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Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Naar aanleiding van uw brief van 27 juni jl. met kenmerk Z-15-06165/221486 berichten wij u het

volgende.

 

In uw brief stelt u dat de verplichting tot het betalen van een bijdrage van € 999.999,- aan het

Hoogwaardig Openbaar Vervoer/Randstad-net (HOV/R-net) komt te vervallen indien definitief

wordt gekozen voor  het tracé over de Plesmanlaan. Tevens stelt u dat gezien de huidige stand

van zaken met betrekking tot de HOV corridor Leiden, Katwijk, Noordwijk er feitelijk al een keuze

is gemaakt voor dit tracé. Daarmee wordt naar uw mening niet voldaan aan de afspraken uit de

Bestuursovereenkomst, waarmee de betalingsverplichting van uw gemeente kan komen te

vervallen. 

 

Op woensdag 10 februari 2016 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de provincie

Zuid-Holland en de gemeente Oegstgeest inzake het ontwerp van de Knoop Leiden West.

Tijdens dit overleg is de gemeente Oegstgeest akkoord gegaan met het huidige ontwerp. Dit

ontwerp voorziet onder andere in een gesplitst HOV haltepaar in de Knoop Leiden West. Hiermee

wordt een tracéligging aan de noordkant van de N206 in een later stadium minder waarschijnlijk. 

 

Toen de provincie in 2015 per brief instemmend aan u heeft gereageerd om vóór 1 januari 2018

een definitieve keuze te maken voor een tracéligging, kon niet worden voorzien dat binnen de

gemeente Leiden hieraan een langlopend proces vooraf zou gaan over het aanvankelijke

voornemen om het busstation bij Leiden Centraal te verplaatsen van de stadszijde naar de Bio

Science Park (BSP)-zijde. Per brief van 21 september 2017 heeft het college van B en W van de

gemeente Leiden laten weten het busstation te herontwikkelen op de huidige locatie en af te zien

van een verplaatsing van dit station naar de BSP-zijde. Hoewel dit besluit van Leiden

onmiskenbaar duidelijkheid heeft verschaft, is het niet zo dat daarmee ook de keuze voor een

definitieve tracéligging van de HOV/R-netcorridor is gemaakt. Hierdoor is het voor de provincie
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Zuid-Holland dan ook nog te vroeg om te concluderen, zoals u doet in uw brief van 27 juni,  dat

uw betalingsverplichting definitief kan komen te vervallen. 

 

De eerste vervolgstap in onze ogen is dat het college van B en W van Leiden de gewenste

definitieve keuze voor de tracéligging binnen afzienbare termijn maakt en dat deze keuze wordt

bekrachtigd door de raad.

 

U geeft in uw brief aan de overige afspraken uit de Bestuursovereenkomst, voor zover nog van

toepassing, in stand te willen houden. Wij stellen voor om hierover te zijner tijd met elkaar in

gesprek te gaan om te bezien hoe de Bestuursovereenkomst inzake het HOV-net het beste kan

worden afgewikkeld.

 

Wij hebben een afschrift van deze brief verzonden aan het college van B en W van Leiden.

 

In vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief

hebben opgenomen. 

 

 


