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Nu een nieuw college is geïnstalleerd, is het zaak het dossier van de LRN zo snel mogelijk tot een 

conclusie te brengen. Voor de partijen in Leiden is de conclusie helder. Er ligt een bestuursovereenkomst 

en die is met het kaderbesluit bekrachtigd. Voor GroenLinks Leiderdorp is de wereld niet zo simpel, 

omdat de (chrono)logica van een aantal zaken nog niet volledig helder is. Daarom de volgende vragen: 

1. Ons is een bestuursovereenkomst bekend die op basis van het kaderbesluit uit 2016 is gesloten 

I. Kan de getekende versie van deze overeenkomst met de Raad worden gedeeld? 

Antwoord: ja  deze kan worden gedeeld voor de raad van 30 maart. 

II. Is er in deze overeenkomst een afspraak gemaakt over 70 km/h, of bestaat er een relatie 

tussen die snelheid en de verdiepte ligging? 

In deze overeenkomst is geen afspraak opgenomen van 70 km/h. De basis van de 

overeenkomst zijn  de door raden vastgestelde Oplossing LAB071 (n 2015) en Kaders van 

de voorkeursruitwerking voor de Leidse Ring Noord (Kaderbesluit 2016).  In beide 

besluiten is 80km/h op de Oude Spoorbaan het uitgangspunt. In het besluit over de 

voorkeursoplossing is de verdiepte ligging opgenomen.      

2. Er is ook sprake van dat er na bekendwording van de nieuwe verkeerscijfers een aanvulling op 

bovengenoemde overeenkomst is gesloten? 

I. Klopt dat? 

Antwoord: Nee, dat klopt niet 

II. Kan ook deze overeenkomst met de Raad worden gedeeld? 

III. Staat in deze overeenkomst een harde afspraak over 70 km/h? 

IV. Zo ja, bestaat er nog een relatie met een verdiepte ligging, of het al dan niet verdwijnen 

van de koeienrotonde? 

3. Als die aanvullende overeenkomst bestaat;  

I. Valt deze overeenkomst binnen de kaders gesteld in het kaderbesluit LRN 2016? 

II. Als niet; had het college de bevoegdheid deze overeenkomst te sluiten zonder een 

aanvullend Raadsbesluit? 



III. Als wel; welke juridische mogelijkheden heeft de Raad van Leiderdorp nog om een ander 

besluit te nemen dat in tegenspraak is met de bestuursovereenkomst en het besluit van 

de Leidse Raad en welke consequenties hangen daar mee samen? 

4. Is het college van mening dat het doel van van de LRN; “een aantrekkelijke verbinding buitenom 

die verkeersbelasting van de Leidse binnenstad en het Engelendaal verlicht” niet langer gehaald 

wordt wanneer op de Oude spoorbaan, met behoud van de rotonde een maximumsnelheid van 

50km/h wordt ingesteld? 

Antwoord: Ja , wij verwijzen naar de argumenten zoals genoemd  in het  raadsvoorstel en 

gewisseld in het Politiek Forum. 

 


