
 

Een extra brug of selectieve toegang  
Dat lijkt de keuze te zijn waarover een zwart/wit besluit genomen moet worden.  
 
De afgelopen periode lijkt de discussie volledig te gaan over de keuze tussen oplossing 1: 
selectieve toegang en oplossing 2: een extra oeververbinding.  
 
Deze discussie waarin sterke stellingname en emotie steeds meer de overhand nemen, sluit 
wat ons betreft niet aan bij de conclusies die wij uit opgestelde rapporten en onderzoeken 
lezen.  
 
Het zou ook vreemd zijn, als een onderwerp waar de afgelopen jaren zo intensief over 
gesproken is, zoveel onderzoek naar gedaan is, als uitkomst heeft dat een van de twee 
voorstellen ‘de oplossing’ is en de ander een niet-realistische wens. 
 
Vanuit MKB Leidschendam-Voorburg vinden wij het belangrijk dat de discussie over de 
toekomstige bereikbaarheid van en binnen Leidschendam-Voorburg niet uitloopt in een 
impasse van ‘selectieve toegang of oeververbinding’.  
 
Wat willen we bereiken 
Het moge duidelijk zijn dat de brug in het Damcentrum en de Wijkerbrug te zwaar belast 
zijn. Het uiteindelijke doel van deze maatregelen is dus ook om het verkeer hier terug te 
brengen tot een niveau dat binnen de normen valt om zo de leefbaarheid van dit gebied te 
bewaken. Daarbij kun je echter nooit om het effect heen: elders in de gemeente zal dit tot 
meer verkeer leiden, het bekende waterbed effect.   
 
Deze leefbaarheid wordt gemeten in hoeveelheid autobewegingen, luchtvervuiling en 
geluidsoverlast.  
 
Leefbaarheid is echter meer dan alleen het verkeer 
Wat zijn bijvoorbeeld de Economische gevolgen van selectieve toegang? 
Het gaat er niet alleen om óf winkels bereikbaar zijn, maar ook of mensen weten dat winkels 
bereikbaar zijn. Er is afgelopen tijd is er zowel in Damcentrum als Huygenskwartier veel 
energie gestoken. In de detailhandelsvisie zijn beide winkelgebieden aangewezen als 
kernwinkelgebieden binnen de gemeente. Wat is de impact van selectieve toegang op deze 
winkelgebieden? In het Goudappel Coffeng onderzoek van 2016 zijn de economische 
effecten op het Damcentrum wel meegenomen. De conclusies daarin bij de diverse 
scenario’s zijn helder. Alleen scenario’s met een extra oeververbinding hebben positieve 
economische effecten op het Damcentrum. 
 
Een andere zorg is de impact van selectieve toegang op de toegankelijkheid van de 
Vlietbruggen voor inwoners, ondernemers, klanten en leveranciers. Om de gewenste 
ontlasting te bereiken, moet het gebied voor selectieve toegang zeer ver beperkt worden, 
anders leidt het niet tot de benodigde beperking op de bruggen. 
  
 



 
 
Wat bijvoorbeeld te denken van ondernemers uit Stompwijk? Of ondernemers die lokaal 
werken en veel binnen de gemeente heen-en-weer reizen.  
 
Tijdens benutten zoals bedoeld is er ook gekeken naar een oplossing voor langzaam zwaar 
verkeer. Ook hiervoor biedt selectieve toegang geen oplossing.  
 
Een van de maatregelen uit benutten zoals bedoeld waar MKB Leidschendam-Voorburg 
positief tegenover staat zijn positieve gedragsmaatregelen. Helaas is hier op dit moment nog 
amper aandacht voor. Met de ingebruikname van de groene golf op de Noordsingel – alleen 
tijdens de spits - is de reistijd via deze route voor doorgaand verkeer teruggebracht.  
 
Doorrekening 2030 
Deze cijfers worden nu als absolute aantallen beschouwd, dit betreft voorspellingen voor 
over 12 jaar. Vanuit MKB Leidschendam-Voorburg willen we graag weten welke marge in 
deze cijfers zit en of deze marge gelijk is voor de verschillende scenario’s. 
 
Dit is met name relevant omdat er een aantal ontwikkelingen zijn die direct invloed hebben 
op het verkeer binnen Leidschendam-Voorburg, die tussen nu en 2030 ontwikkeld worden. 
Denk bijvoorbeeld aan de effecten van de Rijnlandroute, nieuwe stadsring Den Haag, N14 en 
Mall of the Netherlands.  
 
