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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.

 

De combinatie fiets en OV is in Leiden dermate succesvol dat de noodzaak om nieuwe

fietsparkeerplekken bij Leiden centraal te realiseren groot is. Daarom werken uw gemeente,

ProRail, NS en Provincie Zuid-Holland met elkaar aan de planstudie voor deze stallingen.

 

De eerstvolgende stap in het door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorgeschreven

proces is de vaststelling van het voorkeursalternatief in de Stuurgroep Actieplan Fietsparkeren

van 3 juli 2019. Voorwaarde voor het voorkeursbesluit is een intentieverklaring vanuit de regio.

Wij sturen u deze brief ter ondersteuning van uw intentieverklaring. 

 

Een uitbreiding van de stalling aan de Zeezijde (onder de Bargelaan) levert een mooi aandeel in

de opgave, omdat deze een flinke toename van de fietsparkeerplekken realiseert, met beperkte

toename van de exploitatiekosten. Bovendien wordt met deze stalling kruisend verkeer met de

Bargelaan voorkomen, waardoor een veiligere verkeersituatie ontstaat.

Daarnaast is het wenselijk om een fietsenstalling aan de centrumzijde uit te werken. Een

fietskelder onder bouwproject De Geus biedt de mogelijkheid om op zeer korte termijn al de

eerste uitbreiding aan fietsparkeerplekken te doen op een zeer goede locatie ten opzichte van de

herkomst van de fietsers en de centrumzijde ingang van het station.

 

Gezamenlijk kunnen deze stallingen een groot deel (bijna 6000 fietsparkeerplekken) van de

restopgave vervullen. Er wordt nog gezocht naar optimalisaties.

 

Wij constateren dat met deze fietsenstallingen goede aansluiting wordt gevonden bij de principes

en belangen die in het kader van de gebiedsaanpak Leiden Centraal inzichtelijk zijn gemaakt. Wij

achten het echter van groot belang dat bij de verdere uitwerking deze afstemming steeds weer

wordt gezocht.
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Wij zien dat er een grote fietsparkeeropgave in Leiden is en beperkte mogelijkheden voor een

bijdrage vanuit het Ministerie. Daarom achten wij het van groot belang dat de keuze voor een

voorkeursalternatief in het BO MIRT van november 2019 wordt opgevolgd door een

uitvoeringsbesluit. 

Nu ligt daarom de stap voor om de dekking rond te krijgen. Vanuit de procedure is gemeente

Leiden verantwoordelijk voor (het rondkrijgen van) de dekking van de regionale bijdrage (60%

van de realisatiekosten). Omdat wij het belang van de nieuwe stallingen voor een goed

functionerend station sterk onderschrijven spannen wij ons met u in om de benodigde

cofinanciering te zoeken. Graag ontvangen wij een beeld van uw financieringstekort zodat de

gezamenlijke opgave in beeld komt.

Middels deze brief doen wij geen enkele toezegging over een financiële bijdrage aan de

stallingen.

 

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

bovenaan in deze brief hebben opgenomen. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen

 


