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Geachte Raad,
Door raadslid Lavrijsen van de VVD-fractie zijn op maandag 29 juni 2020 vragen gesteld met
betrekking tot Vertraging werkzaamheden Rijnlandroute. De beantwoording van deze vragen treft
u hieronder aan.
Uit berichtgeving van Het Leids Dagblad van 09-06-2020 bleek dat de werkzaamheden aan
het deelproject Europaweg (waartoe de verbreding van de Europaweg, de vervanging van
de Lammebrug en de vernieuwing van het Lammenschansplein behoren) vertraging hebben
opgelopen. Dit deelproject is een belangrijk onderdeel van de Rijnlandroute en essentieel
voor de bereikbaarheid van Voorschoten.

Vraag 1. De raad moest uit de media vernemen dat er sprake was van vertraging bij het
genoemde project. Pas na deze berichtgeving ontving de raad de provinciale
voortgangsrapportage. Op welke wijze houdt het college de Voorschotense
gemeenteraad, de inwoners en de ondernemers in het vervolg op de hoogte van
relevante ontwikkelingen van de werkzaamheden?

Antwoord 1.
De vertraging voor het projectonderdeel Europaweg/Lammenschansplein van het provinciale
project Rijnlandroute is al eerder aan de orde geweest. In de commissievergadering WRG van
donderdag 14 november 2019 heeft toenmalig wethouder Lamers de verwachting uitgesproken dat
de planning zou moeten worden bijgesteld. Dat is ook op die manier gemeld in de
voortgangsrapportage van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van november 2019 die
door ons, via de griffie, met u is gedeeld.
Het betreffende artikel in het Leids Dagblad verwijst naar een voortgangsrapportage van eind mei
2020. Op de dag dat wij van de provincie een afschrift van deze voortgangsrapportage hebben
ontvangen, hebben wij ook die direct via de griffie met u gedeeld.
Voor wat betreft de communicatie; in de in 2013 met de provincie gesloten bestuursovereenkomst
is afgesproken dat de provincie zorg draagt voor de organisatie van de communicatie rondom het
hele project Rijnlandroute. Hiertoe is overleg tussen de communicatieafdeling van de provincie en
die van Voorschoten en Leiden. Vanuit de provincie heeft de omgevingsmanager voor de N206
Europaweg ook rechtstreeks contact met een vertegenwoordiging van de Voorschotense
ondernemersvereniging. Vanzelfsprekend kijken wij hierbij mee.
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In de provinciale voortgangsrapportage worden verschillende oorzaken genoemd voor de
vertraging van het deeltraject Europaweg zoals het voortdurend herijken van mijlpalen, het
opschorten van de behandeling van het bezwaar van Leiden tegen het verzoek tot aanpassing van
het stamriool, de PFAS-regeling en de samenwerking met Leiden bij het deelproject.
Vraag 2. Op welke van deze factoren kan en wil het Voorschotense college een actieve
bijdrage leveren om de voorgang van dit deeltraject te stimuleren? Graag een
toelichting.
Antwoord 2.
Voorschoten neemt deel aan een bestuurlijk overleg met de provincie Zuid Holland en de gemeente
Leiden. Het laatste bestuurlijke overleg was op 23 april 2020. Dit betrof een constructief overleg
waarbij alle partijen zich er van bewust zijn dat er een bijzonder grote uitdaging ligt om het project
uit te voeren terwijl de bereikbaarheid van Voorschoten en Leiden zo goed mogelijk gewaarborgd
blijft en tegelijkertijd overige ontwikkelingen in Voorschoten en Leiden ook niet stil liggen. Die
puzzel is op dit moment nog niet gelegd.
Voor Voorschoten is bij dit overleg het uitgangspunt een zo spoedig mogelijke uitvoering binnen
een voor Voorschoten acceptabele mate van verkeershinder. De uiteindelijke regie over het project
ligt vanzelfsprekend bij de provincie.
Vraag 3.

Wanneer verwacht het college dat er een nieuwe planning voor dit deelproject

is?
Antwoord 3.
Op dit moment wordt door de provincie, in nauwe samenwerking met de gemeenten Leiden en
Voorschoten, gewerkt aan verschillende faseringsvarianten. In september is een volgend
bestuurlijk overleg beoogd. Verwacht wordt dat kort daarna de provincie met een nieuwe
uitvoeringsplanning naar buiten zal treden.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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