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Inleiding

Waarom een validatie?
De oplossing die wij als kansrijk zien moet bijdragen aan het behalen van de geformuleerde ruimtelijke

en economische ambities van de Leidse agglomeratie en moet een antwoord bieden op de nog
resterende verkeerskundige opgaven. De oplossing zal de komende jaren verder worden uitgewerkt en
gerealiseerd. Hiermee zijn grote investeringen gemoeid. Daarom is het belangrijk dat wij over een
stevige onderbouwing van de kansrijke oplossing beschikken en is een validatie van de
conceptresultaten op zijn plaats.

De eerdere analyses zijn uitgevoerd met een conceptversie van het verkeersmodel RVMK 3.0.
Vertragingen op de uitlevering van het model was hiervoor de aanleiding. In de zomer van 2014 kwam
de definitieve versie beschikbaar. Omdat er enig verschil is tussen beide versies is uit oogpunt van
zorgvuldigheid gekozen om de analyses opnieuw uit te voeren.

Een van de criteria waaraan getoetst wordt betreft het aantal gehinderde woningen door verkeerslawaai.
Dit criterium bepaalt in belangrijke mate de leefbaarheid in met name woongebieden. Het
instrumentarium om dat te berekenen ontbrak bij de eerdere analyses. Inmiddels is het milieumodel

beschikbaar voor het uitvoeren van de gewenste analyses.
Ook het verbeteren van de luchtkwaliteit speelt hierbij een rol. De verwachting is dat vanaf 2015 binnen
de agglomeratie geen overschrijdingen van de normen meer plaats vindt.
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Validatie
Waarom valideren?
•

Eerdere berekeningen met conceptversie Verkeersmodel uitgevoerd

•

Hoge investeringen mee gemoeid

•

Oplossing wordt basis voor het verkeersbeleid voor de komende jaren

Leeswijzer: Wat en hoe gaan we valideren?
•

We hebben een second opinion op regionale impact analyse (ruimtelijk-economische toets) laten uitvoeren
- De mate van ondersteuning van de economische ambities door de oplossing werd nader beschouwd. Meer hierover leest u
vanaf blz 31. Verder wordt verwezen naar de “Ruimtelijk / economische validatie” (ESD2 / Universiteit Utrecht, dec 2014)

•

We toetsen op criteria leefbaarheid en bereikbaarheid (nu ook geluidberekeningen)
- Het effect van de verkeer aantrekkende werking van de Aggloring, de hoeveelheid doorgaand verkeer door de kernen, de
afname van autoverkeer in woonwijken en de reistijden werden bepaald. Meer hierover leest u vanaf blz 34. Verder wordt
verwezen naar de “Rapportage verkeerskundige validatie” (Goudappel, dec 2014);
- Het aantal geluid belaste woningen (> 65 dB) werd berekend. Meer hierover leest u vanaf blz 42
Verder wordt verwezen naar de Rapportage “LAB071 - onderzoek Geluid Agglo-ring Leiden” (DGMR, jan 2015);

•

We hebben een herberekening van de globale Maatschappelijke Kosten Baten Analyse gemaakt (MKBA-toets)
- De MKBA werd aan de hand van de verkeersanalyses opnieuw uitgevoerd. Meer hierover leest u vanaf blz 46. Verder wordt
verwezen naar de rapportage “Economische effecten en MKBA” (Decisio, dec 2014)

De hoofdconclusies treft u aan op blz. 10. Een overzicht van alle rapportages treft u op blz 57 aan.
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Samenvatting
en belangrijkste conclusies

Samenvatting (I)
In de verkenning Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071) zoeken we naar kansrijke
maatregelpakketten die optimaal bijdragen aan het behalen van de ambities van de agglomeratie.
In het door de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp vastgestelde ambitiedocument zijn naast de
ruimtelijke en economische ambities, de opgave en het toetsingskader vastgelegd.

In samenwerking met de gemeenteraden en betrokken bewoners en ondernemers zijn wij gekomen tot

een kansrijke oplossing. De oplossing bestaat uit “No regret” maatregelen, gericht op het slimmer
gebruiken van de bestaande infrastructuur, aangevuld met “Aggloring” maatregelen, gericht op
versterking van de infrastructuur. De resultaten en observaties zijn in maart jl. ter kennisname aan de
betrokken gemeentebesturen aangeboden.

