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1. Inleiding 

Op basis van het bepaalde in artikel 3.8 en 3.30 Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 

Algemene wet bestuursrecht hebben van 3 september tot en met  14 oktober 2020 de 

ontwerpbesluiten voor de herinrichting van de Simon Smitweg gelijktijdig ter inzage gelegen. 

Het betreft de volgende ontwerpbesluiten: 

- Ontwerpbestemmingsplan Reconstructie Simon Smitweg; 

- Ontwerp-verkeersbesluit herinrichting Simon Smitweg t.h.v. gemeentehuis Leiderdorp; 

- Ontwerp-verkeersbesluit voor het instellen van een voetgangersoversteekplaats op de Simon 

Smitweg ter hoogte van de Hoogmadeseweg. 

 

De gemeenteraad heeft op 2 maart 2020 besloten om de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 

3.30 lid 1 onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), toe te passen voor het project 

Herinrichting Simon Smitweg.  

 

Voor deze ontwikkeling gaat het om gecoördineerde voorbereiding van de verkeerbesluiten en het 

bestemmingsplan voor de reconstructie van de Simon Smitweg. Op de te coördineren besluiten is de 

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 

toepassing. Een ieder kon tijdens de termijn van ter inzagelegging zijn of haar zienswijzen indienen 

tegen de ontwerpbesluiten gericht aan het betreffende bevoegd gezag.  

 

In deze nota worden de zienswijzen tegen het ontwerp verkeersbesluit ‘herinrichting Simon Smitweg 

t.h.v. gemeentehuis Leiderdorp’ samengevat weergegeven, van een beantwoording voorzien en 

wordt in de conclusie aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven om het ontwerpbesluit aan te 

passen. Tekst(onderdelen) afkomstig uit  de ingediende zienswijze zijn cursief (als citaat) aangehaald 

in deze nota.  In verband met de bescherming van persoonsgegevens zijn namen van indieners 

geanonimiseerd. In deze Nota worden de indieners aangehaald als ‘Indiener’, voorzien van een 

nummer. 

 

Zienswijzen  

Tijdens de periode van terinzagelegging zijn twee zienswijzen ontvangen tegen het ontwerp 

verkeersbesluit ‘herinrichting Simon Smitweg t.h.v. gemeentehuis Leiderdorp’: 

- Indiener 1, digitaal ingediend (email van 13 oktober 2020, kenmerk Z/20/105260/216212) 

door de Bewonersvereniging Holtlant; 

- Indiener 2, digitaal ingediend (email van 4 september 2020, kenmerk Z/20/105260/216216), 

door de bewoner/eigenaar van het adres1 Weidemolen 8, 2353 XG Leiderdorp.  

De zienswijze van indiener 2 is tevens gericht tegen het verkeersbesluit voor het instellen van een 

voetgangersoversteekplaats op de Simon Smitweg ter hoogte van de Hoogmadeseweg.  

                                                           
1 Uit de rechtspraak volgt dat de inhoud van de zienswijzen openbaar is. Wel dient vanuit het 

oogpunt van bescherming van privacy de naam en het woonadres van de indiener te worden 

geanonimiseerd. Het adres of (ingeval de locatie geen adres heeft) de concrete locatie waar de 

zienswijze betrekking op heeft is wel relevant voor het bevoegd gezag om te kunnen beoordelen 

op welke wijze de indiener in zijn belangen wordt geraakt. In dat verband zijn de adressen niet 

geanonimiseerd. 
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In de zienswijze wordt echter niet concreet aangevoerd wat de bezwaren zijn ten aanzien van de 

voetgangersoversteekplaats. Op dat onderdeel is de zienswijze dan ook onvoldoende gemotiveerd 

voor het kunnen geven van een reactie. De zienswijze leidt daarmee ook niet tot wijziging van het 

ontwerpbesluit voor de voetgangersoversteekplaats. Beide zienswijzen zijn tijdig ingediend en 

voldoen aan de indieningsvereisten. 
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2. Reactie op de zienswijzen 

2.1 Indiener 1, Bewonersvereniging Holtlant 

Indiener 1, de Bewonersvereniging Holtlant, verzoekt naar aanleiding van de ingebrachte 

onderwerpen onderhavig ontwerp verkeersbesluit niet vast te stellen. Hieronder worden deze 

onderwerpen samengevat weergegeven en voorzien van een reactie. 

