Voortgang spitsuursluiting Lammebrug
Eind vorig jaar is naar aanleiding van de corridorstudie verkeersmaatregelen Delftse Schie, RijnSchiekanaal en de Zijl door de provincie geconcludeerd dat het vroeger kunnen doorvaren vanaf de
Koudekerkse brug het mogelijk maakt om te zorgen dat er geen brugopeningen in de spits van de
Lammebrug meer nodig zijn.
In reactie op een brief uit Leiden heeft de provincie laten weten zich actief te gaan opstellen bij
vaarwegmanagement. Bovendien gaan ze In overleg over de eerdere openstelling van de
Koudenkerkse brug en andere niet-provinciale bruggen. Na verruiming van de brugtijden zal de
provincie de binnenvaartsector aanspreken als deze dan toch in de spits blijven varen.
Omdat het eerder openstellen van de Koudekerkse brug en andere bruggen op de route een
verkeersbesluit vraagt, kan het gewenste effect niet direct worden bereikt.
Bij het recent peilen van de voortgang blijkt in de woorden van de provincie:
We zijn al een tijdje bezig om te regelen dat de Koudekerkse brug eerder open kan.
Daarbij lopen we tegen een aantal problemen aan:
-de Koudkerkse brug is niet van ons en Koudekerk (Alphen) is voorlopig niet van zins de brug eerder
open te stellen, ook al willen wij de kosten betalen
-er liggen tussen de KK brug en de Lammebrug nog een aantal andere bruggen (waaronder de
spoorbrug), die zouden dan ook eerder opengesteld moeten worden. Want anders heeft het nog geen
effect.
Ook een aantal van deze bruggen zijn niet van ons en met name de spoorbrug ligt moeilijk.
Op termijn (1 jaar) lijkt de centrale brugbediening een oplossing te kunnen bieden, maar dat is dus op
korte termijn niet te realiseren.
Omdat hieruit blijkt dat het toch een zaak van lange adem lijkt te gaan worden, wil Leiden u de
volgende vragen voorleggen:
1. wat kunnen de individuele gemeenten die een eigen brug hebben in het bewuste traject
bijdragen aan de verruiming/vervroeging van de openingstijden?
2. Bent u bereid Leiden te ondersteunen in het uitoefenen van druk op de provincie om
snelheid te maken bij het verruimen van de brugtijden?

