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Toelichting op de wijzigingen
Opgave De kwaliteit van het openbaar
vervoer (attractiviteit, structurerende werking
en kostendekkingsgraad) in de Rijn-Gouwecorridor en de leefbaarheid van de binnenstad
van Leiden zijn onvoldoende.
Oplossing Een lightrail-verbinding op de
corridor Gouda-Alphen a/d Rijn-LeidenKatwijk-Noordwijk. Het project is gesplitst in
twee delen, te weten RGL Oost en RGL West.
Voor het project RGL Oost (Gouda-Alphen a/d
Rijn-Leiden) is inmiddels een subsidieaanvraag ingediend. RGL West (Leiden-KatwijkNoordwijk) wordt beoordeeld in relatie tot de
bouwopgave (zie projectblad Rijn-Gouwelijn
West).
Planning
Start realisatie: 2009
Oplevering: 2015
Financiën Voor RGL-Oost is een rijksbijdrage
van € 151 mln gereserveerd (bedrag basisjaar
€ 140 mln).

Politiek/bestuurlijk In 2009 hadden de
provincie en Leiden overeenstemming bereikt
over het tracé in Leiden (via Hooigracht/
Langegracht); hiervoor is een bestuursovereenkomst getekend. Het nieuwe college van
Leiden wil niet meewerken aan een tram door
het centrum en onderzoekt alternatieven. De
provincie maakt een inpassingsplan voor het
eerder afgesproken tracé.
Het nieuwe college van GS Zuid-Holland kiest
in haar hoofdlijnenakkoord voor het beter
benutten van het bestaande spoor tussen
Alphen en Leiden Centraal voor Oost en een
vertrambare busbaan voor West (tussen
Leiden Centraal en Katwijk/Noordwijk).
Uitvoering Door de keuze van het nieuwe
college moeten de plannen opnieuw worden
uitgewerkt. De provincie en betrokken
gemeenten zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van dit project.

2007: het project is overgegaan van de
planstudiefase naar de realisatiefase.
2009: door de discussie in Leiden over het
tracé door de binnenstad heeft het project
vertraging opgelopen. De oplevering is nu
voorzien voor 2015, waarbij oost en west
gelijktijdig in gebruik worden genomen.
2010: er is overeenstemming over het
tracé in Leiden (via Hooigracht/
Langegracht). Subsidieaanvraag moet
door provincie worden ingediend.
2011: VenW en de provincie hebben
afgesproken dat de B&I kosten voor het
spoor tussen Alphen en Leiden A4 door
ProRail/VenW worden gedragen. Het
nieuwe college van Leiden wil niet
meewerken aan een tram door het
centrum; de provincie maakt een
inpassingsplan.
2012: de subsidieaanvraag is in 2010
ingediend. Door de keuze van GS voor een
andere oplossing moeten de plannen
opnieuw worden uitgewerkt. De subsidieaanvraag kan pas verder in behandeling
worden genomen nadat er duidelijkheid is
over de uitvoering van het project.
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