2.1.1 Vaststellingsovereenkomst Holtlant – Gemeente Leiderdorp 

Indiener 1 wijst op de Vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente en Holtlant van 10 januari 

2007. 

“Op 10 januari 2007 heeft de gemeente Leiderdorp een Vaststellingsovereenkomst gesloten met 

Holtlant waarin is vastgelegd dat de Simon Smitweg een eenrichtingsverkeersweg zal zijn. Deze 

Overeenkomst was het resultaat van “onderhandelingen” met de gemeente over de verwachte 

toename van het verkeer na de aanleg van de Willem Alexanderlaan. De Overeenkomst wordt nu 

door de gemeente eenzijdig beëindigd in het ontwerp Verkeersbesluit. De bewonersvereniging 

Holtlant wenst de gemeente te houden aan de in 2007 gesloten Vaststellingsovereenkomst.” 

 

Reactie 

In de door indiener 1 aangehaalde vaststellingovereenkomst van 10 januari 2007 is het volgende 

overeengekomen ten aanzien van de verantwoordelijkheden van de Gemeente: 

 

“1. De Gemeente zal in het Bestemmingsplan W4 onder “Wegenconstructie: Toekomstige situatie”, 

het instellen van eenrichtingsverkeer op het deel van de Simon Smitweg 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 onderzoeken.” 

 

In de overeenkomst is onder de overwegingen verwoord dat de Bewoners Holtlant sterke 

verontrusting hebben uitgesproken over verdere verkeerstoename en daarmee gepaard gaande door 

hen aangegeven verslechtering van de woonsituatie. De Gemeente met de Bewonersvereniging 

Holtlant een voor partijen aanvaardbaar maatregelenpakket beoogt waardoor de leefkwaliteit van de 

wijk Holtlant ook naar de toekomst toe op een acceptabel niveau wordt gebracht. 

 

Het doel van de overeenkomst is derhalve als volgt geformuleerd: 

“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, waarbij de Gemeente en de Bewoners Holtlant hun 

voorkeur hebben uitgesproken voor variant B zijnde het instellen van eenrichtingsverkeer op het deel 
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van de Simon Smitweg gelegen tussen Holtlant en de toekomstige Parallelweg, kunnen worden 

geïmplementeerd zodat de Gemeente uitvoering kan geven aan de W4-plannen.” 

 

Op 15 mei 2007 heeft de gemeente een brief verstuurd naar de bewonersvereniging waarin een 

aantal toezeggingen van de gemeente omtrent de verkeerssituatie worden bevestigd. In deze brief 

wordt tegelijk aangegeven dat een en ander is overeengekomen onverminderd de publiekrechtelijke 

taken en verplichtingen van de gemeente.  

 

De in de overeenkomst onder 1 t/m 4 benoemde zaken zijn daadwerkelijk op die manier uitgevoerd 

en tot stand gebracht en zijn daarmee uitgewerkt. 

 

Inmiddels is sprake van gewijzigde omstandigheden die van invloed zijn op de verkeerssituatie. In de 

periode na de aanleg van de parallelweg (als eenrichtingsweg) hebben diverse ruimtelijke 

ontwikkelingen in Leiderdorp plaatsgevonden die van invloed zijn op de verkeersafwikkeling. Onder 

andere het Amaliaplein is ontwikkeld met een supermarkt en 21 woningen. De gemeenteraad heeft 

op 27 januari 2020 een nieuwe mobiliteitsvisie (Bereikbaar en op Weg) vastgesteld. Deze visie is in 

drie nota’s, een nota per modaliteit, verder uitgewerkt. Het betreft de Nota Langzaam Verkeer, de 

Nota Openbaar Vervoer, en de Nota Circulatie. Met de vaststelling van deze drie nota’s worden de 

beleidsdoelen uit de visie vertaald naar concrete maatregelen die de komende jaren uitgevoerd 

kunnen worden. De raad heeft op 12 oktober 2020 besloten de Nota Langzaam Verkeer, Nota 

Openbaar Vervoer, en Nota Circulatie vast te stellen. 