Sinds de zomer van 2014 kunnen wij beschikken over de verkeerskundige modules van het
geactualiseerde verkeersmodel RVMK 3.0 waarna de voorbereiding voor de validatie kon worden
gestart. Na de validatie wordt geconcludeerd dat de doelstellingen door de oplossing gerealiseerd
kunnen worden. In dit rapport treft u de resultaten van de validatie aan.

No Regret
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Aggloring

Samenvatting (II)
De oplossing zal na een reactieperiode aan de betrokken gemeenteraden besluitvormend worden

voorgelegd. In de reactieperiode wordt gevraagd te reageren op het principe van de oplossing No
Regret en Aggloring:
• het bevorderen van de doorstroming van het verkeer en waar mogelijk het verhogen van de snelheid
op de buitenstructuur, via de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan, Oude Spoorbaan en
N446;
• Het verder bevorderen van langzaam verkeer, openbaar vervoer en het slimmer gebruiken van de
bestaande infrastructuur;
• Het beperken van doorgaand verkeer in centra en woongebieden;
• Het inpassen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

In de reactieperiode wordt niet gevraagd te reageren op de specifieke maatregelen. Die moeten immers
nog verder worden uitgewerkt. Wel wordt de mogelijkheid geboden om ideeën kenbaar te maken.

Om de duurzame samenwerking te bestendigen zal voor de verdere gezamenlijke uitwerking een

Samenwerkingsovereenkomst worden gesloten tussen Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.
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Samenvatting (III)
Hoofdconclusies validatie
• De gestelde doelen worden met de oplossing bereikt:
- Oplossing ondersteunt economische ambities (top) locaties binnen de agglomeratie
- Oplossing faciliteert gevestigde bedrijven, bewoners en autonome economische groei
- Buitenom structuur (Aggloring) faciliteert verkeer: doorstroming wordt bevorderd

- Minder doorgaand verkeer in centra / kernen
- Ruimte voor HOV door de binnenstad
- Autoverkeer in woonwijken neemt af: leefklimaat en veiligheid nemen toe
- Reistijden naar toplocaties worden sneller en betrouwbaarder
- Milieu overlast neemt per saldo af
- Realisatie binnen gesteld budget is haalbaar
• De realiteitswaarde van de oplossing is toegenomen:
- MKBA: iedere geïnvesteerde euro verdubbelt in waarde
• Nadere uitwerking van het plan biedt extra kansen
• Aanvullende maatregelen nodig om resterende knelpunten binnen de Agglomeratie op te lossen
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Ambitiedocument
(Ambities, Opgave en Afweging)
(september 2013)

Ambities
Wonen

• Groene/blauwe
leefomgeving
• Diversiteit aan
woonmilieus
• Kenniswerkers
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Werken

• Stuwende economie
• Verzorgende
economie
• Balans arbeid en
werkgelegenheid

Bezoeken

• Diversiteit in
aanbod
• Ook voor verblijf
van 1-2 dagen

Opgave LAB071

Oplossen ‘resterende’
knelpunten, met name
aan noord- en oostzijde
van agglomeratie
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Faciliteren plannen
Leidse binnenstad
(incl. HOV) en kern
van Leiderdorp

Inspelen op ruimtelijke
kansen: transformatie,
relatie natuur

Afwegingsmodel / Integrale afweging

Oplossend vermogen

Regionale econ. impact

Globale maatschappelijke kostenen batenanalyse (MKBA):
•
•
Business case
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Alle effecten uitdrukken in €€€
Eenduidige vergelijking

Kansrijke oplossing na Verkenning
(maart 2014)

Filosofie achter LAB071
Sterke buitenom structuur
Minder doorgaand verkeer in kernen
Minder verkeer in woongebieden
Snellere en betrouwbare reistijden naar (top)locaties

Zone A
• Primaat verblijven, menging
• Voet en fiets hoofdgebruiker
• OV langs de rand
• Auto te gast, blik van straat

Zone B
• Balans verblijven en stromen
• Voet en fiets goed ingepast
• OV hoogwaardige assen
• Auto vanaf randen gedoseerd
naar de wijken

Zone C
• Stromen en verblijven
ontvlochten
• Voet en fiets kruist veilig
• OV eigen structuur
• Auto: primaat doorstroming

Kansrijke oplossing (maart 2014)

Faciliteren hoogwaardig openbaar vervoer

No Regret

+

Aggloring

Kansrijke oplossing = No Regret + Aggloring
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We vergelijken met Referentie 2020+
Gerealiseerde maatregelen:
•

