
RAAD 11 mei 2015 

20.00 UUR BESLUITVORMING RAAD AGENDA  
Voorzitter : Willem Joosten 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde 

 raadsvraag van GrL over bluscapaciteit (uit raad 20 april jl.) 

 raadsvraag van GrL over thuiszorg 

 raadsvraag van GrL over kruispunt Willem Alexanderlaan Mauritssingel Ericalaan Van 
Geerstraat 
 

4. Mededelingen 
 

5. Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) toetreding Katwijk  
In dit voorstel is de vraag aan de raad akkoord te gaan met toetreding van de gemeente 
Katwijk met ingang van 1 juli 2015 tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
West-Holland. Ter besluitvorming door de raad. 
 

6. Werkkostenregeling 
Op 16 december 2013 heeft de raad een besluit genomen over de werkkostenregeling. Aan 
dat besluit is geen einddatum gekoppeld. Om in lijn te lopen met de overige SP71 gemeenten 
is het voorstel de werkkostenregeling telkens voor een jaar vast te stellen.  

 
7. Lijst van toezeggingen en moties 

Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda: https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3 
 
Toezeggingen/moties waarvan de deadline aan de orde is:  

 Fietsnota 2014-2020 - Het college zal op basis van de aangenomen moties over dit 

onderwerp binnen een half jaar (in ieder geval voor de Kadernota) komen met een voorstel van 
uitvoeringsmaatregelen met daarbij een dekkingsvoorstel. 

8. Ingekomen stukken 
De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken. 
N.B. Wilt u als raadslid/fractie een brief op een andere wijze afhandelen dan aangegeven? 
Dan graag van te voren aangeven via griffie@leiderdorp.nl (uiterlijk vrijdag 8 mei voor 12.00 
uur). 
 

9. Vaststellen besluitenlijst raad 20 april jl. 
 

10. Sluiting (aansluitend vergadert het politiek forum) 
 
 

POLITIEK FORUM 11 mei 2015  

20.30 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Ed Grootaarts 
 

 
Technische vragen van te voren stellen via de mail 

 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3


3. LAB071 
In dit voorstel is de vraag aan de raad een aantal maatregelen vast te stellen met als doel het 
realiseren van gezamenlijke ambities en een hoogwaardig en gedragen oplossing voor een 
betere interne bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie. Ter besluitvorming door de raad op 
15 juni 2015 (om de besluitvorming gelijk te laten lopen met besluitvorming in Leiden).  
 
Voor meer achtergrondinformatie bij bijlage 1 Validatie van de Oplossing LAB071 en de  
Reactienota Oplossing LAB071: http://gemeente.leiden.nl/projecten/leiden-
bereikbaar/projecten/verkenning-bereikbaarheid-leidse-agglomeratie/documenten/ 
  

4. Rondvraag 
 

5. Sluiting 
 
Leiderdorp, 28 APRIL 2015 
namens de voorzitter van het Politiek Forum, 

 
mw. J.C. Zantingh, griffier 
 

http://gemeente.leiden.nl/projecten/leiden-bereikbaar/projecten/verkenning-bereikbaarheid-leidse-agglomeratie/documenten/
http://gemeente.leiden.nl/projecten/leiden-bereikbaar/projecten/verkenning-bereikbaarheid-leidse-agglomeratie/documenten/


Afdeling:

  

 Beleid Ruimte  Leiderdorp, 14 april 2015  

Onderwerp:  raadsbesluit, bijlage bij benw 

advies 21apr2015, nr. 26133 

   

 

 

*Z004E718D3E* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders Z2047/26133 van 21 april 2015; 

gezien het advies van het politiek forum van 11 mei 2015 

 

b e s l u i t: 

De Oplossing LAB071 vast te stellen, die bestaat uit: 

- Agglo-ring: pakket van maatregelen ter versterking van de basis-ringstructuur bestaande uit 

een deel van de A4, de N446, de Oude Spoorbaan, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg (incl. 

tunnel), Plesmanlaan, een deel van de A44 en de Rijnlandroute en het beperken van de 

doorstroming op delen van de Hoge Rijndijk en de Engelendaal en 

- No Regret maatregelen: pakket van maatregelen bestaande uit afspraken over 

brugopeningstijden, slimmer gebruiken van weginfrastructuur, toevoegen van ontbrekende 

schakels in het hoofdfietsnetwerk en HOV. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 15 juni 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 
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de voorzitter, 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid Ruimte  Leiderdorp, 11 april 2015  

Onderwerp:  Oplossing LAB071  Aan de raad.  

 

 

*Z004E1192D2* 
 

Beslispunten 

1. De Oplossing LAB071 vast te stellen, die bestaat uit: 
- Agglo-ring: pakket van maatregelen ter versterking van de basis-ringstructuur 
bestaande uit een deel van de A4, de N446, de Oude Spoorbaan, Willem de 
Zwijgerlaan, Schipholweg (incl. tunnel), Plesmanlaan, een deel van de A44 en de 
Rijnlandroute en het beperken van de doorstroming op delen van de Hoge Rijndijk en 
de Engelendaal en 
- No Regret maatregelen: pakket van maatregelen bestaande uit afspraken over 
brugopeningstijden, slimmer gebruiken van weginfrastructuur, toevoegen van 
ontbrekende schakels in het hoofdfietsnetwerk en HOV. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 27 november 2012 werd door de gezamenlijke colleges van Leiden en Leiderdorp een 

bestuursopdracht geformuleerd voor een verkenning naar maatregelen die de bereikbaarheid 

van de Leidse agglomeratie zouden verbeteren. Voor deze verkenning is het project LAB071 

gestart. LAB staat voor Leidse Agglomeratie bereikbaar en 071 verwijst naar het netnummer 

van de gemeenten in de Leidse regio. Oegstgeest heeft zich later aangesloten bij het project 

LAB071. Na vele onderzoeken en bijeenkomsten met belanghebbenden is er binnen LAB071 

een oplossing gevonden om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Leidse agglomeratie 

te verbeteren. De Oplossing bestaat uit een No-Regret maatregelenpakket en een pakket van 

aanvullende infrastructurele maatregelen op de Agglo-ring. Deze Oplossing wordt nu 

aangeboden voor besluitvorming. Daarna moet de Oplossing nog uitgewerkt worden in 

concrete matregelen. 

