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Geacht college,

1. Inleiding

De gemeente Leiderdorp heeÍt Kennedy Van der Laan om advies gevraagd over haar positie

ten opzichte van de gemêente Leiden in verband met afspraken die tussen beide gemeenten

zijn gemaakl over de realisatie van de zogenoemde Leidse Fling Noord. De Leidse Ring Noord

is onderdeel van een pakket van inf rastructurele maalregelen ter verbetering van de

bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie. De Leidse Ring Noord beireÍt, kofi gezegd, een

verbinding tussen de A4 en de A44. Over de aanleg daarvan hebben de gemeente Leiden en

de gemeenle Leiderdorp in 2016 de 'Bestuursovereenkomst inzake de ontwikkeling en

realisatie van maatregelen aan de Leidse Ring Noord voor zover gelegen binnen de

gemeentegrens van Leiderdorp' van 15 seplember 2016 gesloten (hierna: de

Besluursovereenkomst).

De inÍrastructurele maatregelen voor de Leidse Ring Noord worden onderscheiden in drie

delen, het tracédeel Plesmanlaan, het tracédeel Schipholweg-Willem de Zwijgerlaan en het

tracédeel Oude Spoorbaan. Laatstgenoemd tracégedeelte zou aanvankelilk verdiept worden

aangelegd maar dat plan is later bijgesteld. De gemeente Leiderdorp deelde mij mee dat dit

verband hield met hogere verkeersintensiteiten dan aanvankelijk voorzien en dat (ook) in de

oorspronkelijke opzet geluidsvoorzieningen nodig zouden zijn geweest. Daarmee lijkt deze

wijziging niet direct van belang voor de hierna le bespreken kwestie.



Z/20/096689/188745

Tussen Leiden en Leiderdorp dreigt een geschil te ontstaan over de maximumsnelheid die zal

worden voorgeschreven op laatstgenoemd tracédeel. ln het Kaderbesluit Leidse Ring Noord

van de gemeenteraad van Leiderdorp van 4 juli 2016 is op dit tracédeel een maximumsnelheid

voorzien van 80 km/u tussen de Dwarswatering en de rotonde met de N446. Vervolgens is in de

stuurgroep die het project bestuurlijk begeleid, gesproken over een aanpassing naar 70 km/u in

verband met de belangen van omwonenden. ln verband met de wens van een aantal fracties in

de gemeenteraad om de snelheid terug te brengen naar 50 km/u is onlangs het college van

Leiderdorp gevallen.

Het geschil dat nu opdoemt met de gemeente Leiden gaat over de vraag of de gemeente

Leiderdorp gebonden is aan het uitgangspunt dat het tracédeel Oude Spoorbaan een

maximumsnelheid van 70 km/u krijgt.

Voorgelegde adv ie svraag

De gemeente Leiderdorp heeft mij gevraagd een beknopt advies uit te brengen over de vraag of
de gemeente Leiden zich erop kan beroepen dat op het relevante tracédeel een

maximumsnelheid van 70 km/u zal moeten te gelden.

Ontvangen stukken:

- Een e-mail van Joke Boot, projectleider van de gemeente Leiderdorp, aan Herman

Romeijn inzake'bestuursovereenkomst LRM' ;

- Een brief van B&W van de gemeente Leiden aan de gemeenteraad van Leiden van

19 november 2019Inzake 'Stand van zaken Leidse Ring Noord';

- Het'Kaderbesluit Leidse Ring Noord'van de gemeenteraad van Leiderdorp van 4 juli

2016;
- De 'Bestuursovereenkomst inzake de ontwikkeling en realisatie van maatregelen aan

de Leidse Ring Noord voor zover gelegen binnen de gemeentegrens van Leiderdorp'

van 15 september 2016;

- Een voorstel van28 april2016 van burgemeester en wethouders van Leiderdorp aan

de raad (20091E48026) dat een uitvoerige toelichting op de Leidse Ring Noord bevat;

- De motie'Hou de vaart erin' van de gemeenteraad van Leiden van 12 & 14 november

2019.

Opbouw advies

lk zal mij met het oog op de vraagstelling en de korte tijd waarbinnen dit advies moet worden

uitgebracht, beperken tot een beoordeling op hoofdlijnen van de juridische stellingname van de

gemeente Leiden. Voor die beoordeling is van belang of partijen een hen bindende afspraak

hebben gemaakt over de vast te stellen maximumsnelheid op het tracédeel Oude Spoorbaan.

ln dat geval heeft de gemeente Leiden een aanknopingspunt voor haar stelling dat een

eenzijdige wijziging door Leiderdorp naar een maximumsnelheid van 50 km/u, zou kunnen
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worden aangemerkt als een tekortkoming in de nakoming van de mel de gemeente Leiden
geslolen Besluursovereenkomst. lk sluit af met een conclusie.

