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Aan de lijsttrekkers van de 
politieke partijen in Zuid-Holland 
 

 
Referentie                                                                                 Datum 
BR19.02                       28 februari 2019                                                                  
 
Hoe voorkomen we dat de Leidse regio op slot gaat? 
 
Beste lijsttrekkers, 
 
De Leidse regio kent de hoogste bevolkingsdichtheid van Nederland. Door de toenemende 
verstedelijking en economische ontwikkeling neemt het aantal verkeersbewegingen sterk toe. Dit 
gegeven in combinatie met ingrijpende infrastructurele werken op de hoofdverkeersaders en verkeer 
aantrekkende ontwikkelingen als 'The Mall of the Netherlands' zien wij als een bedreiging voor de 
bereikbaarheid van onze regio op korte termijn.  
VNO-NCW Bedrijfsleden Rijnland, het platform waarin de veertien ondernemersverenigingen uit de 
regio samenwerken, brengt met deze brief de zorgen van de ondernemers over deze ontwikkeling 
onder uw aandacht met een verzoek om reactie. 
 
Al jarenlang staan ondernemers en inwoners dagelijks in de file op de ontsluitingswegen richting de A4, 
Leiden en Voorschoten. Met name tijdens de spits kunnen we rondom het Lammenschansplein, de 
Europaweg en Lammebrug spreken van een verkeersinfarct. De economische schade die hier dagelijks 
direct en indirect uit voortvloeit, is gigantisch. Laten we daarbij de onnodige uitstoot van CO2 niet 
vergeten. Met angst en beven kijken wij naar de projecten die op stapel staan zoals het verbreden en 
verhogen van de Lammebrug en de Trekvlietbrug, en het herinrichten van het Lammenschansplein als 
onderdeel van de door ons zeer gewenste RijnlandRoute. Maar ook naar de ontwikkeling van 'The Mall 
of the Netherlands' die naar verwachting vanaf 2020 jaarlijks 14 miljoen bezoekers zal trekken wat 
resulteert in veel meer verkeer op het omliggende wegennet dat hier nog niet op is ingericht.  
 
Wij vragen u dan ook om in de aanbestedingsprocedure voor het deelproject Lammenschansplein en 
Europaweg die binnenkort van start gaat harde waarborgen op het gebied van bereikbaarheid op te 
nemen. De doorstroming van het verkeer in onze regio mag tijdens de bouwperiode van circa vier jaar 
niet verder verslechteren. Wij verwachten van Provinciale Staten maximale inzet om hiervoor te 
zorgen. Dit is niet alleen nodig voor het behoud van een kwalitatief hoogstaand vestigingsklimaat maar 
zeker ook voor een goed leef- en woonklimaat.  
 
In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 willen wij onze achterbannen 
graag optimaal informeren over de standpunten van de verschillende politieke partijen over dit 
specifieke -en voor ons zeer belangrijke- onderwerp. Wat gaan u en uw partij concreet doen om te 
voorkomen dat de Leidse regio de komende jaren volkomen op slot gaat? Welke waarborgen neemt u 
hiervoor op in de aanbesteding?  
 
Graag ontvangen wij uw reactie per omgaande mail via klink@vno-ncwwest.nl.  
Alvast dank hiervoor. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland 
J. (Jan) Versteegh, voorzitter 
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