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Onderwerp  Uitstel besluit Rijnlandroute   
 
 
 
 
Geacht College, 
 
Onlangs heeft u naar aanleiding van het uitbrengen van het advies van de Commissie voor de 
milieueffectrapportage besloten het besluitvormingstraject rond de voorkeursvariant van de 
Rijnlandroute op te schorten tot maart/april 2012. Hierbij ontvangt u onze reactie op dit besluit.  
 
Allereerst willen wij benadrukken dat ook de gemeente Leiden grote waarde hecht aan een 
objectieve en afgewogen vergelijking van de twee tracés. Wij hebben dan ook begrip voor het 
uitstellen van het uitspreken van een voorkeur, nu uit het advies van de commissie is 
gebleken dat een aantal zaken nog nadere uitwerking behoeft alvorens tot een keuze te 
kunnen komen.  
 
Wel zijn wij teleurgesteld dat nog in deze fase van het proces tot dit uitstel besloten moest 
worden. Met waardering voor uw inzet de uiteindelijke vertraging van het totale project zo klein 
mogelijk te laten zijn, het uitstel leidt in ieder geval tot een langere periode van onzekerheid 
over het uiteindelijk tracé. Snel duidelijkheid met betrekking tot het tracé is voor alle 
betrokkenen en niet in de laatste plaats voor de burgers van Leiden van het grootste belang. 
De voortgang van de grote bereikbaarheidsprojecten in en rond Leiden is van groot belang en 
moet worden gewaarborgd, gegeven ook de samenhang die er tussen deze projecten bestaat. 
De gevolgen van het uitstel van de tracé keuze op andere projecten worden momenteel door 
ons geïnventariseerd. 
 
U heeft aangegeven het komende half jaar te willen werken aan het opstellen van een tweetal 
inpassingplannen; één voor Zoeken naar Balans en één voor Churchill Avenue. Gezien de 
ligging van de tracés is het noodzakelijk dat wij aan het opstellen van deze plannen een 
actieve bijdrage leveren. Wij zullen onze organisatie hiertoe zo snel mogelijk inrichten. Wij 
vragen u ons op korte termijn een planning te overleggen, zodat wij ons proces zo goed 
mogelijk kunnen organiseren. Om onze inhoudelijke positie hierin te kunnen bepalen zijn de 
antwoorden op de vragen die wij u met onze brief van 8 juni 2011 gesteld hebben van groot 
belang. Op deze vragen hopen wij van u op korte termijn antwoord te krijgen. 
 
Ten aanzien van de Churchill Avenue variant willen wij aangeven dat wij als enige 
grondgebiedgemeente (afgezien van de aanpassing van de N206 in Katwijk) een bijzondere 
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positie innemen. Hierdoor zien wij een nog uitgebreidere rol weggelegd voor de gemeente 
Leiden dan bij de uitwerking van de Zoeken naar Balans variant het geval is. De Churchill 
Avenue variant heeft grote gevolgen voor de gemeente Leiden, zowel tijdens de bouw als na 
realisatie. Graag gaan wij op korte termijn met u in overleg over de vraag hoe onze rol op 
basis van gelijkwaardigheid vormgegeven kan worden.  
 
Wij zijn blij dat de relatie tussen de provincie en het Team Churchill Avenue goed is. We willen 
vragen de komende tijd het team te blijven betrekken bij het verder uitwerken van de plannen 
en goede afspraken te maken over de wijze waarop hun rol wordt ingevuld. Dit mede in het 
besef dat de leden van het team dit op vrijwillige basis doen, in veel gevallen naast hun werk 
en andere bezigheden. De betrokkenheid van het team is van wezenlijk belang bij het 
opstellen van uitwerken van het inpassingsplan voor de Churchill Avenue.  
 
Ten slotte is duidelijk dat het proces zoals dat nu bekend is voor ons als 
grondgebiedgemeente dubbele kosten met zich mee zal brengen. Deze kosten zijn tot dusver 
niet begroot. Over de vraag hoe met deze kosten om te gaan, zouden wij eveneens graag op 
korte termijn met u in overleg treden. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en Wethouders van Leiden, 
de Secretaris,  de Burgemeester, 
 


