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Geachte leden van de raad,

Uw raad heeft 14 november 2019 ll. ingestemd met het geactualiseerde kaderbesluit Leidse
Ring Noord (hierna: LRN). Helaas constateert het college dat de gemeenteraad van
Leiderdorp op maandag 18 november 2019 geen besluit heeft genomen over het
geactualiseerde kaderbesluit. Het is op dit moment onzeker wanneer de Leiderdorpse
gemeenteraad een besluit neemt over het kaderbesluit. Het college merkt op dat de snelheid
op het tracé Oude Spoorbaan van LRN onderwerp van discussie is in de gemeenteraad van
Leiderdorp.

Het college vindt deze vertraging in de besluitvorming, alsmede de discussie die ontstaan is

over de snelheid, ongelukkig. Leiden en Leiderdorp zrln al sinds 2005 bezig met de
verbetering van de bereikbaarheid van de Leidse regio. Eerst met de Ringweg Oost en nadat
deze niet langer door een meerderheid gesteund werd in Leiderdorp met de LRN. De

voorbereidingen hierop hebben altijd in goede bestuurlijke harmonie plaatsgevonden. Ook als
het gaat om de snelheid op de verschillende tracés, gebaseerd op het rapport
Voorkeursvariant Leidse Ring Noord vanLAB071. Hieruit blijkt dat 80km/u op de Oude
Spoorbaan nodig is voor het functioneren van de LRN. Op basis van deze LAB071-studie is

de bestuursovereenkomst tussen Leiden en Leiderdorp gemaakt. Ten opzichte van die
bestuursovereenkomst is de snelheid op de Oude Spoorbaan als compromis terugbracht naar
70 km/u. Met oog voor de goede bestuurlijke samenwerking in voorbereiding op de LRN had

het college nu dan ook graag een vervolgstap gezet in de verbetering van de bereikbaarheid
van de regio.

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 het college. De

Leidsering met de Rijnlandroute en de LRN is daarin de ruggengraat. 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, die veel minder geschikt zijn om

verdere verkeersgroei op te vangen, te ontlasten. Daarmee is de LRN ook van belang voor

o.a. een autoluwe binnenstad (meer doorgaand verkeer via de ring), het ontlasten van de

dorpskern van Leiderdorp, voor een groenere openbare ruimte en meer plaats voor de fiets,
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de voetganger en het (regionaal) OV. Hiermee verbeteren we de leefbaarheid van de

binnenstad, woonwijken en de dorpskern.

De LRN is daarnaast vanzelfsprekend 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
verstedehjking in de regio mogelijk te maken en daarbij is een goed functionerend HOV-
netwerk in Zuid-Holland van het allergrootste belang.

Gelet op de ontstane situatie in Leiderdorp lijkt de situatie uit de door uw raad aangenomen
motie (Hou de vaart er in, M 19.0109/3 D66)te ontstaan. Vanzelfsprekend doet het college er
alles aan om de afspraken uit de bestuursovereenkomst na te komen. Wrj houden u op de
hoogte van de ontwikkelingen en bezien deze ontwikkeling ook in een breder perspectief van
regionale opgaven..

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Wethouders van
de Bu