Daarnaast zijn er in en om Leidschendam-Voorburg nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwe 
vorm van stadsbevoorrading vanuit Hub waar Den Haag hard aan werkt en de ontwikkeling 
Overgoo, waarin deelauto’s en halte tram 19 op programma staan. Ook werkt de gemeente 
nu al mee aan een pilot voor zelfrijdend openbaar vervoer.  
 
Naast een blik in de toekomst is MKB Leidschendam-Voorburg ook benieuwd naar de impact 
van de verschillende scenario’s in de tijd tot 2030.  
 
Zijn maatregelen zoals selectieve toegang bijvoorbeeld realistisch in combinatie met de 
herontwikkeling van de N14, waarbij de werkzaamheden tussen 2023 en 2026 plaatsvinden.  
 
Vervolg 
Op dit moment heeft de gemeente de kans om een strategische keuze te maken over de 
bereikbaarheid van de gemeente. Hoe afhankelijk moet de gemeente worden van 
omliggende gemeenten en andere partijen om van de ene kant naar de andere kant van de 
Vliet te komen. Welke marge vindt de gemeente hierbij wenselijk?   
 
MKB Leidschendam-Voorburg juicht verder onderzoek naar de verschillende scenario’s toe.  
Concreet heeft MKB Leidschendam-Voorburg hierbij op dit moment de volgende vragen: 
 

- Zijn het college en de raad het eens met de stelling dat de economische impact van 
de scenario’s op lokale ondernemers (specifiek winkeliers in Damcentrum, 
Huygenskwartier en Rembrandtlaan en kleine zelfstandige ondernemers met vooral  
 
 



 
lokaal werk, bijvoorbeeld in de bouw) meegewogen dient te worden in de beslissing 
en hiermee onderdeel dient te worden van het vervolgonderzoek van de scenario’s. 

- Bij ondernemers heerst er veel onduidelijkheid over de mogelijke invulling van 
selectieve toegang.  

o Kan het college door middel van voorbeelden van selectieve toegang in 
soortgelijke gebieden meer duidelijkheid scheppen over hoe selectieve 
toegang in de praktijk toegepast zou kunnen worden. Zijn de effecten van 
deze voorbeelden inzichtelijk? 

o Is het college het eens dat de effecten van een maatregel als selectieve 
toegang niet alleen draait om de daadwerkelijke maatregel en de handhaving 
hiervan, maar ook om heldere communicatie hieromtrent? Zeker met een 
arbitrair vastgesteld gebied is het een communicatieve uitdaging om geen 
bestemmingsverkeer te verliezen of om te leiden vanwege onduidelijke 
verwachtingen en communicatie.  

o Is de impact van deze (communicatieve) maatregelen meegenomen in de 
kosten? 

- Wat is de impact van de scenario’s met selectieve toegang op de bereikbaarheid van 
de wijken:  

o Voorburg Oud, Sijtwende, Damsigt, Raadhuiskwartier en de 
Verzetsheldenwijk. In het bijzonder op de:  

o Rembrandtlaan (vanaf kruispunt Parkweg t/m kruispunt Prins Bernardlaan en 
v.v.),  

o Rodelaan (vanaf kruispunt Oosteinde t/m kruispunt Prins Bernardlaan en 
v.v.), 

o Bachlaan (vanaf kruispunt Oude Trambaan t/m kruispunt Noordsingel en v.v.) 
en  

o Prins Hendriklaan (vanaf kruispunt Oude Trambaan t/m kruispunt Noordsingel 
en v.v.)  

- Welke marges zijn gehanteerd in de gepresenteerde cijfers uit het onderzoek van 
Antea Group en zijn deze marges voor de verschillende scenario’s identiek? 

- Wat is de zienswijze van het college betreft de periode tot 2030? In het bijzonder de 
periode tussen 2023 en 2026, waarin de verwachtte werkzaamheden aan de N14 
gepland zijn.  

o Welke impact heeft het gekozen scenario op de mogelijkheden die de 
gemeente heeft om eventuele overlast/extra verkeersdruk in de periode van 
werkzaamheden aan de N14 op te vangen? Is dit onderdeel van de afweging 
van het scenario?  

- Worden de mogelijkheden die de verschillende scenario’s bieden als bijdrage aan het 
verminderen van overlast door langzaam zwaar verkeer meegewogen in de afweging 
tussen scenario’s? 

- Is het een bewuste keuze dat positieve gedragsverandering, onderdeel van ‘benutten 
zoals bedoeld’, geen onderdeel meer is van het vervolgonderzoek? Zeker nu de 
groene golf op de Noordsingel beperkt werkt.  


