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Geachte leden van de Raad, 

In de brief van 16 juli jl. informeerden wij u over de aanpassing van de planning naar 
aanleiding van de vertraagde oplevering door Holland Rijnland van het verkeersmodel RVMK 
3.0. Per brief had Holland Rijnland ons geïnformeerd dat het verkeersmodel, na een eerdere 
uitstelling van maart naar begin juli, nu uitgesteld werd naar eind september. 

Nieuwe vertraging RVMK 3.0 
Tijdens het zomerreces is gebleken dat ook eind september niet haalbaar is. Door de 
aanhoudende vertragingen rond de oplevering van het nieuwe RVMK vertraagt de planning 
van LAB071 verder. Om vanaf nu nieuwe vertragingen te voorkomen, hebben we samen met 
Leiden besloten om onze afhankelijkheid van het nieuwe RVMK te beperken. Dit doen wij 
door het bouwen van een eigen verkeersmodel gebaseerd op de gegevens die eind 
augustus door Holland Rijnland beschikbaar zijn gesteld. Dit model is betrouwbaarder dan 
het bestaande RVMK 2.2. en biedt voldoende inzicht bij het doorrekenen van de globale 
effecten en het uitvoeren van nadere onderzoeken om onderbouwd te komen tot 
voorkeursoplossingsrichtingen. 

Als gevolg van de nieuwe vertraging zijn er twee consequenties: 

Hanteren van criterium Leefbaarheid 

Een nadeel van het eigen verkeersmodel is dat zonder het RVMK 3.0 en het bijbehorende 
milieumodel de geluidseffecten minder gedetailleerd kunnen worden berekend. In plaats van 
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op woningniveau, wordt nu informatie op straatniveau verkregen. Hiermee kan wel een MKBA 
worden opgesteld en kunnen de effecten op leefbaarheid vergeleken worden, maar kan niet 
getoetst worden aan de streefwaarde genoemd in het ambitiedocument onder Leefbaarheid 
B; aantal woningen met geluidbelasting > 65 dB. Voor het vergelijken van de 'kansrijke' 
oplossingsrichtingen wordt op straatniveau gerekend. Dat geeft voldoende inzicht in de 
effecten om een goede afweging te maken. Voorafgaand aan de besluitvorming door colleges 
en raden over de voorkeursoplossing, wordt met het nieuwe model op gevelniveau getoetst. 
Tegen die tijd mag verwacht worden dat het RVMK 3.0 inclusief het bijbehorende milieumodel 
beschikbaar is. 

Herziening planning LAB071 
Door de vertragingen is het noodzakelijk om onze planning te herzien. De hoofdlijn van de 
planning is nu: 

• In september doorrekenen van de globale effecten. 
• In oktober samen met AggloLAB en Raadssessie komen tot selectie van circa vijf 

kansrijke maatregelenpakketten . 
• In november uitvoeren van detail analyses op de geselecteerde maatregelenpakketten. 
• Eind november/ begin december een terugkoppeling van de detailanalyses geven in 

AggloLAB en een Raadssessie. Daarin wordt tevens gesproken over mogelijke 
voorkeursoplossingen. 

• In januari vaststellen van circa twee voorkeursoplossingsrichtingen door de Stuurgroep 
en presenteren van de voorkeursoplossingen aan de Raden. 

Voor de kerst ronden wij de analyses van scenario s en kansrijke oplossingsrichtingen af. Dit 
bundelen wij in overzichtelijke rapportages en vatten het samen in een publieksdocument. 
Het streven is dat de stuurgroep begin volgend jaar uit de 'kansrijke oplossingsrichtingen 
voorkeursoplossingsrichtingen kiest. 
Het resultaat is de basis voor de besluitvorming door colleges en raden na de verkiezingen. 
Dat betekent dat het reactietraject na de verkiezingen plaats zal vinden. 

Financiën 
Door met name de vertraging van het RVMK 3.0 en daardoor de noodzaak het proces anders 
in te richten en een eigen model op te zetten, is het beschikbare budget voor LAB071 in 
januari 2014 op. Met als gevolg dat stappen zes en zeven uit het Plan van Aanpak niet meer 
binnen budget kunnen worden uitgevoerd. Het betreft dan met name de besluitvorming, 
bestuurlijke afspraken en het reactietraject. 
Middels een brief brengt de Stuurgroep LAB071 de meerkosten als gevolg van de 
vertragingen van het RVMK 3.0 bij Holland Rijnland onder de aandacht. 
Ter uitvoering van de genoemde stappen zes en zeven wordt door het college van Leiden te 
zijner tijd een aanvullende kredietaanvraag bij de raad van Leiden ingediend. 



Wij gaan er van uit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 

éïïjke gTö^t, 
thouders, 

P 
ëtaris 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 

PS Per heden heeft het college van Burgemeester en Wethouders uit Leiden zijn raad 
geïnformeerd met een brief met dezelfde inhoud als deze brief. De raad van Oegstgeest wordt 
middels een kopie van de brief aan de Leidse gemeenteraad geïnformeerd over de stand van 
zaken. 


