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1. Een van de 5 ruimtelijke uitgangspunten beschreven als "Versterken van groene verbindingen 
haaks op de ring" op zowel pagina 2 als op pagina 16.  
Vraag: Wat wordt hiermee bedoeld en hoe wordt dat gerealiseerd en is realisatie in de 
financiering van de LRN opgenomen? 
Hier wordt bijvoorbeeld in Leiderdorp bedoeld de inpassing van de weg nabij de Boterhuispolder. 
De weg en de polder moeten in samenhang ontworpen worden. Bij het referentieontwerp is dat 
globaal gedaan  (water en groen, beperkte uitbreiding in polder, inpassing geluidswering). De 
toegankelijkheid van de polder (bij Schildwacht) wordt ook vergroot.  En ook bij het kruispunt 
Engelendaal kan de groene ruggegraat van Leiderdorp (Engelendaal) goed worden beëindigd 
Voor de genoemde inpassingen is dekking voorzien binnen de voorgestelde financiering en in de 
volgende fase wordt deze inpassing verder uitgewerkt.   
 

2. Pagina 19: Trace deel Engelendaal  
"Alleen tijdens een brugopening van de Zijlbrug kunnen er wachtrijen ontstaan. Middels een slim 
“nabrugprogramma” in de verkeersregeling en een busstrook op de Engelendaal is de vertraging 
voor het HOV te minimaliseren" 
Vragen: Hoe realistisch is dit? Hoe wordt bekeken hoe snel de verstoring van de verkeerssituatie 
kan worden hersteld? In hoeverre is hierbij rekening gehouden met verstorend menselijk gedrag? 
Worden/ zijn er met de provincie nu afspraken gemaakt over openingstijden en openingsduur 
van de brug? 
Middels een microsimulatie is de impact van een brugopening gesimuleerd en zijn hierop de 
verkeerslichten afgesteld. In een  microsimulatie wordt het gedrag van autoverkeer zo goed als 
mogelijk meegenomen.  
Er zijn en worden geen afspraken  gemaakt met PZH over de openingstijden en duur van de 
Zijlbrug.  

 
3. Bij het eerder kaderbesluit in 2016 werd in de Raad aangegeven dat het allemaal weinig nut had 

zolang de bruggen (Stieren- en Zijlbrug) in de spits blijven draaien.  
Vraag: Ook mbt de Stierenbrug daarom de vraag in hoeverre er afspraken zijn gemaakt met de 
provincie over openingstijden en openingsduur (tijdens de spits)? 
E zijn geen afspraken met de provincie gemaakt over de openingstijden. Wel heeft de provincie 
besloten de bediening van de Koudekerkse brug te vervroegen, waardoor het vaarverkeer eerder 
de Stierenbrug kan passeren en de brug in de spits minder open hoeft. 
 

4. Pagina 21: Duurzaamheid 
"Voor duurzaamheid is om aan de ambities van het college te voldoen een quick scan gemaakt 
voor mogelijke duurzaamheidsmaatregelen. Alle relevante duurzaamheidsthema’s zijn hierin 



bekeken; zoals klimaat en biodiversiteit, energietransitie en circulaire economie. Waterberging 
draagt bij aan minder belasting van het riool, door toepassing van klimaatvriendelijke bermen 
wordt dit bewerkstelligt. Tevens denken we aan opwekken van energie door trillingen van 
wegverkeer. Circulair toepassen van grondstoffen (zoals duurzaam asfalt) is vanzelfsprekend 
onderdeel van het project. Ook in de aanbesteding zetten we stevig in op harde CO2 eisen en 
wordt de markt geprikkeld om te komen tot duurzame innovaties". 
Vragen: Zijn er van de genoemde ideeën en technieken al werkende voorbeelden zoals voor 
energie-opwekking door trilling? In hoeverre zal de aanbesteding dwingend zijn over circulariteit, 
of blijft het bij uitnodigen tot? Er lijken geen extra kosten voor deze aanvullende eisen te zijn 
begroot. Verwacht het college hiervoor geen extra kosten en hoe worden die gedekt? 
Er zijn geen concrete voorbeelden, maar wel allerlei innovatieve projecten in het land. Het moet 
uit de markt komen. Zoals bijv Weg van de toekomst 
(https://www.oss.nl/inwoners/afval_milieu/milieu/duurzaamheid/n329_weg_van_de_toekomst.
htm.   Weg van de energie (https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/energiewegen-
0/n211-geeft-energie/), of dit voorbeeld: https://www.volkskrant.nl/es-bb22e2ae. 
 