Rijnlandroute

•

Upgade N206

•

Aansluiting Flora Holland

•

Parkeergarages

•

Ongelijkvloerse oplossing
Plesmanlaan / Bio Sciencepark

•

Onderdoorgang spoor Kanaalweg

•

HOV-lijnen Zoetermeer-LeidenKatwijk

•

HOV Meerlijn-Noord

•

Fietsen: deel van de ontbrekende
schakels

•

Op en binnen de singels 30 km/h

Effect van Ref 2020+
• Binnenstad wordt rustiger
• Verkeer uit binnenstad wordt verdrongen
• Aan de zuidkant zien we verbeteringen, maar
andere knelpunten verslechteren verder
18

No Regret en Aggloring….

(maart 2014)

….verbeteren de Referentiesituatie
Economie

Bereikbaarheid
Leefbaarheid
DVM
stuurt
verkeer
Minder verkeer
in
woongebieden

Minder
doorgaand
verkeer in
kernen

Kwaliteit
in
kernen

Ruimte
voor
HOV

5%
sneller

Sterk
concept:
Ring,
Inprikkers,
Stadslanen

Betrouwbare
routes
(95%)

Bruggen
in spits
dicht

Minder
geluid en
vervuiling
in wijken

Filosofie

Veiliger

Toename
bezoekers en
bestedingen

Breed draagvlak

Bijdrage
aan
vitaliteit

Toename
productiviteit

Efficient: 25%
minder
voertuigverlies
uren

Ring trekt
10% tot
40% meer
verkeer

Hoofdoplossing
modulair
uitbreidbaar

Snelle start en
gefaseerde
uitvoering
mogelijk

Investering

Ruimtelijk
inpasbaar:
Bestaande
wegenstructuur

MKBA:
hoge score,
verstandige
investering

Voor
modules ca.
30 mln
beschikbaar

Bestaande
wegenstructuur
verbeteren

Samen ca.
100 mln

Robuust en
betrouwbaar

Enkele opmerkingen vooraf
- Uitgangspunten validatie
- Verkeersmodellen

27 januari 2015

Uitgangspunten Validatie
Vergelijking met de eerdere analyse
Om een goede vergelijking te kunnen maken met de analyses die in maart 2014 zijn uitgevoerd bij de
Rapportage van de Kansrijke oplossing, zijn dezelfde uitgangspunten gebruikt:
-

Dezelfde rekenjaren (basisjaar en prognosejaren)

-

Dezelfde referentiesituatie (Ref 2020+)

-

Dezelfde maatregelenpakketten No Regret en Aggloring.
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Verkeersmodellen
Verschillende verkeersmodellen / verschillende toepassingen
• NRM:

Wordt door hogere overheden gebruikt voor rijkswegen voor (landelijk) Hoofdwegennet.

• RVMK:

Wordt door gemeenten binnen Holland Rijnland gebruikt voor (gemeentelijk)
Onderliggend wegennet.
Met dit model worden etmaalintensiteiten berekend.

• Streamline:

Is gebaseerd op de RVMK, maar schaalgrootte en mate van detaillering verschilt.
Wordt voor gedetailleerdere berekeningen gebruikt (o.a. voor reistijden en
verkeersintensiteiten tijdens spitsperiodes).

• De modellen NRM en RVMK worden voor hun eigen toepassing gebruikt in juridisch- planologische
procedures.
• Verkeersintensiteiten tussen de NRM en RVMK modellen kunnen verschillen.

• De berekende cijfers in dit rapport van het hoofdwegennet zijn indicatief

(zie bijlage “Toepassingsbereik RVMK Holland Rijnland” dd. 18 juli 2014)
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Actualisatie verkeersmodel

- Nieuwe versie statisch verkeersmodel:
- Nieuwe versie dynamisch verkeersmodel:

RVMK 3.0
Streamline 2.0

RVMK 3.0
Belangrijkste wijzigingen / verschillen t.o.v. RVMK 2.0
• Groter gebied
• Prognosejaren 2020 en 2030
• Actualisatie van infraplannen en gebiedsontwikkelingen
• Actualisatie telcijfers
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Streamline 2.0
• Gebaseerd op / uitsnede van het RVKM 3.0 model
• Dynamisch verkeersmodel
• Gedetailleerde informatie (extra kruispuntinformatie, brugopeningstijden, spoorwegovergangen)
• Reistijdberekeningen tijdens spitsperiodes
• Beter inzicht in filevorming en kruispuntvertragingen tijdens spitsperiodes

