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1. In het aanvullend verkeersonderzoek wordt in hoofdstuk 4 aandacht besteed aan 
mogelijk sluipverkeer via de Hoofdstraat. Op basis van verkeersonderzoek wordt 
gesteld dat het doorgaand verkeer nu 0% is. De vraag is echter wat het effect is 
van de nieuwe varianten, met name van voorkeursvariant E1S2, op de intensiteit 
in de Hoofdstraat. 
Op pagina 13 van het Movares-rapport blijkt dat het mogelijk is het effect voor een 
aantal wegen van de toekomstige verkeerssituatie aan te geven. Op die kaart 
staat de Hoofdstraat echter niet. Waarom is dat niet mogelijk?

In het rapport van Movares wordt op pagina 12 en 13 de consequenties voor de 
verkeersstromen behandeld. Onder het kopje “Doorgaand verkeer richting 
noorden” is de zin opgenomen “Verkeer via andere routes zoals de Hoofdstraat is 
niet te verwachten omdat deze route niet aantrekkelijk is voor doorgaand 
verkeer.” Het gaat hierbij om niet lokaal verkeer. De kaart waarnaar verwezen 
wordt richt zich vervolgens alleen op de verkeersstromen op het gebied waar de 
verkeerscirculatie wijzigt.

2. Heeft een toekomstige afsluiting van de Spanjaardsbrug invloed op de voor- en 
nadelen van de geschetste varianten, met name daar waar het gaat over de 
routes die verkeer naar Leiden neemt?
Verkeer dat de Spanjaardsbrug gebruikt heeft een relatie met Leiden. Bij 
eventuele afsluiting voor autoverkeer van de Spanjaardsbrug zal dit verkeer met 
name over de Zijlbrug rijden aangezien bedrijventerrein De Waard en de wijk De 
Kooi beter bereikbaar zijn via de Zijlbrug dan via de Leiderdorpsebrug.

Bij de varianten E0S1, E1S1 en E1S2 zal verkeer meer georiënteerd zijn op de 
Engelendaal. Bij de varianten E2S2 is ook de route via de Van der Valk 
Boumanweg en Zijldijk een reëel alternatief voor de Engelendaal om bij de 
Zijlbrug te komen. Dus de verwachting is dat de Zijlbrug dat verkeer gaat 
overnemen zodat de conclusie is dat de invloed van afsluiting van de 
Spanjaardsbrug beperkt is.





3. Wat is de juridische consequentie van het kiezen voor variant E1S2, gegeven de 
overeenkomst met de bewoners van Holtlant? Vraagt dit een W4-
bestemmingsplan wijziging?

Bestemmingsplan
Het geldende bestemmingsplan W4 bestemt de Simon Smitweg ter hoogte van 
het gedeelte waarvoor nu eenrichtingsverkeer geldt voor “verkeer” (zie 
onderstaande uitsnede). Het bestemmingsartikel (artikel 13) regelt slechts het 
gebruik voor verkeersdoeleinden. Ten aanzien van wijkontsluitingswegen 
(waaronder de Simon Smitweg) is vastgelegd dat deze maximaal twee rijstroken 
mogen hebben. Het bestemmingsplan bevat echter geen bepalingen waaruit de 
verkeerstechnische invulling van de weg volgt (éénrichtingsverkeer in enige 
richting of verkeer in beide richtingen). Inrichting en verkeerstechnische zaken 
(o.a. maximale rijsnelheid) worden niet in het bestemmingsplan geregeld, maar 
via verkeersbesluiten.

In de tekst van de toelichting van het bestemmingsplan W4, alsook de planregels, 
zijn geen onderdelen verwoord die op de verkeerstechnische invulling van de 
Simon Smitweg betrekking hebben. Het bestemmingsplan biedt ook geen 
juridische basis om het instellen van eenrichtingsverkeer te regelen. Dat kan 
uitsluitend met een verkeersbesluit worden geregeld.



