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De gemeenteraad en het college van BenW van de gemeente Leiderdorp hebben een brief gekregen van 

Rijkswaterstaat dat de noodzakelijke verkeersmaatregelen op de A4 tussen Burgerveen en de N14 (het 

deel dat langs Leiderdorp komt) pas in 2028 plaatsvindt. Deze planning baart ChristenUnie-SGP grote 

zorgen. De A4 bij Leiderdorp staat onverminderd hoog in de file top 10, en dat heeft ook gevolgen voor 

Leiderdorp. Het leidt tot sluipverkeer en opstoppingen, en dat heeft weer negatieve gevolgen voor de 

leefbaarheid en de luchtkwaliteit. Daarom de volgende vragen aan het college.

Vragen:

1. Uit de brief blijkt dat de aanleg pas in 2028 plaatsvindt. Is voor het college helder of dit alleen te 

maken heeft met planningstechnische redenen (zoals de brief zegt), of ook omdat er eerder geen 

geld beschikbaar zou zijn?

Antwoord:
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat onderkent de fileproblematiek op de A4 tussen 

Burgerveen en de N14. De minister heeft daarom eind oktober 2017 opdracht gegeven om nu al 

met de Verkenning A4 Burgerveen – N14 te starten. De verkenning zal volgens huidige planning na 

de zomer van 2019 worden afgerond. Naar verwachting zal Rijkswaterstaat aansluitend de 

Voorkeursbeslissing nader uitwerken in een Tracébesluit. Dit besluit is voorzien in 2023.  
Bij het toewijzen van budgetten aan een reeks van verschillende projecten is door de politiek voor 

het project A4 Burgerveen-N14 in de Rijksbegroting een budget van €50 miljoen vanaf 2028 

beschikbaar gesteld. Voor het project A4 Burgerveen – N14 is dit daarom het uitgangspunt. 
Het eerder beschikbaar stellen van de benodigde financiën om een versnelling van de realisatie 

mogelijk te maken vergt landelijk opnieuw politieke besluitvorming. 
Overigens is bij zo’n besluit ook relevant wat de relatie is van de Verkenning met de verschillende 

andere projecten die in de komende jaren in de Randstad in de uitvoering zullen gaan. Het is ook 

voor het Rijk van groot belang dat de regio zo goed mogelijk bereikbaar blijft.



2. In de vorige raadsperiode is door alle raadsfracties een brief gestuurd aan de minister van 

Infrastructuur en Milieu, en daarna is nog na ernstige verkeersoverlast in de regio een brandbrief 

gestuurd vanuit een de Leidse regio gemeenten. Dat heeft geleid tot een aanpak, maar zoals nu 

blijkt niet tot een snelle aanpak. Welke inspanningen gaat het college ondernemen, in 

samenwerking met omliggende gemeenten rond het tracé, om de minister van Infrastructuur en 

Milieu tot een eerdere aanpak dan in 2028 te bewegen? Hoe werkt het college hierin samen met 

het regionale bedrijfsleven, dat eveneens een groot belang hierin heeft?

Antwoord:
Zoals onder antwoord 1 al is opgemerkt, vergt het eerder beschikbaar stellen van de benodigde 

financiën om een versnelling van de realisatie mogelijk te maken, landelijk opnieuw politieke 

besluitvorming. Het college zal bij de minister aandringen op versnelling. In dat kader zal verkend 

worden in hoeverre de buurgemeenten Leiden en Zoeterwoude bereid zijn een brief mede te 

ondertekenen. Verder willen wij u in overweging geven om uw eigen raadsfracties in de Tweede 

Kamer hierover te benaderen.

3. Is het college het met ChristenUnie-SGP eens dat, omdat de ruimte voor een extra strook al 

aanwezig is, de aanleg van een extra strook relatief weinig impact heeft, dus dat (afgezien van 

noodzakelijke planologische procedures), de aanleg niet al te lang op zich hoeft te wachten?

Antwoord:
Nee, dat is niet nu al te stellen. 
Bij een (voornemen tot een) besluit tot verbreding van de A4 met een extra rijstrook  is de 

Tracéwet van toepassing. Deze wet beoogt een zorgvuldig proces voor de besluitvorming over de 

aanleg of het wijzigen van hoofdinfrastructuur. De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt 

het Tracébesluit (TB) vast. 
In het kader van de daaraan vooraf gaande Verkenning en de daaropvolgende Planstudie zullen 

onder meer de effecten van een verbreding (geluid, lucht, natuur, water, bodem etc) nader 

worden onderzocht. Deze effecten worden beschreven in een milieueffectrapportage. 
Ook wordt gekeken naar de verkeerskundige effecten en eventuele knelpunten bij de verbreding 

en de kosten van maatregelen in relatie tot het beschikbare budget. Naast de extra rijstrook op de 

A4 wordt ook gekeken naar de uitwisseling met het onderliggend wegennet omdat hier mogelijk 

ook verbeteringen te realiseren zijn en of in het kader van Smart Mobility nog maatregelen 

mogelijk zijn. 

4. Welke maatregelen gaat het college, bijvoorbeeld in overleg met Rijkswaterstaat, nemen om 

sluipverkeer door Leiderdorp als gevolg van opstoppingen op de A4 tegen te gaan?

Antwoord:
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt  samen met Rijkswaterstaat hoe de 

doorstroming op de A4 verbeterd kan worden, zodat sluipverkeer, als gevolg van opstoppingen op 

de A4, kan worden beperkt. Dit onderzoek heeft met name betrekking op het aanbrengen van 

een extra rijstrook maar ook op het verbeteren van de aansluitingen  op de A4 , het nemen van 

diverse verkeersmaatregelen en mogelijk ook maatregelen in het kader van SmartMobility.

Het onderzoek ten behoeve van en de besluitvorming over de Voorkeursbeslissing en eventuele 

andere te nemen maatregelen gebeurt in nauw overleg met ons.

In 2015 en 2016 is er een optimalisatie uitgevoerd ter hoogte van Leiden / Leiderdorp / 

Zoeterwoude. Dit betrof met name korte termijn maatregelen (zonder doorlopen van MIRT-

procedure, met beperkt budget). 

De volgende maatregelen zijn uitgevoerd:
a. Het plaatsen van incidentmanagement camera’s;
b. Versmalling 3>2 rijstroken 300 meter opgeschoven (in rijrichting Den Haag);
c. Bewegwijzering is aangepast;



d. Blokmarkering parallelbaan aangepast;
e. “Ontsteek uw verlichting” borden geplaatst bij ingang verdiepte ligging;
f. Extra snelheidsborden geplaatst.

In de periode tot 2022 wordt in het kader van het project RijnlandRoute een nieuwe aansluiting 

op de A4 (knooppunt Hofvliet) gerealiseerd en vindt op het stuk tussen de aansluiting 

Zoeterwoude dorp en het nieuwe knooppunt Hofvliet een verbreding van de A4 met een extra 

rijstrook plaats. De hoofdrijbanen en de parallelrijbanen krijgen twee rijstroken. Ook de A4 tussen 

Vlietland en de N14 wordt in deze periode verbreed van 2x3 naar 2x4 rijstroken. De verbreding 

vindt plaats in de middenberm. 


