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Datum 12 juli 2016 
Betreft A4 Burgerveen Leideiifi 

Geachte mevrouw Driessen~Jansen,l 
In reactie op uw brief van 9 juni met kenmerk Z/16/031640/61002, waarin u de 

Minister van Infrastructuur en li/lilieië verzoekt om de hoofdrijbaan van de A4 te 

verbreden naar rijstroken, beri,ht ik u als volgt.

Ik begrijp uw wens om aan de slag te gaan met de problemen op de A4 ter hoogte 

van Leiden. De Minister heeft daarom al enkele maatregelen aangekondigd.

Deze set maatregelen betreft aanpassing van de bebording, de markering, (in 

2016) en een beperkte verschuiving van de afstreping van 3 naar 2 stroken op de 

hoofdrijbaan van Amsterdam naar Den Haag (in 2017). Zo zal dit jaar en volgend 

jaar een rustiger wegbeeld gecreëerd worden.
Naar verwachting zullen deze maatregelen een lichte verbetering geven van de 

verkeersafwikkeling en een vermindering van de kleine verkeersongevallen.

Het traject ligt op een drukke verbindingsroute binnen de Randstad. De kans op 

filevormirig blijft daarom groter dan gemiddeld.

Tijdens het AO MIRT van 23 juni 2016 en het VAO MIRT van 7 juli 2016 met de 

Tweede Kamer is de problematiek op de A4 Burgerveen-Leiden besproken. De 

Minister heeft de Tweede Kamer de toezegging gedaan dat zij verder naar de 

problematiek zal kijken.
Inmiddels vindt afstemming plaats tussen Rijkswaterstaat en mijn directie over 

het te verrichten (verkeerskundig) onderzoek, waarbij in elk geval het effect van 

een extra rijstrook op de hoofdrijbaan wordt onderzocht.
Op dit moment is nog niet duidelijk of een extra rijstrook op de hoofdrijbaan 

maatregelen noodzakelijk maakt op aansluitende wegvakken, waardoor de 

doorlooptijd van dit onderzoek nog niet kan worden vastgesteld. De urgentie van 

dit onderzoek staat vast.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wil de Minister, in overleg met de 

Tweede Kamer, een besluit nemen over het al dan niet starten van een 

Tracéwetprocedure. Bij het nemen van dit besluit zullen ook de resultaten van de 

aankomende NMCA worden betrokken.
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Ik vertrouw erop u hiermee voidoende te hebben geïnformeerd. nirecmraa:-Generaar 

Hoogachtend,

Bereikbaarheid 
Wegen en Verkeersveiligheid 

Datum 
12 mu 2016 

DE DIRECTEUR WEGEN EN VERKEERSVEILIGHEID,

Mevr. Sonnema 
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