Het Streamline model betreft een uitsnede van het
RVMK3 model waarbij op basis van een
nauwkeuriger netwerk maar verder met dezelfde
uitgangspunten het verkeer “dynamisch” wordt
toegedeeld. Hierdoor is het mogelijk om wachtende
auto’s te simuleren alsook de actuele snelheid /
vertraging van auto’s te bepalen. Het model
modelleert hierdoor met name spitsperioden
nauwkeuriger.
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Streamline 2.0:
Controle op betrouwbaarheid
Kwalitatieve analyse:
Geconcludeerd is dat de gemodelleerde file- / congestielocaties overeenkomen met de bekende locaties waar
vertraging optreedt (zie volgende bladzijde).
Kwantitatieve analyse:
Een vergelijking werd gemaakt tussen verkeersgegevens uit telcijfers en berekende waarden uit het model.
Hiertoe werd informatie verwerkt van 585 tellocaties binnen de agglomeratie.
Deze vergelijking, die T-toets wordt genoemd, geeft aan dat het model ruim voldoet aan de norm.

(zie bijlage “Technische rapportage Streamline (LAB2.0)” dd. dec. 2014)
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Streamline 2.0 / Basisjaar 2010
Verkeersafwikkeling 2010 / congestielocaties
Verkeersafwikkeling
In kleurtjes is aangegeven
waar de gereden snelheid
lager is dan de toegestane
snelheid. Ook is het normale
oponthoud bij kruispunten
zichtbaar.
Lijnkleur = Mate van vertraging
Lijndikte = Verkeersintensiteit

Prominente congestielocaties (2010)
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Streamline 2.0 / Prognosejaar 2020
Verkeersafwikkeling 2020 / congestielocaties (zonder LAB071 oplossing)
Verkeersafwikkeling
In kleurtjes is aangegeven
waar de gereden snelheid
lager is dan de toegestane
snelheid. Ook is het normale
oponthoud bij kruispunten
zichtbaar.
Lijnkleur = Mate van vertraging
Lijndikte = Verkeersintensiteit

Prominente congestielocaties (2020)
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Streamline 2.0 / Prognosejaar 2020
Verkeersafwikkeling 2020 / verkeersprestaties (zonder LAB071 oplossing)
Voertuigkilometers
De forse toename in 2020 van voertuigkilometers op het
rijkswegennet komt vooral door uitbreiding van de infrastructuur
(o.a. de Rijnlandroute en verbreding A4)

Voertuigverliesuren
Door toename van het aantal voertuigen in 2020 neemt het aantal verliesuren
toe. We zien dat vooral terug op de rijkswegen.
Verder zie we een forse toename voertuigverliesuren met name in Leiderdorp
tijdens de avondspits.
Met name op de Persant Snoepweg ontstaan in de referentie 2020 problemen
door een groeiende hoeveelheid verkeer. Verkeerslichten op de kruising met de
Hoge Rijndijk kunnen die stroom zonder aanpassing niet goed verwerken.

Verliesminuten per voertuigkilometer
Dit is een belangrijke indicator voor de effectiviteit.
We zien in 2020 een toename op onderliggend wegennet en een afname
op rijkswegen. Het effect van de forse investeringen in de rijkswegen
(Rijnlandroute, verbreding A4) wordt zichtbaar.
Het effect op het wegennet binnen de agglomeratie wordt ook
zichtbaar: de index loopt op.

Conclusie:
Extra investeringen (LAB071) zijn nodig zijn om de
effectiviteit van het wegennet binnen de agglomeratie te
verbeteren.
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Resultaten LAB071 oplossing
na Validatie
•
•
•
•

Ruimte en Economie
Bereikbaarheid
Leefbaarheid
MKBA

Validatie Ruimte en Economie

Rapportage dec 2014 (ESD2 is onderdeel van Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen)

Validatie van de oplossing LAB071
Ruimte en Economie / Conclusies
•

Maatregelen vooral gericht op het oplossen van knelpunten en wegwerken van achterstanden binnen de Leidse Agglomeratie.

•

De effecten zullen het grootst zijn voor de gevestigde bedrijven, die zullen profiteren van kortere en betrouwbare reistijden en voor bewoners
die minder overlast zullen ondervinden van verkeer in de woonwijken.

