
Leiderdorp, 17 maart 2020

Leidse Ring Noord – Oude Spoorbaan; hoe staat het ermee?

Luistert de Leiderdorpse gemeenteraad wel serieus naar haar bewoners of wordt ze een 

ondemocratisch verlengstuk van de Leidse politiek?

De afgelopen jaren heeft een groep bewoners - de ondertekenaars van dit stuk - zich intensief 

beziggehouden met de plannen van de gemeente voor de uitwerking van de Leidse Ring Noord (LRN) 

en dan in het bijzonder op de Oude Spoorbaan in Leiderdorp. Kernpunt in de discussie is het plan hier 

70 km/h te gaan rijden, waardoor wettelijk gezien geluidsschermen nodig zijn die het uitzicht van 

bewoners en recreanten op de Boterhuispolder geheel of gedeeltelijk weg zullen nemen. De groep 

bewoners pleit nu al geruime tijd voor een maximum snelheid van 50 km/h, waarbij geluidsschermen 

niet nodig zijn of heel laag kunnen blijven.

De ironie wil dat de argumenten van de bewoners steeds meer raadsleden overtuigden waardoor 

zich aftekende dat er bij de beslissende raadsvergadering op 18 november 2019 een meerderheid 

voorstander zou zijn van 50 km/h. D66 had zelfs een concept-amendement ingediend dat expliciet 50 

km/h als maximum snelheid noemde. Bewoners langs het tracé waren inmiddels diverse malen per 

huis-aan-huis brief door ondergetekenden geïnformeerd en zijn in groten getale op komen dagen bij 

eerdere bijeenkomsten, maar zeker bij die gedenkwaardige raadsvergadering van 18 november 

2019. Ongetwijfeld waren er onder de aanwezigen ook mensen met andere belangen, maar uit de 

reacties en de lichaamstaal van de aanwezigen op deze en voorafgaande bijeenkomsten op het 

gemeentehuis was duidelijk dat veruit de meesten voorstander waren (en zijn) van 50 km/h.

En toen….. klapte de coalitie van VVD, CDA en LPL, met name omdat VVD en CDA zonder overleg met 

coalitiegenoot LPL een concept-amendement hadden ingediend dat wel uitging van 70 km/h maar 

dan met lagere geluidsschermen. Dat voorstel voor lagere schermen oogde sympathiek maar is in 

strijd met de wet omdat het een logische bronmaatregel (50 km/h) negeert en zo bewoners onnodig 

opzadelt met meer lawaai.

 

Ondertussen was al in de gemeenteraad van Leiden – niet geremd door enige inhoudelijke kennis – 

een motie aangenomen waarin Leiden de (mede)financiering van het LRN tracé in Leiderdorp 

afhankelijk maakte van 70 km/h op de Oude Spoorbaan. In feite een ongehoorde vorm van 

bemoeienis met het beleid van de buren, wat niet veel goeds belooft voor een mogelijk toekomstige 

samenvoeging van de twee gemeentes.

De gemeenteraad van Leiden meent zich juridisch te kunnen beroepen op de al eerder gesloten 

Bestuursovereenkomst LRN (die toen nog uitging van 80 km/h) en negeert daarbij dat sinds die tijd 

de uitvoering op met name de Oude Spoorbaan fors is gewijzigd, onder andere door het vervangen 

van de ongelijkvloerse kruiding bij de Schildwacht door een rotonde.

Verontrust over deze ontwikkelingen, en vooral het getoonde gebrek aan achtergrondkennis, heeft 

de groep bewoners vervolgens op 23 november 2019 een toelichtende notitie opgesteld “Leidse Ring 

Noord (LRN) Feiten en Mythes rond de snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan”.

Die notitie is geplaatst op de website www.Max50.nl en is tevens toegezonden aan alle raadsleden in 

Leiderdorp en aan het gemeentebestuur van Leiden, met het verzoek dit verder aan de raadsleden 

aldaar te zenden.

http://www.Max50.nl/


In die notitie wordt ingegaan op alle relevante onderdelen van de discussie en is met name in detail 

toegelicht waarom een snelheid van 50 km/h in Leiderdorp geen noemenswaardig nadelig effect in 

Leiden zou hebben. Die conclusie is gebaseerd op openbare rapporten, opgesteld in opdracht van 

Leiden en Leiderdorp zelf. De in Leiden aangenomen motie die 70 km/h als voorwaarde stelt voor 

(mede)financiering is dus niet op feiten maar op emotie en onderbuikgevoelens gebaseerd.

Maar de “bestuurlijke klucht” ging ook in Leiderdorp verder. Nadat aanvankelijk LPL, GL, PvdA en D66 

(allen verklaarde voorstander van 50 km/h) trachtten een nieuwe coalitie te vormen haakte na enige 

tijd D66 af en dat leidde uiteindelijk tot de huidige coalitie van VVD, CDA, CU-SGP en D66. 

