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Update besluitvorming Leidse Ring Noord

Geachte leden van de Raad,

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken en de bestuurl'rjke
besluitvorming voor een geactualiseerd Kaderbesluit over de Leidse Ring Noord
(LRN).

Wij zijn voornemens om voor de zomer het geactualiseerde Kaderbesluit aan te
bieden aan uw raad. omdat wij het project Leidse Ring Noord op willen knippen in 5
aparte tracédelen met bijbehorende budgetten is het nodig om versneld een
geactualiseerd kaderbesluit aan te bieden. Dit besluit zal het Kaderbesluit Leidse
Ring Noord uit 2016 (Z/76/O298}3/575321vervangen waarin nog sprake is van drie
tracédelen en bijbehorende budgetten.

Met de doelen en de uitgangspunten uit het Kaderbesluit 2ot6 zijn de afgelopen
maanden door de projectorganisatie in nauwe samenwerking met Leiderdorp vijf
referentieontwerpen opgesteld. De LRN bestaat uit drie Leidse tracédelen en twee
Leiderdo rpse tracédelen :

L. Plesmanlaan (PML)

2. Schipholweg (SHW)

3. Willem de Zwijgerlaan (WDZ)
4. Engelendaal (END)

5. Oude Spoorbaan (OSB)

De uitvoeringsbesluiten voor pML en END worden zo snelals mogelijk na het
geactualiseerde Kaderbesluit aangeboden.

Vorig jaar oktober informeerden wij u met een brief (Z/tS/06gg4g/I33424) over de
nieuwe planning en de samenhang tussen de LRN en de gebiedsontwikkelingen in
Leiden rond de LRN (stationsplein en omgeving en Kooiplein en omgeving). ln071 54 58 500
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vervolg hierop vindt op 16 april een informele presentatie in een besloten

bijeenkomst voor de raadsleden van Leiderdorp en Leiden over de LRN plaats. De

informatieavond wordt gehouden in het stadhuis van Leiden en start om 20.00 uur'

Hoogachtend,
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