 

Aanleiding 

De Leidse agglomeratie heeft veel te bieden: cultuur in de oude Leidse binnenstad, eigentijdse 

woonwinkels in Leiderdorp en internationaal toponderzoek in het Bio Science Park in Leiden en 

Oegstgeest. Om als stedelijk gebied aantrekkelijk te blijven voor bewoners, ondernemers en 
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bezoekers is het belangrijk dat de agglomeratie goed bereikbaar is en dat het verkeer zo weinig 

mogelijk overlast geeft. Op dit moment rijdt er veel doorgaand verkeer door het stadscentrum 

en de dorpskernen, en staat het verkeer vaak vast. De reistijden binnen de agglomeratie zijn 

vaak te lang en vooral onbetrouwbaar. Daarom is in 2012 de verkenning LAB071 gestart. 

 

Oplossing LAB071 

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Leidse 

agglomeratie te verbeteren is het belangrijk dat 

doorgaand verkeer buiten het stadscentrum en de 

dorpskernen gaat rijden. Een ringstructuur moet daarvoor 

zorgen. Het verkeer rijdt dan zo veel en zo lang mogelijk 

op een ringweg rond de agglomeratie. Deze zogeheten 

Agglo-ring bestaat grotendeels uit al bestaande wegen: 

de A4, N446, Oude Spoorbaan, Willem de Zwijgerlaan, 

Schipholweg, Plesmanlaan, A44 en de nog aan te leggen Rijnlandroute. Om te bereiken dat 

verkeer op de ring goed doorstroomt en om de wegen slimmer te gebruiken, stellen de 

gemeenten twee soorten verkeersmaatregelen voor: maatregelen ter versterking van de Agglo-

ringstructuur en No-Regret-maatregelen. 

 

Agglo-ring-maatregelen 

Deze maatregelen zorgen ervoor dat het verkeer beter doorstroomt op de wegen die samen de 

Agglo-ring vormen: 

- Kruispunten verbeteren, bijvoorbeeld door ze anders in te richten of ongelijkvloers te maken 

- Maximumsnelheid op delen van de Agglo-ring indien mogelijk verhogen 

- Goede verbindingen maken tussen de Agglo-ring en de woon- en werkkernen 

- Dorstroming op delen van de Hoge Rijndijk en een deel van de Engelendaal beperken 

 

No-Regret-maatregelen 

Deze verkeersmaatregelen zorgen ervoor dat het bestaande wegennet slimmer gebruikt wordt: 

- Inzet van moderne technieken voor dynamisch verkeersmanagement: een   

communicatienetwerk dat verkeerslichten slim schakelt en aantrekkelijke routes aangeeft 

- Bebording verbeteren 

- Bruggen die alleen voor bussen gebruikt worden, bij calamiteiten ook laten gebruiken door 

autoverkeer 
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- Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk aanbrengen 

- Verbeteringen voor (hoogwaardig) openbaar vervoer aanbrengen 

- Afspraken maken met de provincie Zuid-Holland om bruggen tijdens de spits minder vaak of 

minder lang te openen 

 

Welke ambities kunnen we waarmaken met de oplossing? 

Met de oplossing worden de volgende doelen bereikt: 

 De oplossing ondersteunt de economische ambities om de (top)locaties binnen de 

agglomeratie te versterken 

 De oplossing faciliteert gevestigde bedrijven, bewoners en autonome economische groei 

 De Agglo-ring faciliteert verkeer: de doorstroming wordt bevorderd 

 Doorgaand verkeer in het stadscentrum en de dorpskernen neemt af 

 Er komt ruimte voor hoogwaardig openbaar vervoer door de binnenstad van Leiden 

 Autoverkeer in woonwijken neemt af: leefklimaat en veiligheid nemen toe 

 Reistijden naar toplocaties worden korter en betrouwbaarder 

 Milieuoverlast neemt per saldo af 

De oplossing komt daarmee tegemoet aan de ambities die Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest 

willen waarmaken en die zijn vastgelegd in hun Ambitiedocument LAB071 van 2013. 

 

Onderzoek 

De genoemde maatregelen zijn doorgerekend met de meest recente versie van de regionale 

verkeersmilieukaart (RVMK). Dit verkeers- en milieumodel berekent de effecten van het 

autoverkeer. Ook zijn er onderzoeken uitgevoerd naar de effecten op het gebied van geluid, 

ruimte en economie en is er een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt. Uit deze 

onderzoeken is gebleken dat de maatregelen effectief zijn en tegemoet komen aan de 

ambities.  

 

De onderzoeken zijn in twee fasen uitgevoerd. De eerste onderzoeken vonden plaats in januari 

2014 en resulteerden in  de “Rapportage kansrijke oplossingen LAB071”. Deze onderzoeken 

werden uitgevoerd met een conceptversie van het verkeersmodel RVMK 3.0. Vertragingen op 

het beschikbaar komen van het verkeersmodel was hiervoor de aanleiding. In de zomer van 

2014 kwam de definitieve versie beschikbaar. Omdat er enig verschil is tussen beide versies, 

met name in de gedetailleerdheid, is er uit oogpunt van zorgvuldigheid voor gekozen de 
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analyses opnieuw uit te voeren. De resultaten hiervan werden vastgelegd in het rapport 

“Validatie van de Oplossing LAB071”. In dit rapport leest u hoe de validatie is uitgevoerd en tot 

welke conclusies dit leidde. In grote lijnen: 

• We hebben door ESD2 / Universiteit Utrecht 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 33 in het validatierapport. Verder 

wordt verwezen naar de rapportage “Ruimtelijk / economische validatie” (ESD2 / 

Universiteit Utrecht, dec 2014) 

• We hebben de criteria leefbaarheid en bereikbaarheid (nu ook geluidberekeningen) 

opnieuw getoetst. 

- 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 35 in het validatierapport. 

Verder wordt verwezen naar de rapportage “Rapportage verkeerskundige validatie” 

(Goudappel, dec 2014); 

- Het aantal geluid belaste woningen (> 65 dB) werd berekend. Meer hierover leest u 

vanaf blz 43. 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 

(MKBA-toets) laten uitvoeren. 

- De MKBA werd aan de hand van de verkeersanalyses opnieuw  uitgevoerd. Meer 

hierover leest u vanaf blz 47 in het validatierapport. Verder wordt verwezen naar de 

rapportage “Economische effecten en MKBA” (Decisio, dec 2014) 

 

Een overzicht van alle rapportages treft u op blz 58 van het rapport “Validatie van de Oplossing 

LAB071” aan. 

