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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 9 september 2020 

     

Onderwerp:  Mobiliteitsnota's  Aan de raad.  

 

    

*Z02F0C9922B* 
Beslispunten 

1. Vaststellen van de Nota Langzaam Verkeer, Nota Openbaar Vervoer, en Nota Circulatie 
 

 

1 SAMENVATTING  

De nota’s Langzaam Verkeer, Openbaar Vervoer en Circulatie bevatten per modaliteit de 
uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit de Mobiliteitsvisie. De nota’s zijn tot stand gekomen 
met behulp van (een aangepast) burgerparticipatie traject en zijn onderbouwd met 
verkeersberekeningen (RVMK). De uitvoering van de maatregelen uit de nota’s dragen bij aan de 
doelstellingen uit programma 2 van de Begroting. 
 

2 Inleiding 

Op 22 januari 2020 heeft uw Raad de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Deze visie is drie nota’s per 
modaliteit verder uitgewerkt: de Nota Langzaam Verkeer, de Nota Openbaar Vervoer, en de Nota 
Circulatie. Met de vaststelling van deze drie nota’s worden de beleidsdoelen uit de visie, en 
programma 2 uit de Begroting, vertaald naar concrete maatregelen welke de komende jaren 
uitgevoerd kunnen worden. 
 
Belangrijkste maatregelen en wijzigingen 
In maart heeft het College concept nota’s vrijgegeven voor inspraak. Tijdens en na deze zienswijze 
periode zijn locatiebezoeken gebracht door het College en zijn gesprekken gevoerd met burgers. 
De inspraak heeft in totaal meer dan zestig reacties opgeleverd. Deze reacties, tezamen met de 
verkeersonderzoeken, zijn gebruikt om de concept maatregelen te verbeteren. De belangrijkste 
maatregelen uit, en wijzigingen ten opzichte van, de conceptnota’s zijn onderstaand weergegeven: 
 

 De Fietspoort Spanjaardsbrug is een belangrijke maatregel om de fietsveiligheid en –
doorstroming te verbeteren en wordt in combinatie met de maatregelen uit de Gebiedsvisie 
Baanderij gehandhaafd. 

 Het voornemen tot het aanwijzen van het Heelblaadjespad als hoofdfietsroute is komen te 
vervallen. In plaats daarvan zijn de fietsdoorsteek nabij de Lisdoddekreek en de Voorhoflaan 
aangewezen als hoofdfietsroute. 

 Op de Laan van Berendrecht wordt de bestaande ruimte formeel onderverdeeld tussen een 
voetpad(nabij het water) en een fietspad (nabij de woningen). 

 De voorgenomen knip op de Van Poelgeestlaan is komen te vervallen. Deze was in combinatie 
met de maatregelen uit de Gebiedsvisie Baanderij niet meer noodzakelijk om het sluipverkeer 
richting de Baanderij tegen te gaan. 
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 De knip op de Heinsiuslaan heeft voldoende effect aldaar als ook op de Voorhoflaan en wordt als 
definitieve maatregel gehandhaafd.  

 De invoering van de categorie Wijkweg vult de leemte op tussen Gebiedsontsluitingswegen en 
Erftoegangswegen en zijn een goede maatregel voor de aangewezen wegen. 

 Alle overige maatregelen en beleidsuitwerkingen zijn (nagenoeg) ongewijzigd gebleven. 
 

Aangepast burgerparticipatie traject 
De Mobiliteitsvisie is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid burgerparticipatie proces. 
De Gemeente was voornemens om ook deze nota’s op een zelfde tot stand te laten komen. Door de 
wereldwijde Corona pandemie, en lockdown aan het begin van dit jaar was dit niet meer mogelijk. 
De geplande werksessies voorafgaand aan de conceptnota’s kwamen te vervallen. Omdat er toen 
veel onzekerheid was omtrent de duur van de lockdown en het niet wenselijk was om het proces 
voor onbepaalde tijd te vertragen is een andere werkwijze gekozen. De burgerparticipatie diende 
meer op afstand te gebeuren. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente haar conceptnota’s 
gepresenteerd waarbij bij een aantal maatregelen alternatieven waren opgenomen. Op deze nota’s 
konden vervolgens zienswijzen worden gegeven. In de zomer was het mogelijk om bewoners fysiek 
individueel of in kleine groepen hierover te spreken. Hier is goed gebruik van gemaakt. Op deze 
wijze was het mogelijk om toch een directere vorm van participatie te doen. De locatie bezoeken de 
het College heeft gebracht op de drie locaties waar de meeste zienswijzen over waren zijn ook goed 
ontvangen en gaven extra inzicht in het draagvlak voor de verschillende maatregelen. Op deze wijze 
is het toch gelukt om burgerparticipatie een goede plek te geven in de totstandkoming van de 
nota’s. 

 
3 Beoogd effect 

Invulling geven aan de beleidsdoelstellingen uit de Mobiliteitsvisie en het presenteren van 
concrete maatregelen ter uitvoering. 
 

4 Argumenten 

1.1. De nota’s zijn een uitwerking van de Mobiliteitsvisie. 
De vastgestelde visie was een visie op hoofdlijnen. De drie nota’s werken deze visie per modaliteit 
verder uit in concrete maatregelen. 
1.2. De benodigde financiën zijn in de kadernota reeds benoemd. 
De maatregelen worden bekostigd uit het investeringsfonds mobiliteit. Hiervoor is een bedrag van 
€2.2 miljoen gereserveerd. Dit fonds komt terug bij uw begrotingsbehandeling in november. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1. Enkele maatregelen hebben relaties met andere projecten. 
Een aantal maatregelen liggen binnen de plangebieden van andere projecten zoals Leidse Ring 
Noord, Gebiedsvisie Baanderij en Project Amaliaplein. Deze maatregelen worden in afstemming 
tussen die projecten en de Mobiliteitsvisie uitgevoerd. 
1.2. Enkele maatregelen hebben een relatie met groot onderhoud. 
Een aantal maatregelen liggen binnen wijken welke de komende jaren worden aangepakt in het 
kader van groot onderhoud zoals riool vervanging. Ook deze maatregelen worden in afstemming 
tussen de Mobiliteitsvisie en IBOR uitgevoerd. 
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6 Communicatie 

In de aanloop naar vaststelling van deze nota’s is veel gecommuniceerd, met name tijdens de 
inspraak periode. Ook hebben de nota’s kunnen rekenen op veel pers attentie. Dit heeft 
bijgedragen aan de uitwerking, en draagvlak, van de maatregelen.  
 
Na vaststelling door uw Raad worden de maatregelen elk projectmatig opgepakt. Dit is de start van 
het volgende traject van uitwerking, burgerparticipatie en realisatie van de afzonderlijke 
maatregelen. In de Nota Circulatie is een planning hieromtrent opgenomen. 
 

7 Financiën 

Zoals reeds gemeld zijn de benodigde financiële middelen aangevraagd in de kadernota. Na 
vaststelling van de Begroting door uw Raad in november zijn de benodigde middelen beschikbaar 
en worden in de komende aangewend voor voorbereiding, uitwerking en realisatie. 
 

8 Evaluatie 

De doorlooptijd van de realisatie van de maatregelen is lang. Daarom zal in 2025 de eerste 
evaluatie gedaan worden. Als dan zal worden bekeken of aanpassing van de planning voor de 
resterende looptijd van de visie (10 jaar) noodzakelijk is. 

 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
1. Nota Langzaam Verkeer 
2. Nota Openbaar Vervoer 
3. Nota Circulatie 
4. Nota van Beantwoording 