 

Uit de uitgevoerde verkeersonderzoeken naar de verkeersafwikkeling rond het Amaliaplein blijkt dat 

een wijziging van de verkeerscirculatie nodig is in de wegenstructuur rond het Amaliaplein. Hier komt 

uit voort dat een wijziging van de verkeerssituatie naar twee rijrichtingen op de Simon Smitweg 

noodzakelijk is. Deze maatregel is ook zodanig benoemd in de Nota circulatie. Een en ander zal 

uiteindelijk door het nemen van één of meer verkeersbesluiten geformaliseerd dienen te worden. 

Aan de overeenkomst met bewonersvereniging kan, gezien de publiekrechtelijke taken en 

verplichtingen van gemeente, door de bewonersvereniging niet het recht worden ontleend om het 

college van burgemeester en wethouders te onthouden van zijn bevoegdheid tot het nemen van een 

nieuw verkeersbesluit, als gevolg van gewijzigde omstandigheden. Het maatregelenpakket zoals met 

de bewonersvereniging in 2007 is overeengekomen (eenrichtingsverkeer) blijkt gelet op de huidige 

situatie niet langer geschikt om de publiekrechtelijke taken van de gemeente te kunnen uitvoeren, 

waaronder begrepen de uitvoering van het nieuwe mobiliteitsbeleid. Onderzocht is of door het 

omkeren van de rijrichting van de Simon Smitweg een acceptabele verkeersituatie kan worden 

bewerkstelligd, hetgeen niet het geval blijkt. 

 

Wat betreft de impact op de leefkwaliteit van de wijk Holtlant zijn milieukundige onderzoeken 

verricht (o.a. naar de aspecten luchtkwaliteit en geluid). Hiertoe verwijzen wij naast de bij het 

ontwerp verkeersbesluit opgenomen onderzoeken naar de toelichting en onderzoeken bij het 

ontwerp bestemmingsplan Reconstructie Simon Smitweg, dat voor onderhavige ontwikkeling wordt 

voorbereid. Uit de onderzoeken blijkt dat het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt 

geschaad. Hiertoe worden ook effectieve maatregelen getroffen, zoals stiller asfalt.  

Bovendien wordt middels een gevelisolatieonderzoek en al dan niet te treffen maatregelen geborgd 

dat het binnengeluidniveau in de woningen maximaal 33 dB bedraagt.  
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Dit wordt vastgelegd middels een voorwaardelijke verplichting in het vast te stellen 

bestemmingsplan dat voor de wegreconstructie is opgesteld. 

 

De belangen van de bewonersvereniging zijn derhalve afgewogen tegen het publieke belang van een 

evenwichtige verkeersverdeling, waarbij de verkeersafwikkeling en leefbaarheid in de gebieden 

rondom de verkeersstructuur rond het Amaliaplein worden verbeterd. 

 

Conclusie 

De vaststellingsovereenkomst die is gesloten met de Bewonersvereniging Holtlant staat er niet aan in 

de weg het ontwerp verkeersbesluit voor de herinrichting van de Simon Smitweg vast te stellen. Het 

feit dat er in 2007 een overeenkomst is gesloten met de BV Holtlant (hierna: de bewonersvereniging) 

over het instellen van eenrichtingsverkeer is ook in aanloop naar onderhavig ontwerp verkeerbesluit 

meegewogen in de daaraan voorafgaande besluiten (collegebesluit d.d. 16 juli 2019, kenmerk 

Z/19/083441/160162 en collegebesluit d.d. 25 augustus 2020 kenmerk Z/20/102099/200717). De 

zienswijze leidt niet tot aanpassing van het ontwerpbesluit. 

2.1.2 Simon Smitweg als gebiedsontsluitingsweg 

Ten aanzien van de functie van de Simon Smitweg als gebiedsontsluitingsweg verzoekt indiener 1 om 

de heringerichte Simon Smitweg te kwalificeren als een Wijkweg, vergelijkbaar met de Ericalaan, en 

de maximumsnelheid op de heringerichte Simon Smitweg te verlagen naar 30 km/u. Dit sluit aan bij 

de wens van de Bewonersvereniging dat de Ericalaan en de Simon Smitweg door de gemeente 

gelijkwaardig worden behandeld in het verkeerscirculatieplan. 