 

Reacties 

De colleges van Leiden Leiderdorp en Oegstgeest hebben aangegeven graag te willen horen 

wat de inwoners en ondernemers in de regio van de Oplossing LAB071 vinden van het principe 

van de ringstructuur gecombineerd met maatregelen om de bestaande wegen slimmer te 

gebruiken. Van donderdag 5 februari tot en met woensdag 18 maart 2015 is gelegenheid 
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geweest een schriftelijke reactie te geven op de oplossing om de bereikbaarheid van de Leidse 

agglomeratie te verbeteren. Ook hebben de colleges aangegeven open te staan voor ideeën 

die de oplossing kunnen verbeteren.  

In totaal zijn 133 reacties ontvangen. In het algemeen kan gesteld worden dat de oplossing 

LAB071 breed wordt onderschreven. Er zijn ook veel reacties binnengekomen waaruit blijkt dat 

men zich zorgen maakt over de effecten van de Agglo-ring (inmiddels ook wel Leidse Ring 

genoemd) en wat dit betekent voor de woonkwaliteit in de directe omgeving van de route. 

De oplossing LAB071 brengt met zich mee dat de doorstroming van de Leidse Ring verbetert. 

De colleges accepteren dat op deze route meer autoverkeer zal komen en dat dus ook 

verkeerslawaai zal toenemen. Per saldo zien de colleges voor de agglomeratie verbeteringen. 

Het nemen van aanvullende milieumaatregelen langs de Leidse Ring maakt deel uit van de 

oplossing. Welke maatregelen genomen kunnen worden en in hoeverre het mogelijk is de 

toename van verkeerslawaai te beperken zal in de nadere uitwerking worden onderzocht. De 

colleges zien hiertoe meerdere mogelijkheden. Wij beschouwen een aantal objecten in de 

route van de Leidse Ring als vaststaand omdat zij geen knelpunt zijn.  Deze objecten zullen 

niet cq niet-ingrijpend aangepast worden. Het betreft de nu in aanbouw zijnde onderdoorgang 

in de Plesmanlaan bij de Haagsche Schouwweg, het Plesmanviaduct onder het spoor, de 

tunnel onder het Stationsplein, het Zwartepadviaduct, de Kooitunnel, de Zijlbrug en de rotondes 

rondom de aansluiting van de A4. 

 

Participatie 

Nadat de oplossing door de gemeenteraden is vastgesteld  wordt deze verder uitgewerkt. Wij 

zullen belanghebbenden en de gemeenteraden raadplegen over de diverse uitwerkingen van 

de maatregelen en de conceptvoorkeursuitwerking. Na de raadpleging zal een definitieve 

voorkeursuitwerking worden opgesteld.  Deze voorkeursuitwerking wordt gepresenteerd aan  

belanghebbenden en de raden. Daarna zal deze tot Kaderbesluit worden uitgewerkt en aan de 

gemeenteraden ter vaststelling worden aangeboden. Bij dat besluit wordt ook de 

participatiewijze voor de volgende fase aangegeven.   

 

Samenwerkingsovereenkomst 

Nadat de raden de Oplossing LAB071 hebben vastgesteld  zal een 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest gesloten 

worden. De samenwerkingsovereenkomst, welke als bijlage is bijgevoegd, betreft de 



Pagina 6 van 9 Versie < 1 >  

Registratienr.: Z/14/002047/26133    Agendapunt  

 2015  raadsvoorstel   Nr < vul hier 

agendapuntnummer in>   

ontwikkeling en realisatie van maatregelen die voortkomen uit de verkenningsstudie naar de 

bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie. De doelen van de Samenwerkingsovereenkomst 

zijn: 

 

1. Partijen maken de Oplossing leidend voor het op te stellen beleid en de op te stellen 

uitvoeringsplannen; 

2. Partijen verplichten zich over en weer tot de gezamenlijke nadere uitwerking van de 

Oplossing om te komen tot realisatie. Partijen spannen zich maximaal in om te komen 

tot de realisatie van de Oplossing; 

3. Partijen spreken de ambitie uit om samen met andere betrokken overheden tot een meer 

regionale samenwerking te komen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid en 

daartoe gezamenlijk op korte termijn met de overige betrokken overheden in overleg te 

treden. 

 

Nadat de Samenwerkingsovereenkomst gesloten is, zijn alle stappen van de verkenning 

afgerond, en zal in samenwerking met Leiderdorp en Oegstgeest verder gewerkt worden aan 

de nadere uitwerking en realisatie van de benodigde infrastructurele maatregelen. Na deze 

uitwerking zullen één of meerdere bestuursovereenkomsten opgesteld worden waarin 

vervolgafspraken gemaakt worden over onder andere de financiële bijdragen per gemeente. 

 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Sinds eind 2012 werken Leiden en Leiderdorp nauw samen aan een verkenning van de 

verbetering van de bereikbaarheid in de Leidse agglomeratie om de ruimtelijk-economische 

ambities te kunnen realiseren (LAB071). De colleges hebben een bestuursopdracht en plan 

van aanpak vastgesteld. De raden stelden in 2013 het Ambitiedocument vast.  

Naar aanleiding van deze verkenning hebben wij in januari 2015 het Validatierapport Oplossing 

LAB071 vastgesteld en de Oplossing voor reactie vrijgegeven. Wij hebben u daarover per brief 

geïnformeerd en op 11 februari jl. is er een informatieavond voor de raadsleden gehouden.  

Op 21 april hebben wij de Reactienota vastgesteld, zijn wij akkoord gegaan met het gewijzigde 

Validatierapport en hebben wij de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 
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 Ruimtelijke ordening & economie, Verkeer en regionale samenwerking 

 

2 Beoogd effect 

- Realiseren van gezamenlijke ambities 

- Een hoogwaardig en gedragen oplossing voor een betere interne bereikbaarheid van de 

Leidse agglomeratie. 

