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Beantwoording schriftelijke vragen Stand van zaken werkzaamheden
Lammerschansplein

Geachte Raad,
Door raadslid B. Lavrijsen van de VVD -fractie zijn op woensdag 29 april 2021 vragen gesteld
met betrekking tot Stand van zaken werkzaamheden Lammerschansplein . De
beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.
Vraag 1. Hoe kan het dat er nog altijd geen planning is voor dit cruciale deel van de
RijnlandRoute?
Antwoord 1. In de brief aan de commissie (Z/19/1403419/3663026) wordt hier ook op
ingegaan. In afstemming met Leiden werkt de Provincie momenteel nog aan het ontwerp
voor de Europaweg en het Lammenschansplein; het verbeteren van de indeling van wegen,
het ontwerp van de bruggen en de ligging van de fiets- en voetpaden. Tegelijkertijd wordt de
aanbesteding van het project voorbereid. Voordat de aanbesteding start, moet er een
definitief ontwerp zijn, naar verwachting start de aanbesteding later dit jaar. Binnenkort
wordt gestart met het verleggen van kabels en leidingen. Dit zijn voorbereidende
werkzaamheden.
Vraag 2. Kan het college aangeven wat er tot nu toe vanuit het Voorschotense
college is gedaan om tot duidelijke afspraken met de provincie te komen?
Antwoord 2. Met de provincie is geregeld bestuurlijk overleg over dit project en ambtelijk
wordt in projectgroepen onder leiding van de provincie samen opgetrokken. In die
overleggen is het onderwerp planning altijd een onderwerp van gesprek. Ook voor de
provincie zelf is het nog onduidelijk hoe de uitvoeringsplanning er exact uit komt te zien. Ook
wij vinden het vervelend dat deze planning er nog niet is en begrijpen het gevoel van
urgentie. Een goede bereikbaarheid van Leiden en Voorschoten heeft vanzelfsprekend altijd
onze aandacht. Wanneer we meer duidelijkheid hebben zullen we de raad uiteraard zo snel
als mogelijk informeren.
Vraag 3. Heeft het college al een plan met de regiogemeenten gemaakt om tot
duidelijke afspraken met de provincie te komen?
Antwoord 3. In het bestuurlijk overleg neemt naast Leiden ook Voorschoten deel.
Zoeterwoude wordt actief geïnformeerd. In deze overleggen wordt zo veel mogelijk
transparant informatie uitgewisseld en worden de afspraken gemaakt.
Vraag 4. Wat zijn de verwachtingen van het college qua ontwikkeling van verkeer
rondom het Lammenschansplein als deze werkzaamheden voor onbepaalde tijd
worden uitgesteld?
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Antwoord 4 De werkzaamheden worden niet uitgesteld maar hebben te maken met een
vertraagde start. Met het gereedkomen van de tunnel N434 in 2023 wordt de situatie al
beter.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerdink,
burgemeester

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