“In het participatietraject tussen gemeente en belanghebbende bewoners respectievelijk 

vertegenwoordigers van Cardea en Leythenrode heeft de gemeente in september 2019 als eis op tafel 

gelegd dat de Simon Smitweg tussen de Willem Alexanderlaan en de Persant Snoepweg een 

gebiedsontsluitingsweg met verkeer in twee richtingen moet worden, tegen de wens van bewoners 

van Holtlant en Hofje van Holtlant in, die de weg graag tot een 30 km/u-zone weg (ook wel grijze weg 

of door gemeente Leiderdorp wijkweg genoemd) zouden zien getransformeerd. Dit was als zodanig 

ook door de bewoners met de gemeente gecommuniceerd in de drie participatie-avonden 

voorafgaand aan de bijeenkomst van 24 september 2019. De toegenomen (Hofje van Holtlant) en toe 

te nemen (oude politiebureau) hoeveelheid bewoners die vanuit hun woonwijk de Simon Smitweg op 

moeten kunnen rijden (en vice versa) dan wel oversteken (scholieren) pleit ons inziens erg voor het 

verlagen van de maximum snelheid naar 30 km/u. De gemeente beroept zich op het rapport van 

Movares; In het memo opgesteld door de gemeente van 5 juli 2019 (Z/19/083441) lezen wij n.a.v. het 

verkeersonderzoek door Mobycon en Movares “Tevens kwam er nog een gemeenschappelijk punt uit 

de verschillende scenario’s dat de Simon Smitweg bij voorkeur gewijzigd wordt naar 30 km/u, 

vanwege de verblijfsfunctie. Deze wens is uitvoerig onderzocht, maar niet haalbaar vanwege een 

negatief advies van de hulpdiensten.” 

De brandweerkazerne in Leiderdorp gaat echter op vrij korte termijn dicht, net als die in Oegstgeest. 

Zodra de brandweer in Leiden is verhuisd van de kazerne in de Merenwijk naar de nieuwbouw aan de 

Schipholweg (medio 2022), is dat de plek van waaruit de brandweer ook zal uitrukken bij incidenten in 

Leiderdorp en Oegstgeest. Ambulances kunnen eenvoudig via de Simon Smitweg aan de kant van het 

ziekenhuis rijden. Wij als bewoners achten daarom onze belangen (‘verblijfsfunctie’ en 

verkeersveiligheid) hoger dan die van de (resterende) hulpdiensten.  
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De bewonersvereniging Holtlant vraagt de gemeente daarom de heringerichte Simon Smitweg te 

kwalificeren als een Wijkweg, vergelijkbaar met de Ericalaan, en de maximumsnelheid op de 

heringerichte Simon Smitweg te verlagen naar 30 km/u. Dit sluit aan bij de wens dat de Ericalaan en 

de Simon Smitweg door de gemeente gelijkwaardig worden behandeld in het verkeerscirculatieplan.” 

 

Reactie 

Het inrichten van de Simon Smitweg als wijkweg met een rijsnelheid van 30 km/u strookt niet met de 

doelstelling om te komen tot een evenwichtigere herverdeling van het verkeer om de 

verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Voor de Ericalaan geldt dat 

het behouden van de wegcategorisering als erftoegangsweg met een rijsnelheid van 30 km/u niet 

strookt met deze doelstelling. Voor de wegenstructuur is onderzocht wat er nodig is om deze 

doelstelling wel te behalen. Door het behouden van de huidige wegcategorsering van de Simon 

Smitweg als gebiedsontsluitingsweg met opstelling voor twee rijrichtingen en her-categorisering van 

de Ericalaan tot wijkweg met rijsnelheid van 30 km/u wordt de doelstelling behaald. 

Hetgeen indiener 1 aanvoert in de zienswijze over gewenste ‘gelijkwaardige’ behandeling met de 

Ericalaan geeft geen aanleiding de verkeersonderzoeken en het daarop gebaseerde deskundigen 

advies in twijfel te trekken. 

