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I LABoTr - erratum bij Validatierapport

Oplossing LABoTr,dd zr april
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Geachte raad,

In deze mededeling informeren wij u over het aanbrengen van een technische correctie
in de rapportage Validatie 'de Oplossing'.
Wij hebben op 19 mei het advies l,ABoTr -tæidse Agglomeratie Bereikbaar besproken.
De besproken en vastgestelde stukken zijn inmiddels conform planning doorgestuurd
om in de commissie op rr juni te bespreken en hierover op 25 juni besluiworming te
laten plaatsvinden.
Adviezen van gelijke inhoud en strekking zijn ook door de colleges in Leiderdorp en
Leiden aangeboden aan hun raden. Bij de behandeling van het advies in de
raadscommissie in Leiden kwamen Heine omissies aan het licht in de bijlage
Validatierapportage 'de Oplossing' d.d. zr april zor5. Het is wenselijk deze omissies
weg te nemen en de volgende wijzigingen in de rapportage aan te brengen:

-> De HOV ambitie op blz. 13 is nader uitgeschreven. Toegevoegd wordt:
"Door inpassing HOV over Schuttersveld, Hooigracht en Langegracht wordt niet alleen
een betrouwbare hoogwaardige OV route gerealiseerd, maar wordt tevens de gewenste

kwaliteit van het verblijfsklimaat op de Breestraat en in de stationsomgeving bereikt."
-> De tabel van blz. 5o is aangepast
In regel B zijn de waarden van het aantal geluid belaste woningen > 65 dB aangepast
waardoor deze nu in overeenstemming zijn met de tabelwaarden van blz. 45.
De gewijzigde stukken vindt u

bij

deze mededeling gevoegd.

in de rapportage hebben geen gevolgen voor de strekking en inhoud van
de aan u voorgelegde besluiten. De raden in Leiden en Leiderdorp hebben de
De wijzigingen

aangepaste rapportage eveneens ontvangen.
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