•

De tevredenheid van ondernemers over Leiden als vestigingsplaats en van bewoners van de Leidse agglomeratie zal toenemen.

•

De aantrekkelijkheid van de agglomeratie zal verbeteren, de relatieve aantrekkelijkheid van de regio als vestigingsplaats t.o.v.
omliggende stedelijke regio’s zal niet erg veranderen.

•

Economisch effecten vooral gericht op ontwikkeling binnenstad Leiden en winkelcentra Winkelhof, Luifelbaan en Lange Voort.

•

Maatregelen zullen de ambitie om de binnenstad te laten uitgroeien tot meest aantrekkelijke binnenstad van Nederland ondersteunen.
De effecten zijn echter afhankelijk van het succes bij het vergroten van de diversiteit van het winkel- en het toeristische aanbod en van de
inspanningen om een aantrekkelijke fysieke omgeving met sfeer te scheppen. Bovendien moet rekening worden gehouden met autonome
ontwikkelingen: teruggelopen koopkracht en door de toenemende concurrentie van e-commerce.

•

De economische toplocaties (Stationsomgeving Leiden, Bio Science Park, A4 zone Leiderdorp, Flora Holland en Heineken/Grote Polder)
profiteren vooral van verbetering van de externe bereikbaarheid door geplande projecten (Rijnlandroute) en vanwege de gunstige ligging aan
A4 en A44

•

Kansen voor extra vastgoedprogramma’s op de toplocaties in relatie met infrastructuur niet erg groot

•

De betere interne bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie schept kansen voor binnenstedelijke woningbouw en voor het
transformeren van verouderde woon- en werklocaties

•

Het belang van LAB071 is vooral dat de achterblijvende bereikbaarheid op het niveau wordt gebracht van een kennisregio in de Europese
top

(onderdeel van Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen)
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Validatie van de oplossing LAB071
Ruimte en Economie / Aanbevelingen

•

Verdiepingsslag uitvoeren om afwegingskader op te stellen met als doel een optimum te bereiken tussen geplande investeringen in de
infrastructuur en maatregelen en investeringen anders dan infra om aantrekkelijkheid gebied op peil te houden (tegengaan van negatieve
effecten van autonome ontwikkelingen). Voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling zijn naast een goede bereikbaarheid ook de
aantrekkelijkheid van de openbare ruimte en het winkelaanbod van belang.

•

Verdiepingsslag uitvoeren naar herverdeling vastgoedprogramma’s (voorkomen dat investeringen in de infrastructuur onvoldoende renderen
door versnippering van programma's over een groot aantal locaties met onvoldoende ontwikkelkracht).

(onderdeel van Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen)
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Validatie Bereikbaarheid

Rapportage dec 2014

Validatie van de oplossing LAB071
Effect van de Oplossing op verkeersintensiteiten
Legenda
Rode lijn
Toename van verkeer
Groene lijn
Afname van verkeer
Groene blok
Toevoeging aan wegennet

Verschil intensiteit Aggloring tov Ref+ (Avondspits)
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Validatie van de oplossing LAB071
Verkeer op doorgaande relaties binnen de agglomeratie

Aandeel
doorgaand
verkeer

Aantal mvt
avondspits

Aggloring / REF2020 (= 100)

85
66
100
100
105
85
50
101
111
98

Aandeel
doorgaand
verkeer

Aantal mvt
avondspits

Aggloring / REF2020
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70
70
97
78
107
61
46
103
110
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Validatie van de oplossing LAB071
Verkeersprestaties / Voertuigkilometers
Voertuigkilometers

Op de Aggloring worden meer voertuigkilometers gereden. Deze
route wordt iets drukker.
Binnen de Aggloring worden minder kilometers gereden. Hier wordt
het iets rustiger.
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Validatie van de oplossing LAB071
Verkeersprestaties / Verliestijden
Verliestijden

Op de Aggloring zien we meer verliesuren, maar daar wordt het ook
drukker.
Binnen de Aggloring zien we minder verliesuren. We zien vooral een
grote afname in Leiderdorp (avondspits).
Met name op de Persant Snoepweg ontstaan in de referentie 2020
problemen door een groeiende hoeveelheid verkeer. Verkeerslichten op de
kruising met de Hoge Rijndijk kunnen die stroom zonder aanpassing niet
goed verwerken (blz. 28)
In de variant met Aggloring is er een afname van het verkeer op de
Persant Snoepweg tov de referentie 2020. Een verminderde hoeveelheid
verkeer op een zwaar belaste weg levert meteen relatief veel tijdwinst op.
Bovendien is in de Aggloring oplossing ervoor gekozen de Leiderdorpse
brug tijdens de spits niet te bedienen, wat ook een duidelijk positief effect
geeft.