Binnen die bestuurlijke coalitie verklaarde D66 zich nog steeds voorstander van 50 km/h, maar wilde 

hierover wel in overleg met Leiden en met name over de geloofwaardigheid van het financiële 

dreigement vanuit de Leidse raad. Binnen het nieuwe coalitieakkoord is de maximum snelheid op de 

Oude Spoorbaan een “vrije kwestie”. En dus wordt het nu spannend om te zien of D66 als eerdere 

indiener van de motie voor 50 km/h echt geloofwaardig is en de rug recht weet te houden. 

Onlangs heeft ook een verkennend gesprek met de VVD plaatsgevonden. Daaruit bleek dat aan die 

zijde nog steeds serieus wordt nagedacht over het concept-amendement van VVD en CDA van 18 

november (70 km/h en toch verlaagde geluidsschermen), zelfs al geven bewoners aan dat dat in 

strijd is met de wet omdat éérst afdoende bronmaatregelen (50 km/h) moeten worden genomen 

voor over de hoogte van schermen kan worden gesproken.

 

Interessant is ook de positie die het CDA nu zal kiezen. Deze partij heeft zich altijd vierkant achter de 

wens van bewoners gesteld het uitzicht maximaal te behouden. Daarom ook steunde ook het CDA 

destijds het concept-amendement van bewust verlaagde geluidsschermen (bij toch 70 km/h), in de 

(onjuiste) veronderstelling dat dat juridisch toelaatbaar zou zijn.

Ondertussen verscheen in het Leidsch Dagblad een artikel waarin te lezen was dat gemeente Leiden 

een bemoedigingsbrief heeft gestuurd aan Leiderdorp met verzoek alsnog in te stemmen met 70 km/

h. Ons voorstel is dat de raad van Leiderdorp een bemoedigingsbrief stuurt aan Leiden met de 

volgende boodschap: “De Leiderdorpse bevolking moedigt de Leidse raad aan om te besluiten om 70 

km/u te gaan rijden op alle tracés van de LRN binnen Leiden, óf om met harde feiten te komen 

waarom 70 km/u beter zou zijn op het Leiderdorpse tracé”.

En toen kwam op 12 maart de bestuurlijke aap uit de mouw. De gemeente Leiderdorp kondigde 

officieel aan dat op 30 maart 2020 (door Corona inmiddels verschoven naar wellicht 20 april) in een 

raadsvergadering een besluit zal worden genomen over de LRN. Bij die aankondiging zat een groot 

aantal stukken - waaronder een herzien Kaderbesluit -  inclusief de mededeling dat een (juridische) 

Quick Scan wel is uitgevoerd maar voor de buitenwereld geheim zal worden gehouden; alleen 

raadsleden mogen die op het gemeentehuis komen inzien. Die juridische Quick Scan zou dan gaan 

over de vraag wat er is vastgelegd in de eerder gesloten Bestuursovereenkomst LRN en in welke 

mate die nog geldig/bindend is. Relevant daarbij is dat inmiddels de uitvoering op bijvoorbeeld de 

Oude Spoorbaan er heel anders uit komt te zien. Dat zou duidelijk moeten maken in welke mate 

Leiden in zijn recht staat te blijven eisen dat in Leiderdorp 70 km/h wordt gereden.

Het gehele nu voorliggende herziene Kaderbesluit gaat uit van 70 km/h als enige mogelijkheid. Alle 

door bewoners in de afgelopen jaren ingebrachte argumenten worden genegeerd. En het huidige 



procedurevoorstel is in zijn uitwerking bedoeld om de bewoners geheel monddood te maken. 

Oordeelt u zelf:

 De Quick Scan die helderheid zou moeten geven over de juridische relatie met Leiden wordt 

geheim gehouden en is alleen ter inzage voor raadsleden. Dit gaat dus over de vraag hoe 

bindend de Bestuursovereenkomst LRN is terwijl er ná de ondertekening ingrijpende 

wijzigingen op de Oude Spoorbaan zijn gekomen. Pas in de raadsvergadering waarin het 

herziene Kaderbesluit met 70 km/h moeten worden bekrachtigd besluit de gemeenteraad of 

de Quick Scan toch openbaar wordt. Maar ongeacht de uitkomst is het dan al te laat want 

bewoners kunnen er geen inhoudelijk oordeel meer over geven.

 Wij zouden als bewoners via een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) procedure kunnen 

verzoeken dit stuk openbaar te maken, maar door wettelijk vastgelegde WOB 

proceduretermijnen kan dat maanden gaan duren en is ondertussen het besluit al gevallen.

