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Geachte Raadsfracties van Leiderdorp,

Maandag 18 november mag u namens de inwoners van Leiderdorp een besluit nemen over
het kaderbesluit Leidse Ring Noord.

Mede als bewoner langs dit toekomstig tracé volgen wij dit proces al vele jaren. Dit proces is
jaren geleden begonnen met wat toen de Ringweg Oost heette. Na bijzonder verlopen
raadsvergaderingen destijds hebben de gemeente Leiderdorp en Leiden daarna samen de
LAB071 ateliers gestart. Hieruit volgde in 2016 het aangenomen kaderbesluit Leidse Ring
Noord.

Echter, vanwege verschillende redenen is dit kaderbesluit achterhaald en is nu een nieuw
kaderbesluit aan uw raad aangeboden.

Dit kaderbesluit behelst een flinke investering in de regionale infrastructuur en moet niet
lichtzinnig worden genomen. Tekenen bij het kruisje is ten alle tijden het laatste wat een raad
moet doen. Echter, in het afgelopen jaar hebben wijtijdens meerdere bijeenkomsten binnen
ons gemeentehuis niet een balans gezien in de discussie die gevoerd werd. Graag stippen
wijde volgende overwegingen nogmaals aan:

Tijdens de raadsvergadering van 18 november zal u ook de mobiliteitsvisie van Leiderdorp
aannemen, zij het dat de plaatjes in dit stuk slecht ter inspiratie dienen.

ln de mobiliteitsvisie wordt gesproken over een volledig netwerk voor langzaam verkeer en
hel doel om zo snel mogelijk de overlast in de woonwijken te beperken.door
(gebiedsvreemd) autoverkeer terug te dringen.

Fiets

Hoewel de plaatjes in de mobiliteitsvisie slechts ter illustratie zijn is de Doorfietsroute zoals
die ingetekend staat langs de Oude Spoorbaan reeds nu al een belangrijke fietsroute. Het
kaderbesluit Leidse Ring Noord biedt een flinke verbetering voor deze Doorfietsroute door
de aanleg van een fietstunnel onder de Engelendaal door en een fietstunnel onder de Oude
Spoorbaan ter hoogte van de Leyhof. Op deze manier kunnen fietsers vanuit de Leyhof zijde
van het dorp en van verder weg zoals uit Oud Ade/Rijpwetering zonder gelijkvloerse
kruisingen langs de noordelijke periferie van Leiderdorp fietsen.
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Voetganger

Dezelfde beoogde fietstunnel onder de Oude Spoorbaan ter hoogte van de Leyhof geeft ook

de voetganger de mogelijkheid om veilig het recreatiegebied Boterhuispolder te bereiken.

Autoverkeer

Hoewel de plaatjes in de mobiliteitsvisie slechts ter inspiratie zijn krijgt de Leidse Ring Noord

de benaming Stroomweg. Ook al mocht dit nog anders genoemd gaan worden in de

mobiliteitsvisie is het doel van de LRN duidelijk: Het verkeer verleiden over de LRN te rijden

eb niet door de centra van Leiden en Leiderdorp. Dit alles met voorspelbare reistijd.

70 km/h vs 50 km/h

De deskundigen van het projectbureau LRN hebben voor het Tracédeel Oude Spoorbaan
gekozen voor 70 km/h. De discussie die we het afgelopen jaar binnen ons gemeentehuis

hebben mogen volgen gingen hoofdzakelijk over de discussie of die 70 km/h moet, of dat

toch met 50 km/h kan worden volstaan. Deze vraag hangt samen met de wens van de

aanwonende aldaar om uitzicht op de polder te behouden.

Dit is een vraag waar niet lichtzinnig mee moet worden omgegaan en die zeker een goede

afweging waard is.

20 eeconden tijdewinst

ln deze snelheidsdiscussie wordt als argument vaak de slechts 20 seconden tijdswinst
gebruikt. Wat we missen in deze is dat de automobilist, op het moment dat hij/zij in zijn

heilige koe stapt vaak niet rationele beslissingen maakt. De beslissing om t.z.t. over de LRN

te gaan rijden zal niet van die 20 seconden afhangen, maar zal voornamelijk een

gevoelskwestie zijn. De automobilist moet het gevoel hebben dat de LRN de beste keuze

voor hem is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vele automobilisten die bij een file op de A4

proberen door Leiderdorp te sluipen. Gezien de lange opstoppingen die dat in het dorp

veroorzaakt vaak een niet-rationele beslissing.

