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Geacht college van B&W Leiderdorp

Allereerst willen we de felicitaties overbrengen met de nieuwe coalitie. Naar aanleiding van de

nieuwe coalitie in Leiderdorp zijn de gesprekken over de Leidse Ring Noord weer opgestart.
Hierbij zijn onder meer de vragen en gevoelens die bij de Leiderdorpse raad leven besproken.
De gemeenteraad van Leiden heeft op í 4 november 2019 ingestemd met het geactualiseerde

kaderbesluit Leidse Ring Noord (hierna: LRN). ln uw raad is geen besluit genomen over het
Kaderbesluit, de behandeling is voorzien op 30 maart 2020 aanstaande. Met deze brief willen
we een aantal belangrijke zaken duiden.

Samenwerking Leiden en Leiderdorp
We zijn verheugd dat er weer een college is en we zien uit naar een prettige voortzetting van
de samenwerking gelet op de vele urgente en gezamenlijke opgaven waar onze regio voor
staat. Eén zeer wezenlijk voorbeeld daarvan is de LRN. Al sinds 2005 werken Leiden en

Leiderdorp zowel bestuurlijk als ambtelijk intensief samen op het regionaal zo belangrijke
dossier van een goede ontsluiting, verkeersdoorstroming en een hoogwaardige OV-verbinding
aan de noordkant van onze beider gemeenten. Zo hebben voorbereidingen in de aanloop naar
het geactualiseerde Kaderbesluit LRN 2019 altijd in goede bestuurlijke harmonie
plaatsgevonden. De gesloten bestuursovereenkomst uit 2016 bevestigt deze goede

samenwerking en is wat ons betreft ook blijk van gezamenlijkheid en wederkerigheid.

Belangen bij referentieontwerp
ln de voorgestelde referentieontwerpen voor de LRN zijn na een uitgebreid participatieproces

met raad en andere stakeholders door de stuurgroep en vervolgens in beide colleges de

belangen zorgvuldig afgewogen. Oorspronkelijk was voor het tracédeel Oude Spoorbaan het

snelheidsregime gesteld op 80 km/h. Dit is nodig om te voldoen aan een robuuste,
betrouwbare en aantrekkelijke ring. Uiteindelijk is voor het tracédeel Oude Spoorbaan de

maaiveldligging 70 km/h Oude Spoorbaan ontstaan. Hierbij is dit snelheidsregime als
compromis naar de omwonenden en in onderling overleg in de stuurgroep vastgesteld. Voor
een verdere verlaging is niet gekozen, omdat dit zou leiden tot een wezenlijk
functionaliteitsverlies van de LRN en daarmee ook tot ondoelmatige bestedingen van
overheidsmiddelen. Belangen voor zicht op de Boterhuispolder, leefbaarheid, ontsluiting en
geluid zijn zorgvuldig meegewogen in dit referentieontwerp. Tegelijkertijd is in het Kaderbesluit
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beschreven dat er richting het uitvoeringsbesluit zicht is op een verdere optimalisatie van het

referentieontwerp en daarmee deze belangen.

Regionaal belang Leidse Ring Noord
De Leidse gemeenteraad heeft bij de behandeling van het geactualiseerde kaderbesluit de

motie "Hou de vaart er in, M 19.0109/3 aangenomen". Ons college onderschrijft deze motie
vanuit het regionale belang van de LRN en herkent de waardering die wordt uitgesproken voor
de samenwerking tussen de beide gemeenten hierin. De LRN is bij uitstek een project van
regionaal belang, dat grote impact heeft op zowel regionaal als lokaal niveau. Het realiseren
van een toekomstbestendige infrastructuur, die zowel de huidige groei van het verkeer alsook
de groei als gevolg van verdere verstedelijking robuust (tot na 2030) kan faciliteren blijft
onveranderd het speerpunt voor ons. De LRN vormt daarin een cruciaal onderdeel. De
grootste opbrengst van de LRN is dat het gemotoriseerde verkeer een beter en betrouwbaar
alternatief krijgt om andere doorgaande wegen in de stedelijke agglomeratie te ontlasten. De

LRN is daarmee volgens ons college van wezenlijk belang voor de bereikbaarheid van de

Leidse agglomeratie als geheel en daarmee voor de economie, werkgelegenheid en de
borging van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De LRN is ook een middel om de duurzame
verstedelijking in de regio mogelijk te maken en daarbij is een goed functionerend HOV-
netwerk in Zuid-Holland van het allergrootste belang. ln genoemde motie spreekt de Leidse
gemeenteraad uit dat deze doelen kostenefficiënt bereikt dienen te worden. Derhalve spreekt
ze ook uit de voorgestelde compromissnelheid van 70 km/h op de Oude Spoorbaan te willen
handhaven en bij een verdere verlaging hiervan geen bijdrage te kunnen leveren. Ons college
onderschrijft dit, gezien onder meer ook de eerdere afwegingen in de stuurgroep zoals
hierboven geschetst. Het regionale belang was voor de commissaris van de Koning, de heer
drs. J. Smit aanleiding om burgemeesters van Leiden en Leiderdorp in december 2019 uit te

nodigen voor een gesprek over het aanhouden van de besluitvorming in Leiderdorp. Doordat
de Leidse Ring Noord op dat moment onderwerp van gesprek was in het formatieproces in
Leiderdorp is er verder op dat moment niet inhoudelijk over gesproken.

Belangrijke investering voor de regio
Vanwege dit regionale belang wil Leiden fors investeren in de bereikbaarheid in de regio, zelfs
al liggen de investeringen over de gehele linie beduidend hoger dan in 2016. Bijeen
functionerende LRN zijn de baten voor zowel onze beider gemeenten als het geheel van onze
agglomeratie immers nog groter. De tracédelen Engelendaal en Plesmanlaan zijn de eerste
schakels die we willen aanpakken om te komen tot een regionale robuuste oplossing, met als
eindresultaat een LRN als één werkend geheel. Eind november heeft ons college per brief
bovenstaand gezamenlijke belang nogmaals willen benadrukken.
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Verdere samenwerking
Met oog voor de verbetering van de bereikbaarheid van de regio zet ons college zich blijvend
in voor een duurzame en goede bestuurlijke samenwerking met u. Wijvertrouwen erop u

hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar een constructieve samenwerking

Deze brief wordt in afschrift verzonden aan de leden van de gemeenteraad Leiden
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