 Binnen een WOB procedure kunnen grote economische belangen een reden zijn informatie 

niet openbaar te maken. Zelfs zonder WOB-verzoek vanuit bewoners beroept de gemeente 

zich daar nu op voorhand al op. Dit argument is echter geheel misplaatst want het standpunt 

vanuit Leiden is al duidelijk: er wordt niet meebetaald bij een snelheid lager dan 70 km/h. En 

het is al lang bekend dat het gaat om een bedrag van ongeveer € 20 miljoen. Wat valt hier 

nog geheim te houden? Tenzij natuurlijk de gemeente wil voorkomen dat de bewoners gaten 

schieten in de Quick Scan.

 Er heeft wel overleg plaatsgevonden tussen Leiden en Leiderdorp maar van het besprokene 

is geen enkel verslag en het enige resultaat is dat nu ook B&W van Leiden in een brief heeft 

bevestigd achter de motie van de eigen raad te staan (niet meebetalen als geen 70 km/h 

wordt gereden). Het argument luidt (citaat): “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”.  Op geen enkele 

wijze wordt ingegaan op alle door bewoners eerder ingebrachte argumenten die aantonen 

dat er juist géén sprake is van functionaliteitsverlies. Dit hebben bewoners uitgebreid 

toegelicht in eerdergenoemde notitie “Feiten en Mythes LRN”

 In de brief van de gemeente Leiderdorp aan de eigen gemeenteraad wordt dit argument 

zonder enige nadere onderbouwing of toelichting simpelweg overgenomen. 

 In het voorstel staat ook dat 70 km/h wordt vastgelegd in het Kaderbesluit en dat pas na 

vaststelling ervan bewoners weer mogen meepraten over het Uitvoeringsbesluit, waarbij de 

70 km/h niet meer ter discussie mag staan. En daarmee zet de gemeente Leiderdorp ook de 

eigen inwoners klem: Als wij – desnoods via de Raad van State – bewijzen dat lagere 

schermen bij 70 km/h in strijd zijn met de wet is het eindresultaat niet dat de snelheid 

omlaag gaat naar 50 km/h - zoals de wetgever eist - maar dat de schermen hoger worden en 

we langs de Oude Spoorbaan al ons uitzicht kwijt zijn.

 Pas na het vaststellen van het nieuwe Kaderbesluit zal dit als addendum worden toegevoegd 

aan de eerdergenoemde Bestuursovereenkomst LRN. Maar met deze aankondiging wordt 

toch al impliciet erkend dat de oude Bestuursovereenkomst LRN niet in zijn geheel bindend 

meer is! Hoe kan Leiden zich daarop dan wel beroepen? 

Nu de bewoners op deze wijze buitenspel zijn geplaatst wordt het uitermate interessant om te zien 

hoe raadsleden hiermee omgaan. Een antwoord op de volgende vragen wordt nu uiterst belangrijk:

1. Zullen raadsleden accepteren dat de democratische inspraakmogelijkheden op deze wijze 

geweld wordt aangedaan? 

2. Hoe gaat D66 (staat voor Democraten66), die op een sleutelpositie zit, hiermee om? (Wij 

hebben inmiddels een gesprek hierover met D66 aangevraagd).



3. Hoewel wij geen tegenstanders zijn van de LRN is in de eerdergenoemde notitie over “Feiten 

en Mythes LRN” met cijfers onderbouwd uitgelegd dat vooral Leiden belang heeft bij de LRN 

en dat dat voor Leiderdorp in veel geringere mate het geval is. De Engelendaal wordt 

bijvoorbeeld echt niet rustiger. Hebben raadsleden de moed om gewoon tegen dat nieuwe 

Kaderbesluit met 70 km/h te stemmen?

Het is te verwachten dat op 20 april de gemeenteraad zich opnieuw over deze materie buigt. 

Het zou in ons aller belang zijn dat ook dan door een grote opkomst van bewoners een duidelijk 

signaal naar de politiek zou worden afgegeven dat bewoners serieus genomen willen worden. 

Het gaat tenslotte om uw woonomgeving die door het huidige LRN voorstel dreigt te verslechteren 

(minder of geen uitzicht, meer geluid, minder waarde van uw huis).

Het is echter waarschijnlijk dat de gemeente handig gebruik maakt van de coronacrisis door het 

aantal deelnemers of de inspraak te beperken. 

Om bewoners in de Leyhof gerichter te kunnen informeren en te attenderen op bijeenkomsten 

nodigen wij u uit uw-mail adres aan ons door te geven via Leyhoflab071@gmail.com

Wat hier verder ook uitkomt, wij zijn ervan overtuigd dat bewoners zich bij de volgende verkiezingen 

de door politieke partijen over de LRN gemaakte keuzes zullen herinneren.

Met vriendelijke groet,

(gegevens bekend bij de griffie)

mailto:Leyhoflab071@gmail.com

