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Leidse Ring Noord

Geachte leden van de raad,

Op 30 maart vindt in uw raad de besluitvorming plaats over het geactualiseerd

Kaderbesluit Leidse Ring Noord. ln het coalitieakkoord 2020-2022 is over de Leidse

Ring Noord het volgende opgenomen: "We vinden het verbeteren van de regionole

bereikboarheid en het verbeteren von de route buitenom Leiderdorp belongrijk.

Daarom zetten we in op de realisatie van de Leidse Ring Noord: Oiànen de bestoonde

financiële kaders, met een goede inpossing voor omwonenden, en met een goede

oplossing voor kruisend langzoam verkeer (voetgangers en fietsers). Het college gaat

in gesprek met het Leidse college over de gevoelens en vrogen die leven bij de

Leiderdorpse raod, waorno de Leiderdorpse raad op bosis von de dan beschikbare

informatie een besluit neemt over het voorliggende kaderbesluit".

Met deze brief informeren wij u ten behoeve van de besluitvorming over de

uitkomsten van de gesprekken met Leiden.

Gesprek leiden

ln de afgelopen weken heeft wethouder Joosten ter uitvoering van het
coalitieakkoord met wethouder North van Leiden gesproken over de gevoelens die

leven b'rj de Leiderdorpse raad en de Leidse raad naar aanleiding van het
raadsbesluit en de aangenomen motie rond de Leidse Ring Noord. Aan de orde zijn

gekomen de inhoud van de motie en de motivatie daarvan, alsook het gevoel en het

ervaren van beperkt begrip voor de Leiderdorpse belangen bij de besluiworming

over het Kaderbesluit en de motie. Daarnaast zijn ook de vragen die in de Leidse

raad leven besproken, met name als het gaat om de vertraging in de besluitvorming

alsmede de discussie die is ontstaan over de snelheid.

Het college van Leiden heeft naar aanleiding van deze gesprekken bijgevoegde brief
gestuurd. Wij brengen u hierbij graag van deze brief op de hoogte.071 54 58 500

IN FO@LEIDER DOR P N L

WWW. LEIDER DORP N L



Wij herkennen ons in de goede, lange en intensieve samenwerking rond LAB071en

Leidse Ring Noord. Daarnaast onderschrijven ook wij het lokale én het regionale

belang van de Leidse Ring Noord. Deze belangen waren in2072 voor ons aanleiding

om het LAB071 project samen met Leiden te starten. ln ons voorstel aan uw raad

hebben wij die belangen en doelen van de realisatie van de Leidse Ring Noord nog

eens nadrukkelijk aangegeven.

Wij zijn met het college van Leiden van mening dat een goede en zorgvuldige

afweging van belangen voor het voorstel voor de snelheid en oplossing voor de

Oude Spoorbaan heeft plaatsgevonden. Ook wij zien het verlagen van de

oorspronkelijke snelheid van 80 km/h naar 70 km/h als een compromis naar de

omwonenden.

Met het college van Leiden constateren wij dat de huidige investeringen voor de

Leidse Ring Noord over de gehele linie beduidend hoger liggen dan in 2016. Een

verdere verlaging van de snelheid op de Oude Spoorbaan zal leiden tot een

wezenlijk functionaliteitsverlies van de Leidse Ring Noord en daarmee tot
ondoelmatige bestedingen van overheidsmiddelen.

Feitenrelaas

Ook heeft wethouder Joosten met wethouder North van Leiden gesproken over de

vragen die bij de Leiderdorpse raad leven. Deze vragen hebben vooral betrekking op

het proces en de besluiten rond de snelheid van de Oude Spoorbaan voor het

Kaderbesluit uit 2016 en in de periode tussen het Kaderbesluit 2016 en de

besluitvorming van het geactualiseerde Kaderbesluit in 2019.

Op verzoek van ons is in opdracht van de stuurgroep Leidse Ring een overzicht

gemaakt van de feiten (proces, documenten en besluiten) over de snelheid en de

verkeersoplossingen voor de Oude Spoorbaan in de periode 2014 tot en met

november 2019. ln dit overzicht is eveneens de participatie met de besturen van

Leiderdorp en Leiden alsook met de omgeving over de snelheid en

verkeersoplossingen opgenomen. Het feitenrelaas treft u als bijlage aan. Het college

van Leiden heeft dit feitenrelaas ook ter informatie van de Leidse raad gebracht.

Gesprek provincie

Op woensdag 11 december 2019 vond op uitnodiging van de commissaris van de

Koning, de heer drs. J. Smit, een bespreking plaats met betrekking tot het project

Leidse Ring Noord. Aanleiding voor de bespreking was het aanhouden van de

besluitvorming op 18 november 2OL9 door de gemeenteraad van Leiderdorp. Bij dit
gesprek waren namens de provincie Zuid-Holland ook de gedeputeerde verkeer en

vervoer en ambtelijke ondersteuning aanwezig. Namens de gemeenten Leiden en

Leiderdorp waren beide burgemeesters en gemeentesecretarissen aanwezig. Van

deze bespreking z'rjn geen notulen gemaakt.

ln het gesprek z'rjn de wederzijdse standpunten vanuit de colleges en

gemeenteraden toegelicht waarbij beide gemeenten het belang van een goede

mobiliteit in de Leidse agglomeratie hebben onderstreept. ln Leiderdorp is de
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besluitvorming met betrekking tot de Leidse Ring Noord aangehouden op dat

moment omdat het kaderbesluit door het aftreden van een deel van het college

controversieel is verklaard. Ook was de Leidse Ring Noord nog onderwerp van

gesprek in het formatieproces. Door de burgemeester van Leiderdorp is daarom

verzocht om de resultaten hiervan af te wachten. Afgesproken is om zo nodig

aanvullend bestuurlijk overleg aan te gaan.

Raadsvragen GroenLinks

Op de raadsvragen van Groenlinks over de Leidse Ring Noord is reeds antwoord

gegeven. Wij veruvijzen u daarvoor naar het Raadsinformatiesysteem.

Raadvoorstel geactualiseerd Kaderbesluit

Wij zijn van mening dat ook voor het tracé Oude Spoorbaan een goed afgewogen

voorstel voor Leiderdorp ter besluitvorming aan u voorligt. De gemeenteraad en

het college van Leiden hebben met de motie en de brief aangegeven de

voorgestelde compromissnelheid van 70 km/h op de Oude Spoorbaan te willen

handhaven en bij een verdere verlaging van de snelheid geen bijdrage te kunnen

geven.

Verder is in de raadsbehandeling en in de motie gewezen op de

bestuursovereenkomst en de tekortkoming in de nakoming daarvan b'rj een besluit

van Leiderdorp tot een verlaging van de snelheid op de Oude Spoorbaan naar 50

km/h. Naar aanleiding van de raadsbehandeling en motie van Leiden hebben wij een

juridische quick scan laten uitvoeren. Dit advies ligt onder geheimhouding ter inzage

bij de griffie voor u.

Ons voorstel voor het geactualiseerde Kaderbesluit Leidse Ring Noord aan uw raad

is mede gelet op het bovenstaande ongewijzigd van inhoud. Met dit voorstel zetten

wij ook, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, in op de realisatie van de Leidse

Ring Noord binnen de bestaande afgesproken financiële kaders. Tot slot wijzen wij u

er nog graag op dat verschillende optimalisaties van de geluidsvoorzieningen voor

de Oude Spoorbaan mogelijk zijn in de fase van uitwerking van het Kaderbesluit tot
Uitvoeringbesluit.

Wij gaan ervan uit u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.

H

ijn
ns

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester

eester en

c.c.: college van Leiden
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