De vraag aan de wethouder en dus aan de projectorganisatie is dus niet zozeer of er 50

km/h op Oude Spoorbaan gehandhaafd kan blijven. De vraag die de projectorganisatie

eigenlijk moet beantwoorden is of de LRN met 50 km/h voldoende aantrekkelijk lijkt voor de

automobilist om de LRN te kiezen en niet alsnog dwars door Leiderdorp te rijden. Dat gaat

niet over 20 seconden, dat gaat over gevoel.

Als de deskundigen in de projectorganisatie de 50 km/h afraden, dan moet u ook als politiek

zelf de vraag stellen of u alsnog 50 km/h wilt afdwingen met als gevolg een minder

succesvolle LRN en dus meer overlast elders in Leiderdorp. Het blijft continu een

belangenafweging.
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Geluidsoverlast

Er wordt gesteld dat waar 50 km/h gereden mag worden er vaak 70 kmlh gereden wordt en
dat waar 70 kmlh gereden wordt er vaak g0 km/h gereden wordt.

Wij horen in deze discussie de wethouder eigenlijk zeggen dat er qua geluidsoverlast beter
op een 70 km-weg 90 km gereden kan worden achter een geluidsscherm dan dat er 70
gereden wordt op een 50 weg zonder geluidsscherm. De keuze is dus wellicht meer dan
gedacht een keuze tussen een beetje extra uitzicht of minder geluidsoverlast.

Gel u idsoverlast Driegatenbrug

De wijk die nu al last heeft van de LRN is de wijk Driegatenbrug. Het verkeer op de Willem
de Zwijgerlaan en de Oude Spoorbaan is alflink gegroeid. De toename is actueelveel meer
dan er 10 jaar geleden verwacht werd ten tijde van de Ringweg Oost-discussie. Deze
toename is deels toe te schrijven aan maatregelen die nu al in Leiden worden genomen
vooruitlopend op de LRN. Denk hierbij aan de reconstructie van de Plesmanlaan en het
weren van autoverkeer in (delen van-) binnenstad.

Het voorstel kaderbesluit LRN zoals het nu voorligt biedt de wijk Driegatenbrug enig
perspectief weer een rustigere wijk te worden dankzij de inpassingsmaatregelen die in het
kaderbesluit worden genoemd.

Uitzicht
Het uitzicht vanuit de keukens in de woningen waar het om gaat is uiteraard een belangrijke
factor. De huizenprijs wordt tenslotte voor een groot deel bepaald door de locatie. Het
uitzicht is daar een belangrijke factor bij. Tijdens de schouw van 11 november zal uw dit zelf
(nogmaals) ter plaatse gaan beoordelen.

Zet dit uitzicht op de polder wel in perspectief met de vele bossages die het zicht op de
polder sowieso wegnemen, evenals het riet dat zomers flink hoog groeit, en de vele
geparkeerde auto's.

Overige belangen in Leiderdorp

De LRN is als stroomweg aangemerkt is daarmee de aangewezen route voor verkeer dat
niet in Leiderdorp zijn bestemming of herkomst heeft. Doel is zoveel mogelijk verkeer
buitenom te leiden. Als de LRN niet gaat functioneren (of niet wordt aangelegd) dan zal het
doel om zoveel mogelijk verkeer te verleiden buiten Leiderdorp om te rijden niet gehaald
gaan worden.
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Uiteindelijk zal de LRN in Leiderdorp effect moeten gaan hebben op

De verkeersdrukte op de Persant Snoepweg en de Leiderdorpsebrug

De verkeersdrukte van gebiedsvreemd verkeer op de Van de Valk Boumanweg -
Spanjaardbrug

