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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 09-07-2013 

Onderwerp:  Verkenning bereikbaarheid 

Leidse Agglomeratie 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

Het Ambitiedocument LAB071, waarvan de belangrijkste onderdelen zijn: 

• de  ruimtelijk-economische ambities voor de Leidse agglomeratie : de hoofdambitie (zoals 

beschreven in paragraaf  2.1)  en de ambities voor wonen , werken en bezoeken ( zoals 

beschreven  in  paragraaf 2.4); 

• de strategie om de ambities te realiseren: inzetten op de ruimtelijke speerpunten (zoals 

beschreven in  paragraaf 3.1), op de bereikbaarheidsopgaven  voor de werklocaties 

(zoals beschreven in tabel 3.1) en op succesfactoren (zoals beschreven in tabel 3.2); 

• de opgave voor LAB071: oplossen van resterende knelpunten (zoals beschreven in tabel 

6.1), mogelijk maken  van kwaliteit en openbaar vervoersambities van Leiden en 

Leiderdorp (zoals beschreven in paragraaf 6.3) en inspelen op ruimtelijke kansen (zoals 

beschreven in paragraaf  6.4); 

• de afwegingsmethode voor de oplossingsrichtingen: de oplossend vermogen-analyse, 

regionale impact analyse en  business case analyse en de integrale afweging in een 

globale MKBA (zoals beschreven  in paragraaf 7.1), inclusief de criteria en 

streefwaarden (zoals beschreven in tabel  7.1); 

• de eisen aan de oplossingsrichtingen: over de scope, de Ringweg Oost en financiën 

(zoals beschreven in paragraaf 8.1); 

en de publieksversie waarin de ambities helder worden uiteengezet, vast te stellen.  
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Sinds november 2012 is het proces met Leiden gestart voor de verkenning naar de 

bereikbaarheid in de Leidse agglomeratie (LAB071). Als belangrijke stap in dit proces is het 

Ambitiedocument LAB071opgesteld. In het ambitiedocument zijn (onder meer) de ruimtelijk-

economische ambities op het gebied van wonen, werken en bezoeken, de knelpunten op 

gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid en de opgave voor deze verkenning 
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geformuleerd. Daarmee worden nut en noodzaak van de verkenning en de toekomstig te 

definiëren maatregelen duidelijk. Ook is daarin het afwegingsmodel (met bijbehorende 

criteria) opgenomen om oplossingen op een goede wijze met elkaar te kunnen vergelijken.  

 

Het Ambitiedocument is een gezamenlijk product van de projectorganisatie LAB071, 

ambtenaren en bestuurders van de betrokken gemeenten. Bij het opstellen van het 

document is gebruik gemaakt van de inbreng van raadsleden, bewoners, ondernemers en 

andere betrokkenen. In het Plan van Aanpak is bepaald dat de raad het Ambitiedocument 

vaststelt.  

 

Het document geeft inzicht in cq bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Ambities: visie op de toekomst van de Leidse agglomeratie;  

• Ruimtelijke strategie: vertaling van ambities in ruimtelijke speerpunten. 

• Analyse: inzicht in de leefbaarheids- en bereikbaarheidssituatie 

• Knelpunten: totaaloverzicht van knelpunten en al geplande projecten 

• Opgave: oplossen van de resterende knelpunten 

• Afwegingsmethodes: hulpmiddelen om oplossingsrichtingen te vergelijken 

• Vervolgproces: hoe nu verder 

 

In de samenvatting in het document worden de belangrijkste punten van de diverse onderdelen 

kort weergegeven. Daarnaast is nog een publieksversie opgesteld, waarin de ambities uit het 

Ambitiedocument bondig en helder uiteengezet zijn. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Op 27 november 2012 hebben de colleges van Leiden en Leiderdorp de bestuursopdracht 

vastgesteld om te komen tot breed gedragen afspraken tussen Leiden en Leiderdorp (en 

eventuele andere overheidspartners) over de ruimtelijk-economische ambities van de Leidse 

agglomeratie en infrastructurele maatregelen om deze ambities te kunnen realiseren. 

Vervolgens hebben beide colleges in januari van dit jaar het Plan van Aanpak Verkenning 

LAB071 vastgesteld en heeft u in maart  het participatieproces voor de verkenning LAB071 

vastgesteld. Op 13 juni bent u per brief geïnformeerd over de gewijzigde planning. 