 

 
3 Argumenten 

1. De Oplossing werkt en voldoet aan de ambities en uitgangspunten 

Er zijn, zoals eerder aangegeven, diverse onderzoeken tijdens de verkenning uitgevoerd 

naar de effecten van de Oplossing. De resultaten van de analyses op basis van het meest 

recente verkeersmodel zijn vastgelegd in het bijgevoegde rapport “Validatie van de 

Oplossing LAB071”. De hoofdconclusies van het validatierapport en verschillende 

onderliggende rapporten zijn: 

• Oplossing ondersteunt economische ambities (top) locaties binnen de agglomeratie; 

• Oplossing faciliteert gevestigde bedrijven en autonome economische groei; 

• Buitenom structuur (Aggloring) faciliteert verkeer: doorstroming wordt bevorderd; 

• Er rijdt minder doorgaand verkeer in centra / kernen; 

• Er ontstaat ruimte voor HOV door de binnenstad; 

• Autoverkeer in woonwijken neemt af: woon- / leefklimaat en veiligheid nemen toe; 

• Reistijden naar toplocaties worden sneller (ca. 1 kwartier) en betrouwbaarder; 

• Milieu overlast binnen de agglomeratie neemt per saldo af (aantal geluid belaste 

woningen hoger dan 65 dB neemt ca.1/3 af); 

• De verhouding tussen Baten en Kosten is circa 2; 

• Realisatie binnen gesteld budget is haalbaar. 

Deze conclusies bevestigen dat de Oplossing effectief is .  

 

2. De Oplossing is in lijn met het gemeentelijk beleid 

De buitenomstructuur past in ons verkeersbeleid (IVVP). De buitenomstructuur wordt 

meer/beter benut en het percentage doorgaand verkeer op de Engelendaal voldoet aan het 

gestelde doel van onze begroting. De Oplossing is goed voor de Winkelhof, 

voertuigverliestijden nemen af, autoreistijden naar toplocaties binnen de agglomeratie 

nemen af, doorstroomsnelheid neemt toe, reistijd HOV naar Leiden CS neemt af. Daarnaast 
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worden in deze oplossing ontbrekende schakels in fietsnetwerk gerealiseerd. De nadere 

uitwerking van het plan in de fase na vaststelling door de raden biedt nog extra kansen tot 

optimalisatie, bijv. Oude Spoorbaan.   

 

3. De oplossing  kan rekenen op breed draagvlak 

Uit de reacties die zijn gegeven blijkt in het algemeen dat de Oplossing breed wordt 

onderschreven. De Oplossing brengt met zich mee dat er meer verkeer op de ring komt en 

dat het verkeerslawaai zal toenemen. Met name belanghebbenden die nabij de ring wonen 

maken zich zorgen over de effecten op hun omgeving. Bij de uitwerking van de Oplossing 

zal daar ook nadrukkelijk aandacht voor bestaan. Zo wordt daarbij naast de 

verkeerseffecten ook gekeken naar ruimtelijke kwaliteit, milieu en maakbaarheid. De 

belanghebbenden worden bij de uitwerking betrokken. 

   

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Er zijn nog op te lossen knelpunten over 

Na de realisatie van de Oplossing blijven er nog knelpunten en aandachtspunten in de 

agglomeratie over. Dit betreffen bijvoorbeeld het kruispunt Persant 

Snoepweg/Leiderdorpse brug/Hoge Rijndijk en ook in Leiden en Oegstgeest zijn er enkele 

knelpunten. Er zijn derhalve nog aanvullende maatregelen nodig. De oplossingen daarvoor 

worden in de volgende fase verder verkend.  

 
5 Duurzaamheid 

In de verkenning heeft duurzaamheid nadrukkelijk een rol gespeeld. Leefbaarheid 

(luchtkwaliteit en geluid) is als een belangrijk deel van het op te lossen probleem gezien. 

Zo zijn in het Ambitiedocument criteria op het gebied van leefbaarheid vastgesteld 

waaraan de oplossing moet voldoen. De Oplossing die voorligt gaat uit van het beter 

benutten van het bestaande wegennet en bestaat ook uit maatregelen voor HOV en fiets. 

De milieuoverlast binnen de agglomeratie neemt per saldo af. 

 

6 Communicatie en participatie 

Voor de verkenning is Plan van Aanpak en een participatieproces vastgesteld. De 

uitvoering van de verkenning is volgens dit participatieproces verlopen. Als stap in dit 

proces kon een ieder een reactie geven op de Oplossing. Betrokkenen zijn over de 

beantwoording van de reacties geïnformeerd. Het besluit tot vaststelling van de Oplossing 
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wordt breed gecommuniceerd. Belanghebbenden worden bij de uitwerking van de 

Oplossing betrokken (zie ook kopje Participatie onder 1. Inleiding). 

  
 

7 Kosten, baten en dekking 

Op dit moment zijn er geen kosten aan dit voorstel verbonden. De Oplossing is binnen het 

beschikbare budget van Leiden te realiseren. Nadat de Oplossing is vastgesteld zal deze 

nader worden uitgewerkt. Aan het einde van die fase wordt een voorstel, inclusief 

kostenraming, aan de raden voorgelegd.  

 

8 Evaluatie 

Dit zal plaatsvinden na realisatie van de Oplossing. 

  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 1 Rapport Validatie Oplossing LAB071 dd 21 april 2015 

2 Samenwerkingsovereenkomst inzake de ontwikkeling en realisatie van   
  maatregelen die voortkomen uit de verkenningsstudie naar de bereikbaarheid van 
  de Leidse agglomeratie dd 21 april 2015 

 



 

Validatie van de  

Oplossing LAB071 

 
Verkenning LAB071 

Effectief investeren in bereikbaarheid Leidse Agglomeratie! 

 

 

         
Vastgesteld door Colleges dd 21 april 2015 
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Inleiding 
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Waarom een validatie? 