 

Onderzoek verkeerscirculatie 

Voor de ruimtelijke ontwikkeling aan het Amaliaplein (supermarkt en 21 sociale huurwoningen) is 

een bestemmingsplan opgesteld. In dat verband is het aspect verkeer onderzocht om de 

verkeerskundige en leefbaarheidseffecten op de omgeving inzichtelijk te maken. Gebleken is dat er in 

de huidige situatie knelpunten zijn op het gebied van leefbaarheid, verkeersveiligheid en 

verkeersafwikkeling op de kruising Ericalaan – Willem-Alexanderlaan – Mauritssingel. Er worden te 

hoge verkeersintensiteiten verwacht gelet op de functie van de weg alsook knelpunten in de 

verkeersafwikkeling. Deze knelpunten zouden door de ontwikkeling Amaliaplein verder worden 

verzwaard. 

 

Naar aanleiding van deze constatering zijn in breder verband meerdere onderzoeken uitgevoerd naar 

aanpassingen aan de verkeersstructuur om de verkeersafwikkeling te borgen en de 

verkeersveiligheid en leefbaarheid te optimaliseren. Deze onderzoeken hebben geresulteerd in het 

advies om een nieuwe verkeerscirculatie in te stellen waarbij de Ericalaan een wijkweg met 

rijsnelheid van 30 km/u wordt die in twee richtingen te berijden is en waarbij de Simon Smitweg (ter 

hoogte van het gemeentehuis) ook in tweerichtingen te berijden is en als functie een 

gebiedsontsluitingsweg met rijsnelheid van 50 km/u blijft. Deze variant is afgekort tot E2S2. De 

totstandkoming van het advies voor de verkeerscirculatie E2S2 is uiteengezet in de Memo 

totstandkoming verkeerscirculatie Amaliaplein e.o.. Deze memo geeft tevens een samenvatting van 

de onderzoeken die aan de beoogde verkeerscirculatie ten grondslag liggen. 

 

Met betrekking tot de in de zienswijze aangehaalde maximum rijsnelheid op de Simon Smitweg zijn 

voorts de volgende punten relevant: 

1. Evenwichtige verdeling verkeer 

2. Introductie wijkweg binnen categorisering van wegen  

3. Belangen specifieke weggebruikers (hulpdiensten en openbaar vervoer) 
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1. Evenwichtige verdeling verkeer 

Wij zijn van mening dat de functie van de Simon Smitweg als gebiedsontsluitingsweg met 

bijbehorende rijsnelheid van maximaal 50 km/u, onderdeel zijnde van de hoofdontsluiting-structuur 

van Leiderdorp, dient te worden behouden, waarbij de weg tevens een tweerichtingsweg wordt. Dit 

in combinatie met de aanpassing van de Ericalaan als een wijkweg met een rijsnelheid van 30 km/u 

voor verkeer in twee richtingen. 

 

Zonder dit pakket van maatregelen ontstaan lange wachtrijen (max. 160 m) en wachttijden die 

tijdens de avondspits lang aanhouden (tussen 16:30 en 17:30 uur wachtrijen tot boven de 100 meter) 

op de Mauritssingel. 

 

Omdat de Mauritssingel samen met de Willem-Alexanderlaan de hoofdontsluiting-structuur van 

Leiderdorp vormt en tevens een hulpdienstenroute is, zijn kruispuntopstoppingen onacceptabel. 

 

Door tweerichtingsverkeer in te stellen op de Simon Smitweg (ter hoogte van het gemeentehuis) met 

behoud van de functie als gebiedsontsluitingsweg en bijbehorende maximale rijsneleheid van 50 

km/u wordt er een aantrekkelijke routeoptie geboden voor verkeer richting de Engelendaal dat in de 

huidige situatie onder andere de Ericalaan gebruikt. De kruising Ericalaan – Willem-Alexanderlaan – 

Mauritssingel wordt hierdoor ontlast en er ontstaat een evenwichtigere verdeling van het verkeer. 

 

Hierdoor treden op de Mauritssingel minder vaak en ook minder lange wachtrijen op (wachtrij is 

maximaal 60 meter en is binnen enkele minuten opgelost). Wel blijft de doorgaande route op de 

Ericalaan intact, zie nadere toelichting onder introductie wijkweg. 