Overeenkomst met Holtlantbewoners van januari 2007
In de betreffende overeenkomst worden een aantal zaken geregeld met 
betrekking tot de aansluiting van de op dat moment aan te leggen parallelweg 
(thans de Willem Alexanderlaan). 
De in de overeenkomst onder  1 t/m 4 benoemde zaken zijn ook daadwerkelijk op 
die manier uitgevoerd en tot stand gebracht en zijn daarmee uitgewerkt. In de 
overeenkomst staat tegelijk aangegeven dat een en ander wordt 
overeengekomen onverminderd de publiekrechtelijke taken en verplichtingen van 
de gemeente. Dit kan mede inhouden dat indien daar vanuit het publiekrecht 
bezien goede redenen voor zijn, de verkeerssituatie naar aanleiding van 
gewijzigde omstandigheden aangepast kan worden. Aan de overeenkomst kan 
door de bewonersvereniging niet het recht worden ontleend om het college van 
burgemeester en wethouders te onthouden van de bevoegdheid tot het nemen 
van een nieuw verkeersbesluit naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden. 

Inmiddels is sprake van gewijzigde omstandigheden die van invloed zijn op de 
verkeerssituatie. Uit het uitgevoerde verkeersonderzoek blijkt dat in bepaalde 
varianten wijziging van de verkeerssituatie op de Simon Smitweg noodzakelijk is. 
Een en ander zal uiteindelijk door het nemen van één of meer verkeersbesluiten 
geformaliseerd dienen te worden. Indien bewoners zich in de te treffen 
maatregelen niet kunnen vinden kan tegen te nemen verkeersbesluiten bezwaar 
worden gemaakt.

4. Uit de analyse van de gevolgen voor geluid van de vier varianten zijn de kosten 
niet helder. Er wordt 35.000 euro genoemd aan kosten voor geluidswerend asfalt. 

a) Zijn dat kosten per jaar of de totale kosten? 
Dat zijn de totale kosten.

b) En wat zijn de kosten voor het aanpassen van woningen? 
Aanpassen van de woningen komt mogelijk in beeld als wordt overwogen om 
een hogere grenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel vast te stellen. 
Dit komt (pas) aan de orde als overige maatregelen niet genoeg effect hebben. 
Bij een hogere grenswaarde dient te worden onderzocht of er maatregelen 
moeten worden getroffen aan de gevel om het maximaal toelaatbare 
geluidniveau in de woning te waarborgen. Met dit onderzoek wordt de 
‘karakteristieke geluidwering’ van de gevel inzichtelijk gemaakt en kan, voor 
zover nodig, worden beoordeeld welke maatregelen er nodig zijn om de 
geluidwering van de gevel alsnog zodanig te verhogen dat het maximaal 
toelaatbare geluidniveau in de woning (binnenshuis) wordt gewaarborgd. In dit 
stadium is nog geen realistische inschatting te maken van eventuele kosten. 
Deze kunnen mogelijk uiteen lopen van €0 tot €25.000 per woning omdat dit 
afhangt van de opbouw van de huidige gevels (gevelmateriaal, isolatie, 
beglazingssoorten, kozijnen, ramen en deuren etc.) van de woningen. 

c) Wordt de dekking gevonden in de plankosten ontwikkeling Amaliaplein?
Voor de beantwoording is aangenomen dat niet alleen plankosten worden 
bedoeld maar ook uitvoeringskosten. Het is logischer en evenwichtiger om hier 
een twee sporenbeleid in te volgen. De huidige situatie op de Ericalaan en de 
verwachte autonome groei in verkeer zijn namelijk ook al aanleiding om dit als 



uitvoeringsmaatregel (met bijbehorend budget) op te nemen in het op handen 
zijnde mobiliteitsplan. Tegelijkertijd neemt het verkeer door de ontwikkeling 
aan het Amaliaplein toe en kan vanuit de ontwikkeling zeker worden 
bijgedragen aan de te treffen maatregelen. 

5. Variant E1S2 heeft grote gevolgen voor de kruising Willem-Alexanderlaan – 
Simon Smitweg. Is het überhaupt mogelijk dit in te passen, rekening houdend met 
de situatie van fietsers?

De verkeerscirculatie die gekozen dient nader uitgewerkt te worden in ontwerpen. 
Bij deze ontwerpen wordt samen met de directe omgeving naar onder andere de 
kruispuntvorm gekeken van de Willem-Alexanderlaan – Simon Smitweg. Daarbij 
wordt naast doorstroming ook rekening gehouden met de verkeersveiligheid van 
alle modaliteiten zoals ook de fiets.


