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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 3 juni 2020 

     

Onderwerp: Voorstel herinrichting  en aanvraag 

uitvoeringskrediet  voor 

herinrichting Leidsedreef 

 Aan de raad.  

 

Klik hier voor instructie voor invullen, verwijder deze regel na gebruik    

*Z02BC4C7A63* 
Beslispunten 

1. In te stemmen met het schetsontwerp van de herinrichting van de Leidsedreef d.d. 3 april 2020 
2. Uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van   €322.000,- 
3. Een bijdrage van €185.000 uit de reserve Bouw- en grondexploitaties te storten in de reserve 

Integraal Beheer ter dekking van de jaarlijkse kapitaallast van € 4.600. 
4. Instemmen met het verhogen van de dotatie aan de voorziening Wegen in 2020 met €97.292 en 

het verlagen van de dotatie in 2022 met hetzelfde bedrag als gevolg van het verschuiven van 
het groot onderhoud naar 2020. 

5. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijzing. 
 

 

1 SAMENVATTING  

Wij vragen u in te stemmen met het voorstel voor de herinrichting van de Leidsedreef en hiervoor het 
benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. 
 
2 Inleiding 

Het project  van 182 woningen "Bij de Zijl" nadert zijn voltooiing.  Gebleken is dat de riolering in de 
Leidsedreef  vervangen moet worden.  Gelet op de nieuwe bebouwing is het wenselijk de straat ook 
anders in te richten ( 30 km gebied) en de parkeerplaatsen te "vergroenen"   door middel van open 
verharding en aan te passen naar huidige normen ( maximaal 5 aaneengesloten  en dan strook groen of 
boom).  Tevens is het uit oogpunt van verkeersveiligheid gewenst een (tijdelijke?)  fiets verbinding te 
maken naar het kruispunt Rietschans/Engelendaal. De kosten van het vervangen van de riolering is 
gedekt vanuit rioolheffing.  Alle  overige  aanpassingen  dienen uit andere middelen te worden gedekt. 
Daarvoor dit voorstel. Enerzijds om in te stemmen met een iets gewijzigde inrichting van de straat en 
anderzijds de dekking van de kosten / uitvoeringskrediet. 

 
Voorgeschiedenis 
In 2003 zijn we begonnen met ontwikkeling van  plannen sloop-nieuwbouw en het met 
stedenbouwkundig advies randvoorwaarden geformuleerd . De tender door  ROC in 2005 werd 
gewonnen met een plan van  Ymere als uitgangspunt en dat plan was weer basis voor de 
randvoorwaarden zoals deze door de raad in 2006 zijn vastgesteld.  
Vanwege de crisis bleek dat plan niet uitvoerbaar , mede vanwege de gevraagde combinatie met 
bedrijvigheid op die locatie.  
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Bij de actualisatie van de randvoorwaarden in 2015 besloot de  raad op  2 punten van het raadsvoorstel 
af te wijken.  Het  “landmark” op de hoek mocht wel  wat hoger zijn ( max 75 m in plaats van 45 m). Het 
voorstel  om de herinrichting van de Leidsedreef met enige flexibiliteit op te pakken binnen de 
bestaande verharding vond echter geen genade in de ogen van de raad en die optie werd geschrapt , 
zie cursieve  tekst. 
Het staat de ontwikkelaar vrij om in overleg met de gemeente de Leidsedreef te her profileren, incl. 
toevoeging van 15 a 20 parkeerplaatsen. Dit zal in een anterieure overeenkomst met toekomstige 
koper worden geregeld. (concept hiervan wordt in de tenderstukken meegenomen).  
 
Met de aangepaste randvoorwaarden is de nieuwbouwlocatie, ditmaal door Ymere, weer “in de markt” 
gezet . De tender werd  gewonnen door Did Vastgoedontwikkeling en Vink Bouw met een volgens velen 
prachtig plan.  Ondanks bezwaren tegen de hoogte van de  toren is het plan- en bouwproces 
voorspoedig verlopen. 
 
Het inrichtingsplan van het nieuwe wijkje Bij de Zijl  versus de inrichting van de Leidsedreef  
Bij het definitief ontwerp voor de inrichting  van het openbare gebied dat door de bouwer aan de 
gemeente moet worden overgedragen  zijn afspraken vastgelegd over het aantal parkeerplaatsen,  de 
verlichting,  groen etc.  Dat loopt allemaal conform afspraak en is vastgelegd in de 
exploitatieovereenkomst.  De Leidsedreef is daarbij uitdrukkelijk buiten beschouwing gelaten gelet op 
de uitspraak van de raad maar …. zeker gelet op de vorig jaar  pas ontdekte noodzaak van vervanging  
riolering is de inrichting op enkele plekken  zeker te verbeteren.  
Een weg met daaraan grenzend het schoolgebouw ziet er vanzelfsprekend  anders uit dan een 
woonstraat.  ( De Leidsedreef werd vaak gebruikt als parkeerterrein voor vrachtwagens en is 
overdreven breed).  
Zo willen we de straat natuurlijk inrichten conform de jongste eisen van 30km gebied met plateau's bij 
de aansluitingen van de woonstraten. Tevens blijkt het wenselijk om een goede fietsverbinding te 
maken naar het kruispunt Rietschans / Engelendaal in verband met verkeersveiligheid.   
Tot slot is het toch zeer gewenst om de indeling van de parkeerplaatsen te veranderen.  

