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Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt ter kennisname, de eerste voortgangsrapportage van het project 
Leidse Ring Noord. Deze rapportage wordt zoals reeds in onze brief van 20 
december 2016 aangekondigd, opgesteld door de projectorganisatie van de Leidse 
Ring Noord en vier maandelijks aan de raad van Leiden toegezonden. Het betreft de 
rapportage van het 3e trimester 2016 met peildatum 31 december 2016.

Gezien de samenwerking van Leiden en Leiderdorp in dit project wordt u 
overeenkomstig geïnformeerd.
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komen wanneer de drie uitvoeringebeeiuiten voorlíggen, maar wilde uw raad toch vast nu op de 
hoogte brengen van de spanning die hierop zit.

3,4 t¿orlnnttniicaltie en gttbiielitepartitfipatie 
De afgelopen periode zijn er voorbereidingen getroffen voor de communicatie en publieksparticipatie 
in 2617 (zie ook paragraaf 'Doorkijk komende periode). Deze voorbereidingen betreffen onder 
andere het updaten van de stakeboldereinventarisatie, het uitwerken van een aanpak voor de 
bewonersparticipatie, en het opzetten van een nieuwsbrief, die de huidige e-mailupdates gaat 
vervangen.

Met verschillende belanghebbenden zijn er gesprekken gevoerd, waaronder de fietsersbond,
woningbouwcorporaties, provincie Zuid-Holland en ondernemers I andere organisaties langs het tracé.
Deze en andere contacten zullen ook de komende periode goed onderhouden worden.

Er is een e-rnailupdate verstuurd om een bredere groep geïnteresseerden te informeren over de stand 
van zaken van het proieot. Dit was de laatste e-mailupdaie; voortaan zal deze groep geïnteresseerden 
de Nieuwsbrief Leidse Ring Noord ontvangen.
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Tot op heden is er ca. E 650.000 besteed of staat nog open aan verplichtingen. Er is een geringe 
budgetoverschrijding ten gevolge van de hogere raming van de woningbouwcorporatie voor de 
verhuiskosten oa. van een zestal tussenwoningen aan de Willem de Zwijgerlaan.

RlSllÉ0'S 

ex
e ieitiiriiiorrrta tree 

Het rieioodossier ie in december 2016 geactualiseerd. Op basis van de nieuwe inzichten en de 
voortgang van het proces is het dossier op meerdere punten aangepast (zie toelichting onder 4.2 
Toprisicols).Het geactualiseerde risicodossier zal worden verwerkt in het financieel overzicht van deze 
rapportage.

De belangrijkste aanpassingen, die in dit risicodossier zijn doorgevoerd, betreffen:
het uitspliteen van de risicda per deel trace 
Het onderscheiden van rleico'e in de voorbereidingefaee en de uitvoeringsfaee.
Herformulering en toevoeging van een aantal rieioo°s 
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Een belangrijk nieuw risico in deze fase is het niet tijdig verkrijgen van de regionale verkeerscijfers. Dit 
zal voor alle tracédelen gevolgen hebben in de tijd, bijvoorbeeld dat het verkeerskundig ontwerp niet 
op tijd gereed is, waardoor vervolgens ook het bestemmingsplan vertraagt.

Naast bovengenoemde aanpassingen zijn er bij een aantal risicoposten kleinere bijstellingen met 
relatief beperkte financiële gevolgen doorgevoerd.

ln de komende rapportageperiode zal een nieuwe risicoanalyse worden uitgevoerd. Nieuwe inzichten 
op basis van de verdere ontwikkeiingen in het project worden daarin meegenomen. Daarbij wordt ook 
de financiële impact van de geïdentifíceerde risico*s opnieuw beoordeeld en verwerkt in het financieel 
overzicht van het project.

4.2 lliiitipriniiïon 
Het risicodossier van de Leidse Ring Noord is in de afgelopen periode geactualiseerd op basis van 
nieuwe inzichten in de fase na het Kaderbesluit. Voor de periode tot het nemen van een 
uitvoeringsbesluit scoren de volgende risicds netto het hoogst op kans en de gevolgen in tijd, geld en 
kwaliteit.

Scopewijzigingen 
Doordat de begrenzing van het projectgebied en de scope nog nader onderzocht worden, en 
ruimte laten voor interpretatie, kan het gebeuren dat er zich onbewuste scopewijzigingen 
voordoen, met als mogeiijk gevolg dat het prognose budget wordt overschreden.
Bezwaren 
Het risico bestaat dat omwonenden bezwaren indienen op het onder andere het 
bestemmingsplan op aspecten als luchtkwaliteit en geluid, omdat zij van mening kunnen zijn 
dat milieugevolgen van het plan onvoldoende worden gecompenseerd. Hierdoor loopt de 
bestemmingspianprocedure vertraging op en moeten extra (pian)kosten worden gemaakt.
Capaciteit 
Als gevolg van een mismatch tussen de organisatie en de omvang van het project, kan de 
capaciteit van de gemeentelijke organisatie onvoldoende blijken. Voor het project zou dit 
betekenen dat producten en diensten niet op tijd geleverd kunnen worden, waardoor de 
voortgang van het project stagneert.

Etelteerantaatiregfeleii 
De beheersrnaatregelen per risico en bijbehorende actiepunten worden beheerd in het risicodossier.
Voor de toprisiods zal hier nader worden ingegaan op de voorgenomen beheersmaatregelen.

Om onbewuste scopewijzigingen te voorkomen zal er actieve scopebewaking worden 
uitgeoefend binnen het project. Daarnaast zullen projectkosten blijvend worden gemonitord en 
dreigende overschrijdingen worden tijdig gecommuniceerd.
Ten slotte kan met gedegen onderzoeken en goed omgevingsmanagement (zie paragraaf 
de kans op bezwaren vanuit de omgeving worden verkleind.
Het opzetten van capaciteitsrnanagement, tijdig communiceren van verwachtingen richting de 
betrokken afdelingen en inhuur van externen, zal moeten voorkomen dat er onvoldoende 
capaciteit beschikbaar is voor het project.