 

De maatregelen zorgen gezamenlijk voor een robuustere wegenstructuur rondom het Amaliaplein 

waardoor het verkeer zich evenwichtiger zal verdelen en de verkeersafwikkeling wordt geborgd. De 

verwachte verkeersintensiteiten sluiten daardoor beter aan bij de functie van de weg, 

overeenkomstig de CROW-richtlijnen. 

 

Door het openstellen van de Simon Smitweg (ter hoogte van het gemeentehuis) in twee richtingen 

wordt de Engelendaal direct bereikbaar vanaf de Willem-Alexanderlaan. Tevens zullen hierdoor 

alternatieve routes van de Willem-Alexanderlaan naar de Engelendaal (de routes: rotonde Persant 

Snoepweg – Simon Smitweg – Voorhoflaan – Gallaslaan en Ericalaan/Acacialaan – Van der Valk 

Boumanweg – Vronkenlaan) minder voor de hand liggen en daardoor deze wegen ontlasten. Dit 

heeft een positief effect op het functioneren van het Leiderdorps wegennet als geheel. 

 

Het behouden van de categorisering als gebiedsontsluitingsweg wordt ook ingegeven doordat er aan 

de Simon Smitweg zelf geen directe verblijfsfuncties gelegen zijn, deze bevinden zich wel aan de 

zijstraten, maar zijn afzonderlijk ontsloten via erftoegangswegen. Hierdoor heeft de Simon Smitweg 

zelf niet de verblijfsfunctie, maar een ontsluitingsfunctie tot deze verblijfsgebieden. 
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Bij de berekende verkeersintensiteiten, de vormgeving van de aansluitingen op de kruisingen van de 

Simon Smitweg (aan beide zijden van de Simon Smitweg dienen de kruispunten met verkeerslichten 

geregeld te worden) en het aantal noodzakelijke opstelstroken voor de verkeersafwikkeling past een 

weginrichting conform de CROW ontwerprichtlijnen als gebiedsontsluitingsweg met een rijsnelheid 

van maximaal 50 km/u. 

  

Daarmee is de verkeersveiligheid geborgd, evenals de bereikbaarheid voor hulpdiensten en het 

openbaar vervoer. In de Nota circulatie is deze wegcategorisering voor de Simon Smitweg dan ook 

zodanig opgenomen. 

 

Om in het ontwerpproces met belanghebbenden te borgen dat het uiteindelijke verkeersontwerp 

voldoet aan enerzijds de doelstelling voor de verkeerscirculatie en anderzijds aan de belangen van de 

verschillende belanghebbenden zijn eisen gesteld aan de herinrichting van de Simon Smitweg. Deze 

zijn opgenomen in de Klanteisspecificatie (KES) voor het functioneel verkeersontwerp. Eén van deze 

eisen betreft daarom het behouden van de Simon Smitweg als een gebiedsontsluitingsweg met een 

maximumsnelheid van 50 km/u, waarbij de weg opengesteld wordt in twee richtingen. 

 

2. Introductie wijkweg binnen categorisering van wegen 

Voorafgaand aan de herinrichting van de Ericalaan was deze weg gecategoriseerd als een 

erftoegangsweg met een maximum rijsnelheid van 30 km/u. Het onderzoek van Movares concludeert 

dat de verkeersintensiteiten op deze weg hoger zijn dan de CROW-richtlijnen voor een 

erftoegangsweg. Door tweerichtingsverkeer te behouden op de Ericalaan blijft ook de (bestaande) 

doorgaande route intact waardoor bij een inrichting als erftoegangsweg van 30 km/u de 

verblijfsfunctie (verkeersveiligheid en leefbaarheid) onder druk blijft staan. Al zullen de 

verkeersintensiteiten op de Ericalaan wel afnemen als gevolg van het instellen van 

maatregelenpakket E2S2, ten opzichte van de huidige situatie (van 6.200 mvt/etm, naar 5.700 

mvt/etm), concludeert Mopvares dat er behoefte bestaat aan een tussencategorie. Deze aanbeveling 

wordt gedaan door Movares (aanbeveling van Movares in het VISSIM onderzoek). 

