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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 15 mei 2017  

Onderwerp:  Uitvoeringsbesluit R-Net  Aan de raad.  

 

 

*Z00D64CDC69* 
 

Beslispunten 

1. Het uitvoeringskrediet R-net vast te stellen op €450.000,- en het bestaande 
voorbereidingskrediet (op A.7210888 van €80.000,-) hiermee te verhogen tot € 530.000,-  

2. Het uitvoeringskrediet volledig te dekken vanuit subsidie PZH a €450.000,-. 
  

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De Provincie Zuid Holland (PZH) is haar Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) aan het uitrollen 
onder de productformule R-Net. In Holland Rijnland is hier een HOV-visie voor gemaakt die door 
de Provincie is overgenomen. In deze visie zijn een aantal corridors vastgesteld. Een van deze 
corridors loopt vanaf het Centraal Station Leiden via de Willem de Zwijgerlaan naar het Alrijne 
Ziekenhuis (en wordt doorgetrokken tot Bospoort na realisatie IKEA). De Provincie wenst dat deze 
corridor in 2017 operationeel wordt. 

 

Leiderdorp werkt samen met PZH aan de realisatie van deze R-Net route. Als Wegbeheerder heeft 
Leiderdorp de realisatie van PZH overgenomen. PZH vergoedt alle kosten welke door Leiderdorp 
gemaakt worden binnen dit project via een volledig dekkende subsidie.  
 

1.b Voorgeschiedenis 

Op 4 juli 2016 heeft u een voorbereidingskrediet vastgesteld van € 80.000,--, 
(Z/16/030728/59505). Daarnaast heeft u ook het voorlopig ontwerp voor deze R-Net route 
vastgesteld. Na de ondertekening eind maart van dit jaar van de verschillende 
samenwerkingsovereenkomsten, waarin de gemeente de verantwoordelijkheid voor de realisatie 
overneemt, is het definitief ontwerp verder uitgewerkt. 

 

Op basis van het definitief ontwerp wordt nu dit uitvoeringskrediet aangevraagd. Tegelijkertijd 
wordt ook de subsidie bij PZH aangevraagd. Deze subsidie is reeds zeker gesteld door 
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten. De subsidie dekt alle kosten binnen het 
project. 
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Route en LRN 
De R-net corridor loopt vanaf de Zijlbrug via het Engelendaal en de Persant Snoepweg tot aan de 
Voorhofrotonde. In een later stadium, wanneer IKEA is gerealiseerd, wordt de corridor 
doorgetrokken tot aan IKEA. De werkzaamheden bestaan uit het realiseren van R-Net haltes en de 
inpassing daarvan langs het Engelendaal en de Persant Snoepweg. De haltes blijven ook in gebruik 
voor de reguliere buslijnen over het Engelendaal en de Persant Snoepweg. 

 
Binnen de Leidse Ring Noord (LRN) worden ook werkzaamheden verricht welke samenhangen met 
deze R-Net corridor. De gemeenten en PZH zijn overeengekomen dat de realisatie van een tweetal 
busbanen op de kruising Oude Spoorbaan – Engelendaal onderdeel uit maken van de 
werkzaamheden LRN. Deze busbanen worden ook binnen LRN bekostigd en maken verder geen 
onderdeel uit van deze besluitvorming. 
 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Fietspaden 
Een belangrijk onderdeel van de inpassing van de R-Net haltes is het verleggen van de fietspaden 
nabij de haltes op het Engelendaal. In het voorlopig ontwerp is reeds rekening gehouden met de 
ontwerpeisen van Leiderdorp voor bredere fietspaden. De verlegging en verbreding wordt 
bekostigd door de Provincie als onderdeel van dit project. Daar waar de fietspaden derhalve 
verlegd moeten worden krijgt Leiderdorp goede en brede fietspaden. 
 

2 Beoogd effect 

Het realiseren van zes R-net halteplaatsen binnen de gemeente Leiderdorp conform de R-net 
formule vastgesteld door de Provincie Zuid-Holland. Om zo binnen Leiderdorp hoogwaardig 
openbaar vervoer te creëren. Het betreft hier de haltes “Rietschans”, “Winkelhof” en “Persant 
Snoepweg”.  
 

3 Argumenten 

1. Leiderdorp heeft ingestemd met de HOV-beleidsvisie van Holland Rijnland. 

Deze visie bepaalt de routes welke voor hoogwaardig openbaar vervoer geschikt gemaakt moeten 
worden. Deze route geeft hier invulling aan. 