Het verkeer over de Van de Marckstraat dat de Baanderij probeert te verlaten in

zuidelijke van Leiderdorp

o

a

a Het beheersbaar houden van de Engelendaal en het voorkomen van het, daarmee

weer samenhangend, 'sluipverkeer'over de Heinsiuslaan en de Cor Gordijnsingel

Financieel

De hele investering voor de LRN behelst een flink bedrag voor onze agglomeratie. Gezien

de geschiedenis van de LRN en de doelstellingen ervan is de rekening voor Leiderdorp

slechts een fractie van het geheel. De vraag zou zelfs gerechtvaardigd zijn of Leiderdorp wel

in haar eentje de inpassingsmaatregelen zou kunnen bekostigen op Leiderdorps
grondgebied als we dit plan alleen zouden moeten uitvoeren. Gelukkig is daar nu geen

sprake van. Maar dat brengt wel de volgende overwegingen met zich mee:

Politieke besluitvorming niet alleen in Leiderdorp

ln de gemeente Leiden wordt 14 november al een besluit genomen over precies hetzelfde

kaderbesluit als waar Leiderdorp op 1B november mag beslissen. Dat maakt het een

ingewikkeld proces, zeker als het kaderbesluit wordt weggestemd of met amendementen

wordt aangenomen. Want wat is een amendement waard van één gemeente als je eerst

weer terug moet naar de andere gemeente?

Dat betekent dat in beide gemeenten eerst weer onderhandeld moet worden over een nieuw

voorstel kaderbesluit. En dat betekent dat aan beide kanten eigenlijk continu weer nieuwe

wensen kunnen worden gelanceerd. Ook over bijvoorbeeld de financiële afwikkeling.

Leiderdorp zit in de 'luxe'positie dat zij als laatste mag beslissen. Als Leiden op 14

november het voorstel wegstemt, dan hebben wij ook niets. Maar als Leiden op 14

november het kaderbesluit aanneemt, dan rust op Leiderdorp een verantwoordelijkheid die

groter is dan Leiderdorp alleen.
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Wat als het kaderbesluit niet wordt aangenomen?

De grote vraag die wij gemist hebben tijdens de politieke fora over de LRN was:

wat zijn de gevolgen als het kaderbesluit de 18e niet wordt aangenomen of wel
wordt aangenomen, maar dan met een amendement?

Gezien de politieke besluitvorming in twee gemeenten is deze vraag lastiger te
beantwoorden dan besluiten die sec Leiderdorp treffen. Ultimo zou afstel nu door politieke
verschuivingen elders zelfs tot afstel kunnen leiden van een zo groot en duur project als de
LRN. Zonder te beweren dat Leiderdorp 'bij het kruisje moet tekenen', is de politieke arena
dusdanig wispelturig dat bij een stem die tot uitstel leidt, de stemmer een duidelijk beeld met
hebben van de mogelijke gevolgen van zo'n stem.

Samenvattend

Wij mogen toch hopen als burger van Leiderdorp dat de wethouder en daarmee de project
organisatie van de LRN luistert naar haar burgers.

Vanuit de Leyhof is een flinke lobby aan de gang om de LRN 50 km/h te houden/maken. Het
is aan de projectorganisatie om dit te proberen ¡n te passen in het kaderbesluit, zonder de
doelstellingen van LAB071 te verliezen. Daarmee samenhangend zijn eigenlijk ook de
doelstellingen zoals venruoord in de Leiderdorpse mobiliteitsvisie in het geding.

Gebruik de schouw van 11 november om met elkaar te zoeken naar waar het compromis ligt
dat voldoet aan de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de LRN en aan de belangen
van de omwonenden.

Maar als dat compromis niet haalbaar is, dan zal er een afweging gemaakt moeten worden
welke belangen zwaarder wegen. ln willekeurige volgorde zijn deze belangen:

- Fietsroute langs Oude Spoorbaan

- Voetgangers oversteek Oude Spoorbaan

- Uitzicht omwonenden

- Geluidsoverlast omwonenden

- Mate van weghalen gebiedsvreemd verkeer uit kernen van Leiderdorp

- Betaalbaarheid en politieke besluitvorming in twee gemeenten

Wij wensen u veelwijsheid toe

.mail stichtingwUkbelangringwegoost@livc.nl




