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Nummer
2242
Onderwerp
Afstudeerproject Oplossingsrichtingen Lammenschansplein

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Kortgeleden studeerde Marco van Elstgeest af met zijn afstudeerproject Oplossingsrichtingen Lammenschansplein. Hij deed dat aan de Hogeschool InHolland - HBO
Civiele Techniek. Op 3 februari 2009 hield hij hierover een presentatie te Leiderdorp.
Aanwezig waren ambtelijke vertegenwoordigers van Leiden en Zuid-Holland en alleen
GROENLINKS politici uit Voorschoten en Zuid-Holland. Uit de discussie, die ontstond
na de presentatie, bleek het een alleraardigst plan te zijn om de files te sterk te verminderen of te voorkomen zonder dat er hoge kosten aan verbonden zijn. Slechts
enkele vragen bleven niet geheel afdoende beantwoord, zoals de aansluiting van het
openbaar vervoer en de provinciale loswal. Hiernaar zal nader onderzoek nodig zijn,
maar die bleken ter plekke volgens de aanwezige deskundigen niet onoplosbaar te
zijn. Uit de berekeningen en modellen bleek de doorstroming op het Lammenschansplein zeer fors toe te nemen, zonder noemenswaardige gevolgen op andere plekken
in of buiten de stad. Verder bleken de plannen snel uitvoerbaar en dus op korte termijn
een effect kunnen sorteren zonder grootschalige infrastructurele ingrepen. De kosten
voor dit project zouden liggen tussen de € 250.000 en € 300.000.

1. Heeft het college kennisgenomen van het afstudeerproject van Marco van Elstgeest?
Antwoord
Ja.
2. Deelt het college de mening dat dit afstudeerproject kansen biedt om op korte termijn
de opstoppingen op het Lammeschansplein tenminste sterk te laten verminderen?
Antwoord
Op dit moment is het nog allerminst zeker of het aantal opstoppingen op het
Lammeschansplein met de oplossingsrichtingen van Marco van Elstgeest
daadwerkelijk wordt verminderd.
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3. Is het college voornemens dit afstudeerproject serieus in overweging te nemen?
Antwoord
Ja, wij nemen het afstudeerproject serieus in overweging. Gezien de complexiteit van
het probleem en de verkeerssituatie, zijn wij voornemens om een 'expert opinion' te
vragen aan een drietal onafhankelijk deskundigen op het gebied van verkeer en
vervoer.
4. Op welke termijn kan het college aangeven wat ze al dan niet met de uitkomsten van
het afstudeerproject gaat doen?
Antwoord
De verwachting is dat wij dit over twee maanden aan kunnen geven.
5. Heeft het college kennisgenomen van het feit dat het gemeentebestuur van Leiden dit
plan omarmt?
Antwoord
Ja.

Den Haag, 17 februari 2009
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
M.H.J. van Wieringen-Wagenaar

voorzitter,
J. Franssen