5 

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 

6 

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 32. 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 35. 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 43 

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 47. Verder wordt 

verwezen naar de rapportage “Economische effecten en MKBA” (Decisio, dec 2014) 

 

 De hoofdconclusies treft u aan op blz. 11. Een overzicht van alle rapportages treft u op blz 58 aan. 
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Samenvatting 

en belangrijkste conclusies 

 
 

     

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


8 

Samenvatting (I) 

8 

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 Aggloring 
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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 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Ambitiedocument 
(Ambities, Opgave en Afweging) 

 

(september 2013) 

 

 

 
 

     

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


Ambities 
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Wonen      Werken      Bezoeken 

• Groene/blauwe 

leefomgeving 

• Diversiteit aan 

woonmilieus 

• Kenniswerkers 

• Stuwende economie 

• Verzorgende 

economie 

• Balans arbeid en 

werkgelegenheid 

• Diversiteit in 

aanbod 

• Ook voor verblijf 

van 1-2 dagen 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

 

 

Opgave LAB071 
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Oplossen ‘resterende’ 

knelpunten, met name 

aan noord- en oostzijde 

van agglomeratie 

Faciliteren plannen 

Leidse binnenstad 

(incl. HOV) en kern 

van Leiderdorp 

Inspelen op ruimtelijke 

kansen: transformatie, 

relatie natuur 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


Afwegingsmodel / Integrale afweging 
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Globale maatschappelijke kosten- 

en batenanalyse (MKBA): 
 

• Alle effecten uitdrukken in €€€ 

• Eenduidige vergelijking 

 

Oplossend vermogen 

Regionale econ. impact 

Business case 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=kosten+baten+analyse&source=images&cd=&cad=rja&docid=bc79lCcsffTLgM&tbnid=hngLF4cIv0q0LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-foto-het-concept-van-de-kosten-batenanalyse-image19026200&ei=O7PKUZ_CFcrEtQbYvoHQCA&bvm=bv.48340889,d.Yms&psig=AFQjCNF2tO5w5eueseypripEy-PN6FnOqA&ust=1372325033843026
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=mkba&source=images&cd=&cad=rja&docid=kxXASWPyQQ5woM&tbnid=6U6inuTWsYMfhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lne.be/themas/beleid/milieueconomie/kosten-batenanalyses&ei=wrPKUfz_MIjStQb0k4DYCw&bvm=bv.48340889,d.Yms&psig=AFQjCNGMLfHbOceLBgSg4EvuAMmeh2Cw-w&ust=1372325175798697


 

Kansrijke oplossing na Verkenning 
(maart 2014) 

 
 

     

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


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 

Filosofie achter LAB071 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


17 

Kansrijke oplossing (maart 2014) 

Kansrijke oplossing = No Regret + Aggloring 

No Regret Aggloring 

+ Faciliteren hoogwaardig openbaar vervoer 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


18 

Gerealiseerde maatregelen: 

• Rijnlandroute 

• Upgade N206 

• Aansluiting Flora Holland 

• Parkeergarages 

• Ongelijkvloerse oplossing 

Plesmanlaan / Bio Sciencepark 

• Onderdoorgang spoor Kanaalweg 

• HOV-lijnen Zoetermeer-Leiden-

Katwijk 

• HOV Meerlijn-Noord 

• Fietsen: deel van de ontbrekende 

schakels  

• Op en binnen de singels 30 km/h 

 

 

We vergelijken met Referentie 2020+  

Effect van Ref 2020+ 
 

• Binnenstad wordt rustiger 

 

• Verkeer uit binnenstad wordt verdrongen 

 

• Aan de zuidkant zien we verbeteringen, maar 

andere knelpunten verslechteren verder 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


No Regret en Aggloring….   (maart 2014) 

….verbeteren de Referentiesituatie 

Bereikbaarheid 

Leefbaarheid 

Filosofie 

Investering 

5 % 
sneller 

Minder verkeer 
in 

woongebieden 

Minder 
doorgaand 
verkeer in 

kernen 

Bestaande 
wegenstructuur 

verbeteren MKBA: 
hoge score, 
verstandige 
investering 

 

Kwaliteit 
in 

kernen 

Ruimte 
voor 
HOV 

Bruggen 
in spits 
dicht 

DVM 
stuurt 

verkeer 

Minder 
geluid en 
vervuiling 
in wijken 

Economie 

Sterk 
concept: 

Ring, 
Inprikkers,  
Stadslanen 

Breed draagvlak 

Veiliger 

Betrouw-
bare 

routes 
(95%) 

Efficient: 25% 
minder 

voertuigverlies 
uren 

Ring trekt 
10% tot 

40% meer 
verkeer 

Bijdrage 
aan 

vitaliteit 

Samen ca. 
100 mln 

 

Toename 
bezoekers en 
bestedingen 

Toename 
productiviteit 

Hoofdoplossing 
modulair 

uitbreidbaar 

Robuust en 
betrouwbaar 

Voor 
modules ca. 

30 mln 
beschikbaar 

Snelle start en 
gefaseerde 
uitvoering 
mogelijk 

Ruimtelijk 
inpasbaar: 
Bestaande 

wegenstructuur 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


21 april 2015 

 

 

Enkele opmerkingen vooraf 

 
     - Uitgangspunten validatie 

     - Verkeersmodellen 

 

     

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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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. 

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dirigentenacademie.nl/dirigeren/appels-en-peren/&ei=Jsy4VJDnNZG4acOMgbAH&bvm=bv.83829542,d.d2s&psig=AFQjCNGekutkyb15MkNwTlYbTz5Z7xA9DQ&ust=1421483414383762
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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) 

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Actualisatie verkeersmodel 

 
 

     

 
- Nieuwe versie statisch verkeersmodel:  RVMK 3.0 

- Nieuwe versie dynamisch verkeersmodel: Streamline 2.0 

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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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 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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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. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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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) 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Streamline 2.0 / Basisjaar 2010 
Verkeersafwikkeling 2010 / congestielocaties 

Prominente congestielocaties (2010) 

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 

Nb. 

Met Rijkwaterstaat wordt gesproken over nader 

onderzoek van de aansluiting N11 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Streamline 2.0 / Prognosejaar 2020 
Verkeersafwikkeling 2020 / congestielocaties (zonder LAB071 oplossing) 

Prominente congestielocaties (2020) 

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 

Nb. 

Met Rijkwaterstaat wordt gesproken over nader 

onderzoek van de aansluiting N11 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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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. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

    Resultaten  LAB071 oplossing 

    na  Validatie 
 

     

 

• Ruimte en Economie 

• Bereikbaarheid 

• Leefbaarheid 

• MKBA 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Validatie Ruimte en Economie 

 
 

     

 

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

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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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)  

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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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)  

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Validatie Bereikbaarheid 

 
 

     

 

Rapportage dec 2014 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Effect van de Oplossing op verkeersintensiteiten 

Verschil intensiteit Aggloring tov Ref+ (Avondspits) 

Legenda 
 

Rode lijn 

Toename van verkeer 

 

Groene lijn 

Afname van verkeer 

 

Groene blok 

Toevoeging aan wegennet 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Verkeer op doorgaande relaties binnen de agglomeratie 

Aggloring / REF2020 (= 100) 

Aggloring / REF2020 
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http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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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. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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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. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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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. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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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. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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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 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Validatie Leefbaarheid 
(verkeerslawaai) 

 
 

     

 

Rapportage dd. januari 2015 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Leefbaarheid / Geluidbelasting in 2011 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


Validatie van de oplossing LAB071 
Leefbaarheid / Geluidbelasting bij LAB071 oplossing 

44 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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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.  