2. Advies juridische positie

Betreft de maximumsnelheid een partijen bindende aíspraak?
Hierna zal ik ingaan op de vraag oÍ een maximumsnelheid van 80 km/u onderdeel uitmaakt van
de aÍspraken die Leiden en Leiderdorp hebben gemaakt in de Bestuursovereenkomst, lk laat
daarbij in het midden oÍ de in de stuurgroep gemaakte afspraak díe te verlagen naar 7O kmlu
afdwingbaar is, nu dat voor de door rnij te beantwoorden vraag niet direct van belang is.

ln de bestuursovereenkomst staat de maximumsnelheid van 80 km/u nergens genoemd. Toch
meen ik dat partijen overeenstêmming hebben bereikt over die maximumsnelheid op het
relevante tracégedeelte. lk licht dat hierna toe.

De overeenkomst is gericht op de realisatie van het "Project". Dat is gedefinieerd als "de
maatregelen die voortkomen uit LAB071 en die bêtrekking hebben op de ontwikkeling en
realisatie van maatregelen aan de Leidse Ring Noord, inclusief maatregelen voor HOV, voor
zover gelegen binnen de gemeentegrens van Leiderdorp vanaf de Zijlbrug tot en met de
aansluiting met de N446 (weg, kunslwerken, geluidvoorzieningen, groeninrichting en
dergelijke)". Verder wordt ook het Kaderbesluit in de Besluursovereenkomst in verband
gebracht met het Project. Het Kaderbesluit is volgens de deÍinitie daarvan "het door de
gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp te nemen besluit, waarin de Íinanciéle, ruimtelijke en
verkeerskundige kaders worden vastgesteld ter uitwerking van het Project tot delinitieÍ ontwerp,,.
Naar ik opmaak uit de stukken, zijn de maatregelen die zijn gebaseerd op LAB071 vastgesteld
in de'Oplossing LAB071'waarin de maximumsnelheid van 80 kmiu is opgenomen. Datzelfde
geldt ook voor het Kaderbesluit van de gemeenteraad uit 2016. Van belang is in dit verband nog
dat de vaststelling van de maximumsnelheid een collegebevoegdheid is voor zover hel gaat om
gemeentelijke wegen (artikel 18, lid 1, onder d, wvw 1994). Het college kan daar dus ook
aÍspraken over maken.

Op grond van het voorgaande ga ik ervanuit dat tussen de gemeente Leiden en Leiderdorp
aÍspraken zijn gemaakl over de Leidse Fling Noord die inhouden dat op het tracégedeelte van
de Oude Spoorbaan een maximumsnelheid van 80 kmlu zalgelden. Dat betekent dat de
vaststelling van een maximumsnelheid van 50 km/u als een tekortkoming in de nakoming van
de Bestuursovereenkomst zou kunnen worden aangemerkt. Hoewel er uitzonderingen mogelijk
zijn op de regel dat overeenkomsten onverkorl moeten worden nagekomen, geldt als
uitgangspunt dan ook dan Leiderdorp zich erloe heeÍt verbonden ter plaatse van de Oude
spoorlijn een maximumsnelheid van 80 km/u vast te stellen, die in verband met de
overeenslemming daarover in de stuurgroep mag worden bijgesteld naar 70 km/u.

lk teken hierbij nog aan dat bij de onderbouwing van de beoogde maatregelen in het
raadsvoorstel van 28 april 2016, het belang van de maximumsnelheid van B0 km/u gemotiveerd
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uiteengezet is. Die onderbouwing komt erop neer dat de inÍrastructurele maatregelen aan

belang inboeten als een snelheid van 50 kmiu zou worden gehanteerd omdat daardoor

onwenselijke verkeersbewegingen zouden blijven bestaan. Uit het voorstel blijkt ook dat er op

dat moment al sprake was van omwonenden die een maximumsnelheid van 50 kmlu bepleitten.

Hel zal voor Leiderdorp dan ook niet eenvoudig zijn een wijziging van de overeenkomst af te

dwingen voor wat betreft de maximumsnelheid op grond van de stelling dat gewijzigde inzichten

daartoe nopen.

3. Conclusie

Naar mijn mening heeÍt de gemeente Leiden juridische aanknopingspunten voor haar stelling

dat Leiderdorp zich ertoe heeÍt verbonden op de Oude Spoorlaan een maximumsnelheid van 80

(oÍ 70) km/u vast te stellen. Uitgangspunt is dan ook dat de gemeenle Leiderdorp tekortschiet in

de nakoming van de Bestuursovereenkomst als zij zich daar niet aan houdt.

Hoogachtend i.o

J.H.A. van der Grinten

Advocaat
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