2. Leiderdorp heeft aangedrongen op een snelle realisatie van deze corridor. 

Na het vervallen van de Rijn-Gouwelijn zijn de HOV-routes de primaire openbaar vervoer corridors 
geworden. De corridor Leiderdorp stond echter pas na 2020 gepland. Leiderdorp heeft 
aangedrongen op een snellere realisatie hiervan waarmee de Provincie heeft ingestemd. 

3. Het Engelendaal is reeds geschikt gemaakt voor HOV. 

Bij de werkzaamheden van het Engelendaal afgelopen jaar is specifiek rekening gehouden met 
HOV op bijvoorbeeld de kruispunten en bij de verkeersregeling. De nog benodigde 
werkzaamheden betreffen het aanpassen van de haltes aan de R-Net formule, het inpassen 
hiervan in de omgeving inclusief het verleggen van de fietspaden. 

4. De gemeenteraad heeft reeds ingestemd met de R-Net corridor. 

In de raadsvergadering van juli 2016 heeft u ingestemd met de R-Net corridor en een 
voorbereidingskrediet verleend voor de uitwerking ervan. De corridor maakt ook onderdeel uit van 
de LRN, welke ook in juli 2016 door u is vastgesteld. 
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5. De overeenkomsten tussen PZH en Leiderdorp, alsmede tussen Leiden en Leiderdorp, zijn 
ondertekend. 

In de Stuurgroep R-Net zijn overeenkomsten voorbereidt met daarin de afspraken en subsidie-
regelingen en -bedragen. De overeenkomsten leggen deze afspraken en subsidies vast tussen de 
partijen. De overeenkomsten zijn eind maart ondertekend door alle partijen. 
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1. Het project kan duurder uitvallen dan begroot. 
Indien de kosten voor het project hoger zijn dan eerder begroot treden de partijen in overleg. De 
budgetraming heeft echter voldoende marge zodat dit niet waarschijnlijk is. Aanvullende wensen 
vanuit de gemeente zijn logischerwijs voor rekening van de gemeente zelf.  
 
2. IKEA wordt mogelijk pas op langere termijn/niet gerealiseerd. 
Indien IKEA niet binnen de huidige openbaar vervoersconcessie wordt gerealiseerd (2020) zal de 
corridor eindigen bij het Alrijne Ziekenhuis. Dit schaadt de gemeente niet omdat de belangrijke 
functies (Alrijne, Winkelhof, Baanderij) reeds aangedaan worden.  
 

5 Duurzaamheid 

Duurzaamheid tijdens de bouwfase wordt in de aanbestedingsfase meegenomen conform de 
geldende afspraken welke gemaakt zijn met Servicepunt71 over het aanbestedingsbeleid en hoe 
hiermee om te gaan. 
 
Daarnaast is openbaar vervoer op zichzelf al een duurzame oplossing. De R-Net corridors zijn 
bedoelt om automobilisten, ook over langere verbindingen, uit de auto te verleiden. 
 

6 Communicatie en participatie 

Op 16 januari heeft er een informatieavond plaatsgevonden in he gemeentehuis van Leiderdorp, 
hierbij zijn de definitieve ontwerpen gepresenteerd en hebben inwoners van Leiderdorp vragen 
kunnen stellen over het project en opmerking kunnen plaatsen. Vanuit de informatieavond zijn 
geen aanpassingen op het ontwerp gekomen.  
 

7 Kosten, baten en dekking 

Voorbereidingskrediet, uitvoeringskrediet en subsidies 
In de raadsvergadering van juli 2016 is reeds een voorbereidingskrediet verleend voor de verdere 
uitwerking van deze R-Net corridor. Vaststelling van het ontwerp en de contracten is de 
belangrijkste stap in de overdracht van de realisatie van deze corridor van PZH naar de gemeenten. 
 
De kosten voor dit project worden volledig betaald door PZH door middel van een 
subsidieverstrekking. De overeenkomsten leggen dit vast. Daarnaast is er tevens een rijkssubsidie 
voor Beter Benutten aangevraagd welke naar rato verdeeld wordt tussen Leiderdorp, Leiden en de 
Provincie. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
 
Bijlagen:  
1. Definitief ontwerp R-Net 
2. Kostenraming R-Net 


