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uw kenmerk
bijlage
betreft Motie Bruggen Dicht in de Spits

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Hierbij informeren wij u omtrent de voortgang en afhandeling van motie 19/41
"bruggen dicht in de spits". ln deze motie roept u het College op om in gesprek te
treden met de Provincie Zuid Holland omtrent het gesloten houden van de bruggen
tijdens de spitsperiode voor het autoverkeer. ln eerdere brieven hebben wij u
hierover reeds geïnformeerd omtrent de voortgang. Met deze brief willen we graag
de motie afhandelen.

Op verzoek van de Gemeente heeft de Provincie de relevante stukken omtrent de
brugregimes en onderzoeken hiernaar toegezonden. Deze stukken zijn aandachtig
doorgenomen. Hierbij is samengewerkt met de Gemeenten Leiden, Voorschoten en
Alphen aan de Rijn. Op basis van deze stukken is een gemeentelijke reactie gemaakt
welke is toegezonden aan de Provincie. Op basis hiervan is het gesprek geïnitieerd.
Doel van deze gesprekken is komen tot een gezamenlijke set uitgangspunten op
basis waarvan brugregimes worden vastgesteld. Dit overstijgt echter de lokale
problematiek in Leiderdorp/Leiden. Dit omdat de vaarroutes over grotere afstanden
met elkaar samenhangen (het invloedsgebied is een groot deel van Zuid Holland).
Alsnog wordt er gezocht welke lokale optimalisaties mogelijk zijn in dit grotere
geheel. Deze gesprekken lopen nu.

Het college acht hiermee invulling gegeven te hebben aan de motie, welke opriep
om in gesprek te treden. Het college verzoekt derhalve dan ook om de motie als
afgedaan te beschouwen.
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