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Voortgang motie 19/41 Bruggen dicht in de spits

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Afgelopen september hebben wij u per brief geïnformeerd over de voortgang
omtrent de motie L9/4Tbruggen dicht in de spits. Langs deze weg willen wij u

verder hierover informeren.

Achtergrond
ln uw motie roept u dat de gemeente zich sterk maakt voor het dicht houden van de
bruggen in en om Leiderdorp tijdens de spits. Hiermee worden lange files tijdens de
drukste a utoperiode voorkomen.

ln onze vorige brief hebben w'rj u geïnformeerd wat het, reeds bekende, standpunt
hieromtrent is vanuit de Provincie. om dit gesprek op een goede en gedegen manier
aan te gaan hebben wij contact opgenomen met Leiden, Voorschoten en Alphen aan
den Rijn. Al deze gemeenten hebben belang bij zowelde vaarroute als de
autoroutes die over de bruggen lopen. Daarnaast is er in Leiden ook een soortgelijke
motie aangenomen, wat samenwerking logisch maakt.

Voortgang
ln de afgelopen maanden is door de gemeenten gezamenlijk gewerkt aan een
discussienotitie om aan de Provincie aan te bieden. Het verzoek tot het wijzÍgen van
de brugopeningstijden is al meerdere malen aan de Provincie gesteld. De Provincie
heeft hier altijd dezelfde reactie op gegeven. Nogmaals dezelfde vraag stellen heeft
geen meerwaarde, een andere manier diende gevonden te worden. Met deze
discussienotitie wordt dit gedaan. Op basis van de reeds gedane onderzoeken en
bereikte resultaten wordt vanuit een gezamenlijke basis gezocht naar de juiste
balans tussen het (economische) vaarverkeer en het (economische) wegverkeer en
kan het gesprek over spitssluitingen gevoerd worden.
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Deze notitie is inmiddels aangeboden aan de Provincie. wij verwachten spoedig
reactie vanuit de Provincie hierop.

Acties
De materie en het proces zijn complex en bovendien vergt dit afstemming tussen
meerdere gemeenten. Hierdoor is het minder voorspoedig verlopen dan wij hadden
gewild. Wij zullen de komende periode extra inzet plegen om te zorgen voor een
afronding van dit proces eind dit jaar.
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