 

Hiermee zouden de Ericalaan en Acacialaan een wijkontsluitingsfunctie (wijkweg) gaan vervullen in 

het wegennet van Leiderdorp.  

 

De woningen aan de Ericalaan zijn direct gelegen en ontsloten aan de Ericalaan, waardoor deze weg 

een duidelijke verblijfsfunctie kent. Uit onderzoek blijkt echter dat 80% van het verkeer op de 

Ericalaan/Acacialaan in de huidige situatie niet zijn bestemming of herkomst heeft op de Ericalaan, 

de Acacialaan of in de direct omliggende woonwijk. De Ericalaan heeft dus eveneens  een 

ontsluitingsfunctie binnen het netwerk van Leiderdorp. 

 

Er zijn in de praktijk meer wegen die zowel de functie verblijven (erftoegangsweg) als aansluiten 

(gebiedsontsluitingsweg) vervullen. Deze type wegen wikkelen te veel verkeer af voor een 

erftoegangsweg, omdat ze naast een verzamelfunctie vaak ook een verbindende functie hebben. 

Daarbij vervullen deze wegen niet primair een verbindende functie op de wijze zoals een 

gebiedsontsluitingsweg dat doet. 
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De introductie van de wijkweg in het Leiderdorps wegennet is meegenomen in de mobiliteitsvisie 

Bereikbaar en op weg (vastgesteld door de raad op 27 januari 2020) en uitgewerkt in de Nota 

Circulatie (vastgesteld door de raad op 12 oktober 2020). 

 

In de Nota Circulatie is de wijkweg verder uitgewerkt waarin is opgenomen dat vanwege de 

verblijfsfunctie 30 km/u een passende maximum snelheid is voor wijkwegen. Uitgangspunt is dat 

wegen gecategoriseerd als wijkweg, waarop een huidige maximale rijsnelheid van  50 km/u geldt, 

deze rijsnelheid wordt gehandhaafd zolang de weg een route is voor de bus en hulpdiensten. Dit 

vanwege het comfort en de reistijd van de buslijnen alsmede voor de aanrijdtijden van hulpdiensten. 

 

Voor de inrichting van wijkwegen zijn ook andere wegkenmerken van een wijkweg opgenomen in de 

Nota Circulatie. Zo is opgenomen dat de fietser op een wijkweg met rijsnelheid van 30 km/u de 

rijbaan deelt met het autoverkeer en alleen een visuele fietsvoorziening krijgt die ook door het 

gemotoriseerde verkeer gebruikt mag worden. Bij een wijkweg van 50 km/u wordt vanwege het 

snelheidsverschil tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers minimaal een fietsstrook gerealiseerd. Bij 

een gebiedsontsluitingsweg van 50 km/u wordt in de ideale situatie een fietspad gerealiseerd. 

 

De wens van indiener 1 om de Simon Smitweg ‘gelijkwaardig’ te behandelen als de Ericalaan door 

deze als een wijkweg in te richten levert niet het gewenste doel op. Wij wijzen er bovendien op dat 

de Ericalaan door de nieuwe categorisering als wijkweg een hogere wegcategorie is geworden en ook 

zodanig wordt ingericht (van erftoegangsweg 30 km/u naar wijkweg 30 km/u), terwijl de 

wegcategorie van de Simon Smitweg gelijk is gebleven. 

 

De impact op het woon- en leefklimaat van indiener 1 ten gevolge van de weginrichting van de Simon 

Smitweg is beoordeeld en afgewogen door middel van milieukundige onderzoeken. Ten aanzien van 

het aspect geluid is op basis van onderzoek naar reconstructie zoals bedoeld in de Wet geluidhinder 

(zie reactie onder geluid) aangetoond dat dit aspect niet in de weg staat aan het treffen van de 

noodzakelijke maatregelen om de mobiliteitsdoelen te bereiken. 

 

Al deze belangen gewogen zijn wij van mening dat aan het herinrichten van de Simon Smitweg als 

gebiedsontsluitingsweg met een rijsnelheid van 50 km/u en twee rijrichtingen doorslaggevend 

gewicht moet worden toegekend. 

