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Voortgang motie 19/41 bruggen dicht in de spits.

Geachte leden van de Raad,

ln november 2019 heeft u een motie aangenomen waarin u het college oproept om
met de Provincie Zuid Holland in gesprek te gaan om na te gaan of de bruggen dicht
kunnen bl'rjven in de verkeersspits. Met deze brief geven wij aan hoe wij hier
uitvoering aan hebben gegeven en zullen blijven geven.

Voorgeschiedenis
De wens van Leiderdorp, en zelfs breder van de Leidse regio, om de bruggen in de
spits dicht te houden om zo lange files te voorkomen speelt al langere tijd. tn het
verleden is hier meerdere malen met de provincie over gesproken, ook op
bestuurlijk niveau.

ln 2015 heeft dit geleid tot een onderzoek vanuit pZH waarbij onderzocht is of
vervroeging van de bedieningstijden van de bruggen op de vaarroute oude Rijn -
Rijn-schie kanaal een optie ís. ldee hierachter is dat de schepen dan al voor de
ochtendspits de bruggen op deze route gepasseerd zijn. Na een geslaagde proef
heeft dit in 2017 geleid tot een aanpassing van de bedieningstijden voor deze
bruggen.

Het standpunt van de Provincie inzake het gesloten houden van de bruggen in de
spits is bekend bij de gemeenten. De schepen vertegenwoordigen een economische
activiteit welke belangrijk is. Daarom heeft de Provincie het beleid dat bruggen in de
spits open mogen voor dit economische verkeer. De bovengenoemde wijziging is
daarmee in lijn waarbij de schippers meer mogelijkheden geboden wordt om deze
route vroeger te passeren waardoor minder openingen in de spits nodig zijn, zonder
deze openingen te verbieden. Overigens was en is het beleid van de Provincie dat de
bruggen in de spits niet opengaan voor recreatievaart.

Leidse Ring Noord
ln het kader van het project Leidse Ring Noord is in het verleden het verzoek om
over te gaan tot sluiting tijdens de spits nogmaals besproken met de provincie.

Hierin hebben Leiden en Leiderdorp samen opgetrokken, daar Leidse Ring Noord
een gezamenlijk project is. Dit heeft niet geleid tot een ander standpunt vanuit de
Provincie.
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Na de vaststelling van het Kaderbesluit LRN heeft Leiderdorp sluiting opnieuw
geagendeerd in de stuurgroep LRN. Een goed bruggenregime blijft immers een

essentieel onderdeel van een goed werkende LRN. Als zodanig is deze maatregel

binnen LRN opgenomen als no-regret maatregel.

Motie Leiden
Naar aanleiding van uw motie hebben wij contact opgenomen met Leiden om na te

gaan of binnen Leiden dezelfde behoefte tot het sluiten van de bruggen op deze

route in de spits bestond (o.a. de Wilhelminabrug en Lammebrug maken onderdeel

uit van dezelfde scheepsroute als de Leiderdorpsebrug). ln eerste instantie gaven ze

aan hier geen behoefte aan te hebben en de huidige situatie en het standpunt

vanuit de Provincie te accepteren. Dit veranderde toen afgelopen juli in Leiden een

soortgelijke motie is aangenomên dle oproept om de bruggerr ilr de spil.s dicht te

houden. Op basis hiervan is na een tweede toenadering vanuit Leiderdorp

afgesproken met Leiden om gezamenlijk uitvoering te geven aan beide moties.

Uitwerking motle
Het dossier maakt duidelijk dat de Provincie ervan overtuigen dat de bruggen in de

spits dicht moeten blijven een lastige opgave is. Daarbij is ook geconcludeerd dat

gezamenlijk optrekken met andere gemeenten een grotere kans van slagen heeft

dan wanneer Leiderdorp dit zelfstandig probeert. Het College zet daarom in op de

volgende werkwijze.

Samen met Leiden zullen eerst ambtelijke (verkennende) gesprekken met de

Provincie worden gevoerd om na te gaan welke (on)mogelijkheden er zijn. Op basis

hiervan wordt een ambtelijk voorstel voorbereid welke bestuurlijk met de Provincie

besproken zalworden. Hierbij moet rekening worden gehouden met een

doorlooptijd van vier tot acht maanden.

Hierin zal Leiderdorp zich inzetten voor de economische waarde die het wegverkeer

vertegenwoordigd als ook duidelijk maken welke verstoring, met bijbehorende

filevorming, een brugopening geeft voor het wegverkeer in de Leidse Regio.

Het College gaat er vanuit dat zij hiermee op juiste wijze uitvoering hebben gegeven

aan uw motie.
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