 
1.c Samenhang beleidsvelden 

 Ruimtelijke ordening & economie, Verkeer en regionale samenwerking 
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2 Beoogd effect 

• In beeld brengen van ambities, opgaven en eerste verkenningen en kansen voor het 

verbeteren van de bereikbaarheid in de Leidse agglomeratie 

• Het komen tot een afwegingsmodel en bijbehorende criteria om de oplossingsrichtingen 

te kunnen vergelijken en beoordelen 

 

3 Argumenten 

1.1 Het Ambitiedocument is een gezamenlijk en afgewogen product  

Vanuit beide gemeenten is zowel ambtelijk (werkgroepen) als bestuurlijk (stuurgroep,  

raadsleden) inbreng geweest in het Ambitiedocument. De ambities en belangen van 

Leiderdorp, zoals het verminderen van doorgaand verkeer op de Engelendaal en Persant 

Snoepweg, verbeteren van HOVbereikbaarheid en fietsverbindingen en de 

ontwikkelingsruimte voor de A4 locaties, zijn daarbij nadrukkelijk naar voren gebracht en 

ook in het voorliggende document opgenomen. Daarnaast hebben ook bewoners, 

ondernemers en andere betrokkenen hun inbreng gehad in het document. 

 

Om de oplossingsrichtingen goed te kunnen vergelijken is gekozen voor een 

afwegingsmethode die bestaat uit drie complementaire analyses. Door deze analyses bij 

elkaar te brengen in een globale Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, kan een 

integrale afweging tussen de oplossingen worden gemaakt. Verder zijn de criteria en 

streefwaarden die worden gehanteerd meetbaar en realistisch. 

 

1.2 Het Ambitiedocument is in lijn met het Plan van Aanpak en de bestuursopdracht  

Het Ambitiedocument is gebaseerd op beide documenten en is op onderdelen een nadere 

uitwerking daarvan.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Voldoende draagvlak bij Agglolab 

De bedoeling was om samen met het Stadslab een Agglolab op te zetten, een 

‘laboratorium’ waar de ambtenaren en politici van Leiden en Leiderdorp, het netwerk van 

de gemeenten, het netwerk van Stadslab en overige betrokkenen uit de Leidse 

agglomeratie samen komen om op vrijwillige basis inbreng te leveren bij het project 

LAB071. Stadslab heeft echter voor een andere rol gekozen en de gemeenten organiseren 
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nu zelf het Agglolab-proces. Hoewel nadrukkelijk meerdere partijen uitgenodigd worden, 

waren bij de eerste sessies van het Agglolab voornamelijk bewoners vertegenwoordigd.  

 

Het Agglolab heeft in deze fase een raadplegende rol. Bij de tweede sessie bleek bij de 

deelnemers onduidelijkheid te bestaan over het project zelf, de aanpak en de reikwijdte 

van hun inbreng. Om ook bij de verschillende deelnemers aan het Agglolab draagvlak te 

krijgen/houden, is door en rond de derde sessie van 11 juli extra aandacht besteed aan de 

vragen van de betrokkenen.   

 

5 Duurzaamheid 

Bij de verkenning speelt duurzaamheid een rol. Leefbaarheid (luchtkwaliteit, geluid) wordt 

ook in het Ambitiedocument (zie tabel 5.1 en 6.1) als een belangrijk deel van het op te 

lossen probleem gezien. Daarnaast richt de verkenning zich ook op de verbetering van de 

bereikbaarheid van OV en fiets (naast auto) en op het beter benutten van bestaande 

infrastructuur.   

 
6 Communicatie en participatie 

Communicatie en participatie zijn vastgelegd in het Plan van Aanpak en het Startdocument 

participatieproces LAB071. Het ambitiedocument is tot stand gekomen na werksessies met 

de raadsleden van beide gemeenten en met inbreng van sessies met het Agglolab 

(burgers, ondernemers en andere betrokkenen/belangstellenden). De resultaten van die 

sessies zijn vastgelegd in verslagen.  

 

7 Kosten, baten en dekking 

Dit voorstel brengt geen kosten met zich.   

 

8 Evaluatie 

Na afronding van het proces wordt een evaluatie opgesteld.  

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 
Bijlagen: Ambitiedocument LAB071 
   Publieksversie  


