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te

Vastste ll i n gsove reen komst

Ondergetekenden:

de Gemeente Leiderdorp, te dezen op grond van artikel 171 lid 1 van de Gemeentewet
vertegenwoordigd door de loco-burgemeester C J.M.W. Wassenaar, (hierna: de Gemeente)

en

enl t wonende aan

verder te noemen: Bewoners Holtlant

overwegende dat:
- ln het kader van het W4-project binnen Leiderdorp nieuwe gebieden tot ontwikkeling

worden gebracht ten behoeve van woningbouw, bedrijvigheid en recreatie;
- de Gemeente zich ervan bewust is dat het leefklimaat in de wijk Holtlant is gewijzigd

naar aanleiding van de ontwikkelingen in het W4-gebied;
- Verkeersondezoek heeft aangetoond dat als gevolg van de nieuwe plannen er

wijzigingen zullen optreden in de toekomstige verkeersstructuur;
- de aanleg van de Parallelweg voor het Oude Dorp tot een aanzienlijke verkeers-

vermindering leidt, maar de verkeersbelasting rond de wijk Holtlant aanzienlijk zal
toenemen;

- het college vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO heeft verleend voor de aanleg van een
Parallelweg tussen de Ericalaan-Simon Smitweg-Persant Snoepweg bij het lbis Hotel;

- de Bewoners Holtlant de afgelopen jaren de sterke verontrusting hebben uitgesproken
over verdere verkeerstoename en daarmee gepaard gaande een door hen aangegeven
verslechtering van de woonsÍtuatie;

- de Bewoners Holtlant tegen de diverse ontwikkelingen in het W4-gebied juridische
procedures zijn gestart;

- deze procedures mede hebben geleid tot een vertraging in de uitvoering van het W4-
project en dít nadelig is voor de Gemeente;

- de Gemeente met de Bewonersvereniging Holtlant vanaf 2003 en met de Bewoners
Holtlant in overleg zijn getreden om te komen tot een voor partijen aanvaardbaar
maatregelenpakket waardoor de leefkwaliteit van de wijk Holtlant ook naar de toekomst
toe op een acceptabel niveau wordt gebracht;

- de Gemeente wil komen tot een evenwichtigere verdeling van de verkeerslasten;
- de Gemeente - in samenspraak met de Bewoners Holtlant - aan bureau Goudappel

Coffeng opdracht heeft gegeven voorgestelde verkeersvarianten op hun effecten door te
rekenen welke varianten zijn vastgelegd in het rapport "Beoordeling 3 circulatievarianten
voor de Simon Smitweg';
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door de Gemeente en de Bewoners Holtlant voorkeur is uitgesproken voor variant B
zijnde het instellen van eenrichtingsverkeer op het deel van de Simon Smitweg gelegen
tussen Holtlant en de toekomstige Parallelweg;
de Gemeente en Bewoners Holtlant nadere afspraken wensen te maken over de wijze
waarop de benoemde verkeersmaatregelen geïmplementeerd kunnen worden;
de Gemeente en Bewoners Holtlant deze afspraken schriftelijk wensen vast te leggen.

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1: Doel

De Gemeente en de Bewoners Holtlant wensen nadere afspraken te maken over de wijze
waarop de verkeersmaatregelen zoals opgenomen in het rapport "Beoordeling 3
circulatievarianten voor de Simon Smitweg" van Goudappel Coffeng, waarb'tj de Gemeente
en de Bewoners Holtlant hun voorkeur hebben uitgesproken voor variant B zijnde het
instellen van eenrichtingsverkeer op het deel van de Simon Smitweg gelegen tussen Holtlant
en de toekomstige Parallelweg, kunnen worden geïmplementeerd zodat de Gemeente
uitvoering kan geven aan de W4-plannen.

Artikel 2: Verantwoordelijkheden Gemeente

1. De Gemeente zal in het Bestemmingsplan W4 onder.Wegenconstructie: Toekomstige
situatie', het ínstellen van eenrichtingsverkeer op het deelvan de Simon Smítweg
gelegen tussen Holtlant en de toekomstige Parallelweg opnemen, een en ander
onverminderd de publiekrechtelijke taken en verplichtingen van de Gemeente.

2. De Gemeente zal de Bewoners Holtlant actief zal informeren over hetgeen in het eerste
lid is vermeld.

3. De Gemeente zal er na streven om het instellen van eenrichtingsverkeer op het deel
van de Simon Smitweg, gelegen tussen Holtlant en de toekomstige Parallelweg,
gelijktijdig met de openstelling van de Parallelweg te laten plaatsvinden.

4- De Gemeente zal in samenspraak met de woonwijk Holtlant de toepassing van
geluidsschermen nader ondezoeken.

Artikel 3: Verantwoordelijkheden Bewoners Holtlant

De Bewoners Holtlant hebben aangegeven dat zij bij een evenwichtige verdeling van de
verkeerslast zoals genoemd onder artikel 2, geen verdere juridische procedures in het kader
van de W4 zullen starten en de lopende juridische procedures niet verder zullen vervolgen.

in tweevoud opgemaakt en getekend te Leiderdorp op 10 januari 2007

C J.M

de Bewoners Holtlant,


