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De laatste weken staat de Leiderdorpse brug (Stierenbrug) regelmatig open in de ochtendspits met als 
resultaat een volledig vast staand dorp. In de avondspits komt dit in mindere mate ook voor.

Zoals u wellicht weet is het de VVD al langer een doorn in het oog dat het vele Leiderdorpers hiermee 
regelmatig bijna onmogelijk wordt gemaakt naar hun werk te reizen en weer terug naar huis te gaan.

Daarom de volgende vragen aan het college:

- Zijn er afspraken met de Provincie Zuid Holland, de beheerder van deze brug, over de openingstijden 
van deze brug?
Antwoord: Ja, deze zijn gemaakt.

- Zo ja, wat zijn deze afspraken?
Antwoord: De brug is tijdens spitsperioden gesloten voor recreatievaart.

- Zo ja, hoe zijn deze afspraken vastgelegd?
Antwoord: Deze zijn schriftelijk vastgelegd.

- Zo ja, welke (juridische) mogelijkheden heeft Leiderdorp om de provincie op haar afspraken aan te 
spreken? 
Antwoord: Indien blijkt dat structureel de brug wordt geopend voor recreatievaart kan de Provincie 
hierop aangesproken worden. Eventuele juridische mogelijkheden vereisen nader onderzoek.

Indien die afspraken er niet zijn:

- Is het college met ons van mening dat het niet realistisch is om in de spits de infrastructuur 
op slot te zetten voor 1 boot?

- Indien niet, waarom niet?
- Indien het college dat met ons eens is, wat gaat ze dan doen om dit proberen op te lossen?
- Indien zo, op welke termijn? (dit speelt al 10 jaar…)
Antwoord: allen niet van toepassing want we hebben afspraken, waarvan wij overigens ook vinden dat die 
moeten worden nagekomen. Op basis van de huidige afspraken moet bij een opening tijdens de spits 
worden aangenomen dat het om de doorvaart van beroepsvaart gaat. Indien u anders constateert dan 
horen wij dat graag. Volgens de afspraken binnen LAB071 komen er ook voor wat betreft de beroepsvaart 
betere afspraken om dit beter met het wegverkeer af te stemmen, in het bijzonder tijdens de spitstijden.