Dat is  wenselijk ter verbetering en bruikbaarheid van de parkeerplaatsen.  Het valt nl op dat er ter 
hoogte van de toren ( 104 woningen)  relatief weinig openbare  parkeerplaatsen  zijn en op andere 
plekken relatief veel.  Met name aan het begin van de Rietschans  ligt een grote lange strook  haaks 
parkeren.   

 
3 Beoogd effect 

1. Een zo veilig en goed mogelijke functionerende openbare ruimte te creëren.   

2. Beschikbaar krijgen van de benodigde financiële ruimte om dit uit te voeren 

3. Akkoord  dekking van de kosten 

 
4 Argumenten 

1. Instemmen met  herinrichting van de Leidsedreef  en het beschikbaar stellen van het 
uitvoeringskrediet omdat: 

- vervangen van de  riolering nodig is 

- werk met werk gemaakt kan worden 

- inrichting van de Leidsedreef als 30 km gebied wenselijk is met o.a. plateau’s en versmalling van huidig 
wegprofiel 
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- eenrichtingsverkeer richting de Zijl tussen de Rietschans tot Saranafort noodzakelijk is om  onveilige 
draaibewegingen te voorkomen op de Rietschans 

- het maken van een  (tijdelijke) fietsverbinding naar het kruispunt  wenselijk is voor de 
verkeersveiligheid  

- het enigszins verschuiven en verplaatsen  van de parkeerplaatsen  bijdraagt aan een beter 
functioneren van de openbare ruimte 

- halfverharding van de parkeerplaatsen draagt bij aan een duurzame en  klimaatadaptieve inrichting 
van het gebied 

- het planten van bomen draagt bij aan de groenbeleving van de straat /"laan". 
 
 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

5.1 Waarom  komen deze kosten niet voor rekening project?  Ontwikkelaar/bouwer.  

Zoals in de inleiding gemeld was dit wellicht mogelijk geweest als de raad de grenzen  van het  project 
had "opgerekt " inclusief de Leidsedreef,  waardoor de eventuele  herinrichting van de Leidsedreef een 
logisch onderdeel zou uitmaken  van het project.  

Ten tijde van die beslissing speelde ook de discussie over de Leidse Ring Noord en dat die hele hoek 
met het verwijderen van  bypass  toch zou veranderen. Dan zou dit meegenomen kunnen worden.  
Door de gebleken noodzaak om nu toch de riolering te vervangen vervalt die optie.  

 

5.2     Fietsverbinding naar kruispunt 

Voor de fietsverbinding naar het kruispunt is de toekomstige herinrichting van het kruispunt  
Engelendaal/Rietschans in het kader van Leidse Ring Noord van belang.  Mogelijk kan volstaan worden 
met de huidige fietsverbinding (op de hoek bij de toren) of met een (tijdelijke) duiker of brug. Dit zal 
mede  in overleg met Hoogheemraadschap Rijnland  bezien worden.  
 
6 Communicatie 

Bij de verdere uitwerking van de plannen zal  met omwonenden worden  geïnformeerd  over het hoe, 
wat en wanneer.  
De eerste schetsen zijn getoond bij een bijeenkomst op 3 maart 2020 voor  de bewoners van de 42 
eengezinswoningen in het gebied. 
 
7 Financiën 

Totale kosten van het project inclusief riolering en herinrichting  zijn op basis van de schetsen van 3 
april 2020 geraamd op € 722.000,-. 
Van dit bedrag kan €400.000,- redelijkerwijs ten laste gebracht worden vanuit de  rioolheffing en €  
97.000,- ten laste van beheersplan wegen  (onderhoud  van deze weg was  geraamd voor 2022) 
 
Voor de extra kosten van de herinrichting  dient  dekking te worden gezocht voor  € 225.000,-  
Conform afspraak  is een bijdrage te verwachten van de ontwikkelaar van      € 25.000,- 
In het kader van duurzaam veilig is subsidie toegezegd van            € 15.000,- 
 
Totaal nog benodigd budget (€ 225.000,- minus € 40.000,-) =         € 185.000,- 
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Op basis van bovenstaande opsomming is een bruto investeringskrediet noodzakelijk van € 722.000. 
Aangezien er al een krediet voor de vervanging van de riolering van de Leidsedreef beschikbaar is van € 
400.000 vragen wij u een investeringskrediet van € 322.000 beschikbaar te stellen. De dekking van dit 
krediet komt voor € 97.000 uit de voorziening Wegen en voor € 40.000 uit toegezegde 
subsidies/bijdragen. Het resterende bedrag van € 185.000 kunnen wij in 50 jaar afschrijven, waardoor 
een jaarlijkse kapitaallast ontstaat van €4.600. Wij stellen u voor deze kosten te dekken  door een 
eenmalige bijdrage van €185.000 uit de reserve Bouw- en grondexploitaties en deze bijdrage te storten 
in de reserve Integraal Beheer. Met ingang van 2021 vindt vanuit de reserve Integraal Beheer een 
jaarlijkse onttrekking plaats van €4.600 ter dekking van de genoemde kapitaallasten. 
Tot slot vragen wij u in te stemmen met het verschuiven van de dotatie aan de voorziening Wegen uit 
2022 naar 2020, aangezien het groot onderhoud voor de Leidsedreef in het beheerplan Wegen pas in 
2022 was gepland. 
 
Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
Bijlagen:  

1.  Inrichtingsschets Leidsedreef d.d.  3 april 2020 


