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Programma 

 Introductie 

 Herijking kaderbesluit 2016 

 Uitvoeringsbesluit 

 Planning en fasering 

 Participatie en communicatie 

 Vragen? 



Herijking kaderbesluit 2016 



Aanleiding herijking 

 Wijzigingen verkeerskundige uitgangspunten als 

gevolg van: 

 Update verkeersmodel RVMK 

 Locatiekeuze busstation Leiden 

 

 Belangrijkste wijziging in Leiderdorp 

 Oplossing aansluiting Schildwacht voldoet niet meer 



Wat uitgangspunt blijft (1) 

 Constructie kruispunt Engelendaal (ongewijzigd) 

 Verbreding brug Dwarswatering naar 2x2, 

verbreding vindt plaats aan noordzijde van de 

brug 

 Verbreding Oude Spoorbaan naar 2x2, verbreding 

vindt plaats aan noordzijde van de weg 

 Verhogen maximum snelheid naar 80 km/u op 

Oude Spoorbaan tussen Dwarswatering en rotonde 

met N446 

 



Wat uitgangspunt blijft (2) 

 Goede ruimtelijke inpassing 

 Geluidwerende voorzieningen treffen 

 Veilige fietsverbinding creëren langs de hele route 

 R-Net Leiderdorp - Leiden Centraal faciliteren 

 



Uitgangspunten bij herijking 

 Kaderbesluit 2016 is basis 

 Geactualiseerde verkeersprognoses 

 Busstation Leiden op Stationsplein 

 Indeling in vijf tracédelen: 

 Plesmanlaan 

 Schipholweg 

 Willem de Zwijgerlaan 

 Kruispunt Engelendaal  

 Oude Spoorbaan 



Inhoud herijkte kaderbesluit 

 Uitgangspunten verkeer 

 Uitgangspunten ruimtelijke kwaliteit 

 Uitgangspunten contractering en aanbesteding 

 Strategie verleggen kabels en leidingen 

 Review kostenraming 

 Uitvoeringsfasering tracédelen onderling 

 Onderbouwing juridisch-planologische 

haalbaarheid 

 Aanpak bestemmingsplanprocedure 



Aanpak bestemmingsplanprocedure 

 Informele MER-beoordeling 

 Onderzoek relevante milieueffecten (geluid, lucht, 

stikstof) 

 Onderbouwing juridisch-planologische haalbaarheid 

 Planologische basis voor bestemmingsplanprocedures 

 

 Eén bestemmingsplan voor tracé Leiderdorp 

 In Leiden aparte bestemmingsplannen per 

tracédeel 

 



Uitvoeringsbesluit 



Geprioriteerde uitvoeringsbesluiten 

 Plesmanlaan 

 Kruispunt Engelendaal 

 

 Uitwerking kan binnen de in 2016 vastgestelde 

kaders 

 Besluitvorming mei 2018 

 Uitgangspunt: geïntegreerde contracten 



Geïntegreerde contracten 

 Contracten die meerdere projectfasen omvatten 

 In geval van LRN: 

 Design & Construct 

 Aannemer niet alleen verantwoordelijk voor bouw, 

maar ook voor bepaalde ontwerpwerkzaamheden 



Voordelen geïntegreerde contracten 

 Extra kwaliteit 

 Kortere doorlooptijden 

 Innovatie bij ontwerp en bouwmethode 

 Minder risico’s voor opdrachtgever, o.a. bij fasering 



Voorbeeld: project OBSP 

 Ontsluiting Bio Science Park in Leiden 

 



Wat wij vragen van de aannemer 

 Vraagspecificatie: 

 Functionele eisen, zoals 

 verkeersoplossing (rijbanen, kruisingtype, (on)gelijkvloerse 
oplossing 

 breedte fietspad, gewenste hoogte geluidsvoorzieningen, 
groen invulling 

 afspraken met de omgeving 

 Proceseisen, zoals 

 maximale bouwtijd, maximale overlast voor omgeving en 
weggebruikers 

 wijze van communicatie en participatie burgers voor en 
tijdens bouwfase 

 



Extra kwaliteit 

 Geïntegreerde contracten bieden ruimte voor extra 

kwaliteit: 

 EMVI criteria: 

 Beste oplossing krijgt extra punten tijdens 

aanbestedingsprocedure 

 Vooraf definiëren waar we deze kwaliteit willen 

 Marktwerking en innovatie: 

 Markt beste in staat goede en maakbare oplossing te 

bedenken 

 Markt beste op de hoogte van bouwtechnieken en nieuwe 

innovaties 



Ontwerp 

 Referentieontwerp 

 Om ruimtebeslag vooraf te bepalen (verwervingen, 

kabels en leidingen, afstand tot woningen)  

 Om na te gaan of onze eisen haalbaar zijn 

 

 Definitieve ontwerp komt van aannemer na 

aanbesteding 

 



Inhoud uitvoeringsbesluit  

 Aanbestedingsdossier 

 Schriftelijke uitleg van gewenste oplossingsrichting vanuit de 
gemeente 

 Eisen op hoofdlijnen (functioneel en proces) 

 Juridisch contract 

 Bindende documenten 

 Onderbouwing 

 Prijs-kwaliteit verhouding 

 Onderzoeken en technische verantwoording 

 Referentieontwerp 

 Uitvoeringsplanning 

 Resultaten burgerparticipatie 



Planning 



Planning 

 Herijkt kaderbesluit + uitvoeringsbesluit kruispunt 

Engelendaal: 28 mei 2018 

 Start aanbesteding kruispunt Engelendaal: 

eind 2018 

 Start bouw kruispunt Engelendaal : eind 2019 / 

begin 2020 

 Start bouw Oude Spoorbaan: voorlopig eind 2020 

 Vaststelling bestemmingsplan Leiderdorp: 

medio 2019 

 



Participatie en communicatie 



Participatie (1) 

 Belanghebbenden raadplegen over: 

 Kruispunt Engelendaal 

 Inrichting openbare ruimte (geluidwering, groen) 

 Realisatiefase (o.a. bouwcommunicatie, beperken 

bouwhinder) 

 Oude Spoorbaan 

 Inpassing van de weg in het landschap 

 Eerste aanzet vormgeving geluidsvoorzieningen 

 Eerste aanzet invulling groen- en waterstructuur, 

fietspadenstructuur en ontsluiting Boterhuispolder 



Participatie (2) 

 Participatiebijeenkomsten voor omwonenden 

 Start januari / februari 2018 

 

 Ook andere belanghebbenden worden 

geraadpleegd 



Communicatie 

 Naast participatie met belanghebbenden  

communicatie naar diverse doelgroepen via: 

 Digitale Nieuwsbrief LRN 

 Projectwebsite leiden.nl/leidsering 

 Social media 

 Gemeente-aan-Huis 

 Bewonersbrieven huis-aan-huis 

 Informatiebijeenkomsten 

 



Hoe wij u betrekken 

 Viermaandelijkse voortgangsrapportage 

 Informatieavonden: 

 ‘Inwerken’ nieuwe raadsleden, dossierkennis verhogen, 
voortgangsupdate (z.s.m. na verkiezingen) 

 Toelichting herijkte kaderbesluit en uitvoeringsbesluit 
kruispunt Engelendaal (vóór behandeling in Politiek 
Forum) 

 Raadsbrieven 

 

 Andere ideeën of wensen? 



Vragen? 