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Validatie MKBA 

 
 

     

 

Rapportage dd. 15 december 2014 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
MKBA / Aangepast na herberekening verkeersmodel (stap 1) 

Validatie MKBA / Stap 1 
• Afname van de reistijdwinsten tov de Verkenning 

• Effect N11 aansluiting geringer 

• Effect brugopeningen tijdens spits geringer 

 

• Realiteitswaarde MKBA sterk verbeterd tov de Verkenning 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
MKBA / Aangepast na opmerkingen second opinion (stap 2) 

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)  

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. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Verzameltabel 

 

 

Conclusies 

 
 

     

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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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. 

Validatie van de oplossing LAB071 
Verzameltabel 

          Scores criteria Ambitiedocument 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=kosten+baten+analyse&source=images&cd=&cad=rja&docid=bc79lCcsffTLgM&tbnid=hngLF4cIv0q0LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-foto-het-concept-van-de-kosten-batenanalyse-image19026200&ei=O7PKUZ_CFcrEtQbYvoHQCA&bvm=bv.48340889,d.Yms&psig=AFQjCNF2tO5w5eueseypripEy-PN6FnOqA&ust=1372325033843026
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=mkba&source=images&cd=&cad=rja&docid=kxXASWPyQQ5woM&tbnid=6U6inuTWsYMfhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lne.be/themas/beleid/milieueconomie/kosten-batenanalyses&ei=wrPKUfz_MIjStQb0k4DYCw&bvm=bv.48340889,d.Yms&psig=AFQjCNGMLfHbOceLBgSg4EvuAMmeh2Cw-w&ust=1372325175798697
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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 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Besluitvormingsproces 

 
 

     

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


53 

Stappenplan LAB071 

Stap 6a 

Validatie 

Validatie-

rapport 

Validatie als extra 

stap in het proces 
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Besluiten 

54 

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 

 

• Colleges stellen de overeenkomst vast 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Vervolguitwerking 

 
 

     

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


56 

Vervolguitwerking van de oplossing LAB071 

56 

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. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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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 

- Erratum Rapportage  Geluid     DGMR    dd. mrt  2015 

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


Einde document 
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http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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21 april 2015 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

inzake de ontwikkeling en realisatie van maatregelen die voortkomen uit de 

verkenningsstudie naar de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie 

 

Ondergetekenden: 

 

1. de gemeente Leiden, ten deze krachtens artikel 171, tweede lid, van de 

Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R.C.L. Strijk, in zijn 

hoedanigheid van wethouder Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur, 

daartoe gemachtigd door de burgemeester, handelend ter uitvoering van het besluit 

van het college van burgemeester en wethouders van <datum>, nummer <nr.>, 

hierna te noemen: “Leiden”; 

 

2. de gemeente Leiderdorp, ten deze krachtens artikel 171, tweede lid, van de 

Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.J.M.W. Wassenaar, in 

zijn hoedanigheid van wethouder Verkeer en (Openbaar) Vervoer, daartoe 

gemachtigd door de burgemeester, handelend ter uitvoering van het besluit van het 

college van burgemeester en wethouders  van <datum>, nummer <nr.>, hierna te 

noemen: “Leiderdorp”; 

en 

 

3. de gemeente Oegstgeest, ten deze krachtens artikel 171, tweede lid, van de 

Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevr. W.E. Tönjann-Levert, in 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yelaqDQNAHOmPM&tbnid=7GBxorrP54zBgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bsgr.nl/bsgr/informatie-per-gemeente/gemeente-oegstgeest.html&ei=W-a7U5iUJcf8ywOyp4Bw&bvm=bv.70138588,d.d2k&psig=AFQjCNHvoqOGbmJLiiMl9K7zfcrAOHO--g&ust=1404909507698699
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haar hoedanigheid van wethouder Ruimtelijke plannen, Bouw- en Woningtoezicht, 

Wonen en Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Economische zaken en 

Dorpsmarketing, daartoe gemachtigd door de burgemeester, handelend ter 

uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders  van 

<datum>, nummer <nr.>, hierna te noemen: “Oegstgeest”; 

 

De gemeenten, hierna tezamen ook wel te noemen: “Partijen”; 

 

Overwegende dat: 

a) om verschillenden redenen eerdere tracés voor de Ringweg Oost niet op 

voldoende draagvlak konden rekenen en dat daarom Leiden, Leiderdorp 

en Oegstgeest met elkaar in overleg zijn getreden om te komen tot breed 

gedragen bestuurlijke afspraken over de ruimtelijk-economische ambities 

van de Leidse agglomeratie en de infrastructurele maatregelen om deze 

ambities te kunnen realiseren; 

b) Partijen de visie delen met betrekking tot de ruimtelijk-economische 

ambities en de bereikbaarheidsproblematiek van de Leidse agglomeratie 

en dat een verkenning naar de verbetering van de bereikbaarheid van de 

Leidse agglomeratie uitgevoerd moest worden; 

c) op 27 november 2012 door de colleges van de gemeenten Leiden en 

Leiderdorp hiertoe een bestuursopdracht werd gegeven om de 

verkeerskundige mogelijkheden te gaan verkennen om deze ambities te 

realiseren; 

d) op 29 januari 2013 door de colleges van Leiden en Leiderdorp het Plan 

van Aanpak voor de verkenning van de bereikbaarheid van de Leidse 

agglomeratie werd vastgesteld; 

e) in de bestuursovereenkomst tussen de provincie Zuid-Holland en de 

gemeente Leiden vanwege het HOV-net Zuid-Holland Noord van 17 mei 

2013 is opgenomen dat Leiden verantwoordelijk is voor maatregelen om 

het autoverkeer op de Hooigracht en de Langegracht te beperken tot 
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bestemmingsverkeer ten behoeve van de HOV-corridor Leiden Centraal – 