Nb.
Totaal effect op de verliesuren bij de validatie blijkt geringer dan bij
de verkenning van maart 2014.
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Validatie van de oplossing LAB071
Verkeersprestaties / Rijsnelheden
Gemiddelde rijsnelheden
De doorstroomsnelheid neemt binnen de Agglomeratie met
gemiddeld 2% (ochtendspits) tot 5% (avondspits) toe.

Nb.
De berekende gemiddelde snelheid bij de validatie blijkt iets lager te
liggen dan bij de verkenning van maart 2014.
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Validatie van de oplossing LAB071
Verkeersprestaties / Reistijden routes (top)locaties
1. A4 – Garenmarkt
(ca. 10 minuten)
Via Lammenschansweg blijft de snelste route.
Betrouwbaarheid neemt toe door verhoging
Lammebrug.
2. A4 – Bio Sciencepark
(ca. 15 minuten)
Halvering reistijd na komst Rijnlandroute en
betrouwbare route.
3. A4 – Merenwijk
(ca. 10 minuten)
Via Oude Spoorbaan (N445) is de sneller en
betrouwbaarder.
4. A4 – Lammermarkt
(ca. 17 minuten)
Via Aggloring (W de Zwijgerlaan) wordt de snelste en
meest betrouwbare route.
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Validatie van de oplossing LAB071
Verkeerscongestie / Resterende knelpunten

Ook na de uitvoering van No Regret en Aggloring zien we nog op te lossen knelpunten:
• Aansluiting N11
• Geversstraat e.o.
• Rijnsburgerweg
• Morsweg / Haagweg
• Hoge Rijndijk / Leiderdorpse brug
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Validatie Leefbaarheid
(verkeerslawaai)

Rapportage dd. januari 2015

Validatie van de oplossing LAB071
Leefbaarheid / Geluidbelasting in 2011
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Validatie van de oplossing LAB071
Leefbaarheid / Geluidbelasting bij LAB071 oplossing
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Validatie van de oplossing LAB071
Leefbaarheid / Geluidbelasting: Verschillen

Opgemerkt wordt dat in de oplossing
LAB071 voor de gehele binnenstad de
30 km maatregel is ingevoerd.
In de vervolguitwerking zal de voor de
inpassing van HOV over de
Hooigracht en Langegracht deze
maatregel worden aangepast.
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Validatie MKBA

Rapportage dd. 15 december 2014

Validatie van de oplossing LAB071
MKBA / Aangepast na herberekening verkeersmodel (stap 1)

Validatie MKBA / Stap 1
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•
•
•

Afname van de reistijdwinsten tov de Verkenning
Effect N11 aansluiting geringer
Effect brugopeningen tijdens spits geringer

•

Realiteitswaarde MKBA sterk verbeterd tov de Verkenning

Validatie van de oplossing LAB071
MKBA / Aangepast na opmerkingen second opinion (stap 2)
In de MKBA zijn de richtlijnen gevolgd die opgesteld zijn door het
ministerie van Infrastructuur en Milieu. Die richtlijnen zijn niet
zonder meer geschikt om (kleinschaliger) stedelijke projecten mee
te evalueren.
Daarom is een second opinion uitgevoerd (rapport H. van Zuylen dd
maart 2014) en zijn diverse uitgangspunten bijgesteld.
Daarna is de MKBA opnieuw uitgevoerd.