We kunnen nu nog niet aangeven welke duurzaamheidseisen in de aanbesteding worden gesteld 
omdat deze markt zich continue ontwikkeld. Dat  wordt bepaald in de volgende fasen. In de fase 
van het uitvoeringsbesluit wordt verder ingezoomd op de mogelijkheden (haalbaarheid en 

financiële middelen die we aanvullend ter beschikking willen stellen) en dit wordt meegegeven 
richting de aanbesteding. 
 

5. Pagina 23: quick scan 
"Uit de quickscan omgevingsaspecten blijkt dat er vooralsnog geen onaanvaardbare effecten te 
verwachten zijn. Hierbij is gekeken naar de aspecten geluid, luchtkwaliteit, natuur, archeologie, 
bodem, water, externe veiligheid, planologisch relevante leidingen en niet gesprongen 
explosieven". 
Vraag: In hoeverre acht het college een quickscan afdoende? Voor het bepalen van natuurwaarde 
of de aanwezigheid van explosieven zal toch een totaalanalyse moeten worden gebruikt anders 
kan dit tot onvoorziene situaties en kosten leiden, of ziet het college dat anders? 
De quickscan omgevingsaspecten is opgesteld om in beeld te brengen of de Leidse Ring in zijn 
geheel haalbaar is wat betreft de belangrijkste omgevingsaspecten. Uit de quickscan blijkt dat er 
vanuit de omgevingsaspecten geen belemmeringen zijn voor de realisatie van de Leidse Ring 
Noord. Wel zullen er voor de bestemmingsplannen nog verschillende aanvullende onderzoeken 
nodig zijn. En zijn er voor enkele omgevingsaspecten, zoals bijvoorbeeld geluid en water naar 
verwachting maatregelen nodig om de geluidstoename op omliggende woningen zoveel mogelijk 
te voorkomen en waar nodig de toename van verharding te compenseren. In de begroting is 
reeds rekening gehouden met dergelijke maatregelen.  
 
Bij het opstellen van de bestemmingsplannen zal ook nader onderzoek plaatsvinden naar 
aanwezige flora en fauna. Hieruit kan volgen dat er een natuurvergunning nodig is en mogelijke 
compenserende maatregelen voor bijvoorbeeld vleermuizen. De kosten van dergelijke 
maatregelen zijn beperkt. Hier is eveneens ruimte voor gereserveerd in de begroting.  
Wat betreft de explosieven is er geen nader onderzoek nodig, maar zal er voor een deel van het 
tracé volgens een protocol gewerkt moeten worden. Dit is nu al bekend en zal later niet leiden 
tot extra kosten. 
 

6. Pagina 29: beheerkosten. Waarom is het  beheer voor Leiderdorp (€107.000) vrijwel even hoog 
als dat van Leiden (€122.000), terwijl het Leiderdorpse trace beduidend kleiner van omvang is?  
 

De kosten worden niet alleen bepaald door de omvang van het tracé maar ook door de 
kunstwerken en maatregelen (tunnel, brug, geluidsvoorzieningen etc). Voor beide gemeenten is  
overigens nog uitgegaan van de beheerkosten in 2016 als plafondbedragen. Bij de 
Uitvoeringsbesluiten worden de exacte beheerkosten geraamd. 
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7. Pagina 33: effect van snelheid (70 km/h)"beperkt effect op landschap en de weidevogels (beperkt 
ruimtebeslag in de polder)" 
Vraag: Naar het idee van onze fractie heeft een hogere snelheid wel degelijk extra impact op het 
leefgebied van de fauna in de Boterhuispolder. Bovendien kan de weg bij 50km/h smaller worden 
aangelegd. In hoeverre is het college het hierin eens met onze fractie? 
Ook bij een Leidse Ring met een snelheid van 50km/u zal er, door de toename van verkeer, ten 
opzichte van de huidige situatie meer geluid komen op het weidevogelgebied. Het verschil tussen 
een 70 km/u variant en een 50km/u variant is naar verwachting beperkt.  

De weg kan bij 50 km/h maar beperkt smaller worden aangelegd. Het verschil in inpassingbreedte 
tussen 50 en 70km/u betreft 0,4m breedte(0,2m per rijbaan) 

 
 