Leiden Lammenschans door middel van de Ringweg Oost of een 

gelijkwaardig alternatief en dat de provincie daartoe een subsidie 

beschikbaar stelt van € 29.265.548,= (prijspeil 1-1-2012). 

f) op 19 september 2013 door de gemeenteraden van de gemeenten Leiden 

en Leiderdorp het Ambitiedocument voor de verkenning van de 

bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie werd vastgesteld, waarin de 

aard en de omvang van het bereikbaarheidsprobleem in beeld zijn 

gebracht door het benoemen van de ambities, opgaven en kansen voor 

het verbeteren van de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie en 

waarin een afwegingsmodel werd geschetst en criteria werden benoemd 

om bereikbaarheidsoplossingsrichtingen objectief te kunnen vergelijken en 

beoordelen; 

g) op 11 maart 2014 door de colleges van de gemeenten Leiden, Leiderdorp 

en Oegstgeest kennis werd genomen van de Rapportage van de kansrijke 

oplossing d.d. 28 februari 2014, waarvan de belangrijkste elementen zijn: 

- het maken van afspraken over brugopeningstijden, het slimmer gebruiken 

van de wegen en het realiseren van ontbrekende schakels in het 

fietsnetwerk; 

- het nemen van maatregelen voor het versterken van de Agglo-ring en het 

beperken van de doorstroming op delen van de Hoge Rijndijk en de 

Engelendaal; 

en van de aanbevelingen van de stuurgroep, te weten: 

- het bevestigen van de eerste positieve resultaten van de 

bereikbaarheidsfilosofie Agglo-ring; 

- het alvast aan de slag gaan met oplossingsonafhankelijke maatregelen; 

- het uitvoeren van nader onderzoek aan de Agglo-ring; 

- het kennis nemen van onderzoek naar aanvullende maatregelen; 

- het benutten van dekkingsmogelijkheden; 

- het voortzetten van de samenwerking binnen LAB071; 
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h) in de collegeprogramma´s 2014-2018 van Leiden en Leiderdorp is 

aangegeven de plannen van LAB071 nader te willen uitwerken, met dien 

verstande dat Leiden heeft aangegeven een doorgaande route tussen de 

Kanaalweg en de Willem de Zwijgerlaan via de Sumatrastraat uit te sluiten 

en dat Leiderdorp heeft aangegeven de basisringstructuur eerst te willen 

realiseren, alvorens mee te denken over aanvullende modules; 

i) de werking van de Oplossing, bestaande uit No Regret maatregelen en de 

Agglo-ring maatregelen, werd aangetoond door een nader 

validatieonderzoek, waarvan de rapportage ter inzage is gelegd van 5 

februari  tot en met 18 maart 2015, waarna de Oplossing door de 

gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp op …..  respectievelijk op …. 

werd vastgesteld en waarvan de gemeenteraad van Oegstgeest heeft 

kennis genomen; 

j) in een zestal sessies, in de periode februari 2013 - februari 2014, de 

inhoudelijke resultaten van voornoemde studies werden gedeeld met de 

gemeenteraadsleden en de externe betrokkenen (AggloLAB) en in een 

aantal sessies met de overheden vertegenwoordigd in het Breed 

Bestuurlijk Overleg; 

k) in november 2014 het kaderbesluit d.d. 7 januari 2010 voor de Ringweg 

Oost door de gemeenteraad van Leiden werd ingetrokken; 

l) Partijen de resultaten van de verkenning naar de bereikbaarheid 

onderschrijven, zoals neergelegd in het Ambitiedocument LAB071 d.d. 26 

juni 2013, het rapport Kansrijke oplossingen LAB071 d.d. 28 februari 2014 

en in het rapport Validatie van de Oplossing LAB071 d.d. 21 april 2015, te 

weten de hoofdverkeersstructuur van de Leidse agglomeratie en de 

werking van de Oplossing bestaande uit No Regret en Agglo-ring 

waardoor de doelstellingen bereikt kunnen worden ten aanzien van 

ruimtelijke en economische ambities, de kwaliteitsverhoging van de Leidse 

binnenstad en de overige woonkernen binnen de agglomeratie en de 

inpassing van HOV over de Hooigracht – Langegracht waarbij partijen in 
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deze overeenkomst het project als gelijkwaardig alternatief aanmerken als 

bedoeld onder punt e) van deze considerans. 
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Komen het volgende overeen: 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

 

LAB071: de verkenning van de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie als 

bedoeld in het rapport Validatie kansrijke oplossing LAB071 d.d. xx/xx/2014; 

 

Agglo-ring: Pakket van maatregelen ter versterking van de Basis-ringstructuur 

bestaande uit een deel van de A4, de N446, de Oude Spoorbaan, Willem de 

Zwijgerlaan, Schipholweg (incl. tunnel), Plesmanlaan, een deel van de A44 en de 

Rijnlandroute en het beperken van de doorstroming op delen van de Hoge 

Rijndijk en de Engelendaal; 

 

No Regret: Pakket van maatregelen bestaande uit afspraken over 

brugopeningstijden, slimmer gebruiken van weg infrastructuur, toevoegen van 

ontbrekende schakels in het hoofdfietsnetwerk en HOV; 

 

Oplossing: de door Partijen gevalideerde maatregelen, bestaande uit de 

combinatie van maatregelen voor de Agglo-ring en No Regret maatregelen, die 

dienen ter verbetering van de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie; 

 

 Project: een of meerdere maatregelen uit een samenhangend pakket van 

maatregelen die voortkomen uit LAB071; 

  

 Projectorganisatie: de voor het project benodigde organisatie als bedoeld in 

artikel 5 van deze overeenkomst;  
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Artikel 2   Doel van de overeenkomst 

2.1 Partijen maken de Oplossing leidend voor het op te stellen beleid en de op te 

stellen uitvoeringsplannen. 

2.2 Partijen verplichten zich over en weer tot de gezamenlijke nadere uitwerking van 

de Oplossing om te komen tot realisatie. Partijen spannen zich maximaal in om te 

komen tot de realisatie van de Oplossing. 

2.3  Partijen spreken de ambitie uit om samen met andere betrokken overheden tot 

een meer regionale samenwerking te komen op het gebied van mobiliteit en 

bereikbaarheid en daartoe gezamenlijk op korte termijn met de overige betrokken 

overheden in overleg te treden. 