Validatie MKBA / Stap 2
•

Aangepaste uitgangspunten:
- looptijd MKBA berekening gereduceerd van 100 naar 50 jaar
- geïnduceerde verkeersvraag nu wel meegenomen (10%
verhoging reistijdbaten)
- opslagpercentage betrouwbaarheidswinst van 25% naar 12,5%
teruggebracht

Conclusie
Opbrengst ca. 2 maal hoger dan investeringen
(bandbreedte 2,2 – 1,6)
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Verzameltabel

Conclusies

Validatie van de oplossing LAB071
Verzameltabel
Scores criteria Ambitiedocument

Opmerking:
Knelpunten op hoofdroutes (C)
Bij het opstellen van het ambitiedocument werd het huidige
aantal knelpunten gesteld op 15 (overbelaste VRI’s, bruggen
en spoorwegovergangen). Dat bleek een te grove indicator om
een goed beeld te krijgen van het wegennet. Daarom werden
ook de zwaar belaste kruispunten van niet alleen de
hoofdroutes, maar ook van wijkontsluitingswegen en stedelijke
ontsluitingswegen toegevoegd, waardoor een gedifferentieerder
beeld ontstaat.
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Validatie van de oplossing LAB071
Conclusies
• De gestelde doelen worden met de oplossing bereikt:
- Oplossing ondersteunt economische ambities (top) locaties binnen de agglomeratie
- Oplossing faciliteert gevestigde bedrijven, bewoners en autonome economische groei
- Buitenom structuur (Aggloring) faciliteert verkeer: doorstroming wordt bevorderd
- Minder doorgaand verkeer in centra / kernen

- Ruimte voor HOV door de binnenstad
- Autoverkeer in woonwijken neemt af: leefklimaat en veiligheid nemen toe
- Reistijden naar toplocaties worden sneller en betrouwbaarder
- Milieu overlast neemt per saldo af
- Realisatie binnen gesteld budget is haalbaar
• De realiteitswaarde van de oplossing is toegenomen:
- MKBA: iedere geïnvesteerde euro verdubbelt in waarde
• Nadere uitwerking van het plan biedt extra kansen
• Aanvullende maatregelen nodig om resterende knelpunten binnen de Agglomeratie op te lossen
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Besluitvormingsproces

Stappenplan LAB071

Stap 6a
Validatie
Validatierapport

Validatie als extra
stap in het proces
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Besluiten
a

Oplossing vaststellen

•

Colleges geven vrij voor reacties

•

Reactieperiode (6 weken, inclusief informatiebijeenkomst) vanaf februari 2015

•

Colleges besluiten

•

Raden stellen de Oplossing vast

b

Samenwerkingsovereenkomst afsluiten

Doel van de overeenkomst:
•

Partijen maken de gekozen oplossing leidend voor beleid en plannen

•

Partijen verplichten zich maximaal in te spannen om tot realisatie te komen

•

Partijen spreken de ambitie uit om tot meer regionale samenwerking te komen

voor mobiliteit en bereikbaarheid
•
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Colleges stellen de overeenkomst vast

Vervolguitwerking

Vervolguitwerking van de oplossing LAB071
Na vaststelling van de Oplossing zal Mobiliteitsbeleid worden aangepast:
• Leiden zal beleid actualiseren (Mobiliteitsnota);
• Oegstgeest zal beleid actualiseren;
• Leiderdorp zal beleid continueren (IVVP).

Vervolgens wordt de Oplossing nader uitgewerkt:
(Stap I)

Uitwerken hoofdstructuur

(Stap II)

Uitwerken inpassing HOV in binnenstad en oplossen knelpunten binnen agglomeratie

(Stap III)

Herinrichtingen en kleine reconstructies

(Stap IV)

Planvoorbereiding deelprojecten

Daarbij zullen nieuwe inzichten worden verwerkt:
• Voor de inpassing van HOV over de Hooigracht – Langegracht zal de 30 kilometer maatregel op en
binnen de singels worden aangepast;
• Doorstroming beperkende maatregelen op Engelendaal en Hoge Rijndijk worden nader onderzocht.
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Achtergrondinformatie

-

Ambitiedocument LAB071

Projectgroep LAB071

dd. sep 2013

-

Schetsboek LAB071

Projectgroep LAB071

dd. dec 2013

-

Rapportage kansrijke oplossingen LAB071

Projectgroep LAB071

dd. feb 2014

-

Technische rapportage Streamline (LAB2.0)

Goudappel Coffeng

dd. dec 2014

-

Toepassingsbereik RVMK Holland Rijnland

T. Dijker

dd. juli 2014

-

Rapportage Verkeerskundige Validatie

Goudappel Coffeng

dd. dec 2014

-

Rapportage Geluid

DGMR

dd. jan 2015

-

Ruimtelijk / economische validatie

ESD2 / Universiteit Utrecht

dd. dec 2014

-

Rapportage Economische effecten en MKBA

Decisio

dd. dec 2014
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Einde document