 

 

Artikel 3  Nadere uitwerking 

3.1  De Oplossing zal door de projectgroep nader worden uitgewerkt, waarbij de 

maatregelen behorende bij de Agglo-ring worden uitgewerkt tot het niveau van 

schetsontwerp met bijbehorende kostenramingen en uitvoeringsplanningen en de 

maatregelen behorende bij het No Regret pakket nader worden uitgewerkt in een 

of meerdere Programma’s van eisen met bijbehorende kostenramingen en 

uitvoeringsplanningen. Partijen onderkennen dat in het kader van de uitvoering 

van het project de nodige juridische procedures moeten worden doorlopen. 

3.2 Deze nadere uitwerking vormt de basis voor het opstellen van één of meerdere 

Bestuursovereenkomsten tussen betrokken gemeenten waarin nadere afspraken 

worden gemaakt en voorwaarden worden gesteld waaronder tot realisatie van 

maatregelen kan worden overgegaan. 

 

 

Artikel 4  Organisatie en besluitvorming  

4.1 De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep LAB071, een kerngroep LAB071 

en een projectgroep LAB071. 
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4.2 Partijen wijzen voor de stuurgroep LAB071 ieder een lid aan uit hun college van 

Burgemeester en Wethouders. Het lid uit Leiden is tevens voorzitter van de 

stuurgroep. 

4.3 De stuurgroep adviseert aan de colleges van Burgemeester en Wethouders, zorgt 

voor onderlinge beleidsafstemming tussen de gemeenten en stemt de 

besluitvormingsprocessen af, waarbij het uitgangspunt geldt dat iedere deelnemer 

verantwoordelijk is voor de besluitvorming binnen de eigen organisatie. 

Besluitvorming door Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest vindt plaats door de 

colleges van Burgemeester en Wethouders. 

4.4 De stuurgroep wordt ondersteund door een kerngroep. De kerngroep bestaat uit 

ambtelijke vertegenwoordigers van de partijen die zitting hebben in de 

stuurgroep. De vertegenwoordiger uit Leiderdorp is tevens voorzitter van de 

kerngroep. De kerngroep bereidt de vergaderingen van de stuurgroep voor, 

verzorgt (deel)notities ter voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming in de 

stuurgroep, zorgt voor de schriftelijke verslaglegging van de vergaderingen van 

de stuurgroep en van de kerngroep en voert besluiten van de stuurgroep uit. 

4.5 Nadere afspraken over organisatorische samenwerking zullen in later op te 

stellen Bestuursovereenkomst(en) worden gemaakt. 

 

 

Artikel 5 Financiële bepalingen  

5.1 Leiden is de trekker van de projectorganisatie en draagt zorg voor de 

noodzakelijke ambtelijke ondersteuning van de projectgroep. De gemeenten 

betalen ieder afzonderlijk de eigen apparaatskosten. 

5.2 De financiering van alle onderzoeken die nodig zijn voor de nadere uitwerking van 

de Oplossing om te komen tot één of meerdere Bestuursovereenkomsten, is voor 

rekening van Leiden en is gelimiteerd tot € 1.791.000,-.  

Het beschikbare budget van Leiden voor de realisatie van de Oplossing (RwO-

gelden) is gesteld op € 164 miljoen onder aftrekking van de reeds gemaakte 

kosten en de kosten ten behoeve van de realisatie van het project Kanaalweg 



 

 
Paraaf gemeente Leiden paraaf gemeente Leiderdorp paraaf gemeente Oegstgeest 

 
9 

Zuid, inclusief de bouw van de onderdoorgang onder het spoor, resterend ca.  

€ 140 miljoen. 

5.3 Nadere afspraken over kostenverdeling voor de verdere realisatie zullen in later 

op te stellen Bestuursovereenkomst(en) worden gemaakt. 

 

 

Artikel 6  Inwerkingtreding, duur 

6.1  Deze overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening hiervan 

en duurt voort totdat de Oplossing is gerealiseerd of zoveel eerder als Partijen 

besluiten tot beëindiging over te gaan. 

 

 

Artikel 7  Communicatie 

7.1 Partijen dragen gezamenlijk zorg voor een optimale communicatie richting 

gemeenteraadsleden, burgers en bedrijven ten behoeve van de nadere 

uitwerking van de Oplossing. Partijen stellen hiervoor gezamenlijk een 

communicatieplan op, dat wordt aangeleverd door de projectgroep en wordt 

vastgesteld door de stuurgroep. De projectleider dan wel de aan het project 

verbonden communicatieadviseur is het eerste aanspreekpunt voor de 

belanghebbenden. 

 

 

Artikel 8 Generieke bepalingen 

8.1 De bij deze overeenkomst behorende bijlage, Rapport Validatie Oplossing 

LAB071 d.d. 21 april 2015,  maakt deel uit van deze overeenkomst.  

8.2 Indien er sprake is van strijdigheid tussen de bijlage bij deze overeenkomst en 

 de tekst van deze overeenkomst, prevaleert de tekst van deze overeenkomst. 
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Artikel 9  Slotbepalingen 

9.1  Deze overeenkomst treedt in de plaats van eerdere mondelinge en schriftelijke 

afspraken tussen Partijen voor zover over deze onderwerpen in deze 

overeenkomst een regeling wordt getroffen. Alle wijzigingen in deze 

overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.  

9.2 Nietigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de rechtsgeldigheid van de 

 overige bepalingen niet aan. In het geval een van de bepalingen van deze 

 overeenkomst nietig blijkt te zijn,  zullen Partijen in redelijk overleg een vervangende 

 bepaling overeenkomen, die zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling, aard en 

 strekking van deze overeenkomst. 

9.3 Het in de considerans vermelde maakt deel uit van deze overeenkomst. 

9.4 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
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Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend te @ op @ 

 

Namens de gemeente Leiden, 

De wethouder Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur 

 

 

De heer R.C.L. Strijk, 

 

 

Namens de gemeente Leiderdorp, 

De wethouder Verkeer en (Openbaar) Vervoer 

 

 

De heer C.J.M.W. Wassenaar, 

 

 

Namens de gemeente Oegstgeest, 

De wethouder Ruimtelijke plannen, Bouw- en Woningtoezicht, Wonen en 

Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Economische zaken en Dorpsmarketing 

 

 

Mevr. W.E. Tönjann-Levert, 

 

 

 

 

 

 

Bijlage Rapport Validatie van de Oplossing LAB071 d.d. 21 april 2015 
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