 

3. Belangen specifieke weggebruikers (hulpdiensten en openbaar vervoer) 

In de Klanteisspecificatie voor het functioneel verkeersontwerp voor de herinrichting van de Simon 

Smitweg zijn eisen en wensen op basis van consultatie met belanghebbenden opgenomen waar het 

verkeersontwerp aan dient te voldoen. Hulpdiensten en het openbaar vervoer hebben daarbij 

specifieke wensen ingebracht. 

 

In Leiderdorp is het Alrijne Ziekenhuis gevestigd tussen de Persant Snoepweg en de Simon Smitweg. 

Het ziekenhuis is daarbij vanuit verschillende kanten bereikbaar, namelijk vanuit de richting Persant 

Snoepweg – Simon Smitweg; Engelendaal – Simon Smitweg en Willem-Alexanderlaan – Simon 

Smitweg. Daarnaast is aan de Simon Smitweg ter hoogte van het gemeentehuis een 

brandweerkazerne gelegen.  
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De Simon Smitweg is een belangrijke hulpdienstenroute voor ambulances van en naar het Alrijne 

Ziekenhuis en voor het uitrukken van de brandweer vanuit de brandweerkazerne. Op de Simon 

Smitweg tussen de Persant Snoepweg en de Hoogmadeseweg rijden de buslijnen 1 en 182. Voor 

openbaar vervoer is een wegprofiel van 50 km/u inclusief prioriteit in de verkeersregelinstallatie 

gewenst met de Persant Snoepweg. Een rijsnelheid van 30 km/u geeft namelijk een hoog ongemak, 

geen comfort en een lage snelheid. 

 

Indiener 1 stelt dat: “De brandweerkazerne in Leiderdorp gaat echter op vrij korte termijn dicht, net 

als die in Oegstgeest. Zodra de brandweer in Leiden is verhuisd van de kazerne in de Merenwijk naar 

de nieuwbouw aan de Schipholweg (medio 2022), is dat de plek van waaruit de brandweer ook zal 

uitrukken bij incidenten in Leiderdorp en Oegstgeest. Ambulances kunnen eenvoudig via de Simon 

Smitweg aan de kant van het ziekenhuis rijden. Wij als bewoners achten daarom onze belangen 

(‘verblijfsfunctie’ en verkeersveiligheid) hoger dan die van de (resterende) hulpdiensten. De 

bewonersvereniging Holtlant vraagt de gemeente daarom de heringerichte Simon Smitweg te 

kwalificeren als een Wijkweg, vergelijkbaar met de Ericalaan, en de maximumsnelheid op de 

heringerichte Simon Smitweg te verlagen naar 30 km/u.” 

 

Wanneer een snelheidsregime van 30 km/u zou worden ingesteld dan moet de weg ook als zodanig 

ingericht worden, met de benodigde snelheidsremmende maatregelen (onder andere drempels). Dit 

is vanuit de hulpdiensten ongewenst vanwege de aanrijdtijden voor zowel brandweer als ambulance. 

 

Naast de brandweer is de Simon Smitweg ook een hulpdienstenroute voor ambulances van en naar 

het Alrijne ziekenhuis. Voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis is het gewenst om meerdere 

aanrijdroutes en uitvalroutes te hebben en niet alles te concentreren op één route. In de huidige 

situatie mogen ambulances met sirenes via het éénrichtingsgedeelte van de Simon Smitweg tegen de 

rijrichting in rijden, hetgeen ook veelvoudig voorkomt. Dit kan tot onverwachte en daarmee 

verkeersonveilige situaties leiden voor het verkeer en werkt vertragend voor de hulpdiensten. 

 

Door het instellen van tweerichtingsverkeer en met door verkeerslichten en met door 

verkeerslichten geregelde kruispunten ontstaat voor hulpdiensten een veilige alternatieve route 

indien de andere route geblokkeerd mocht zijn.  Het verlagen van de snelheid van 50 naar 30 km/u 

kan langere rijtijden veroorzaken, dit is bij calamiteiten ongewenst. De verkeerslichten van beide 

kruispunten worden uitgerust met het KAR-systeem (Korteafstandsradio systeem).  

 

Doordat alle brandweervoertuigen en ambulances zijn uitgevoerd met het KAR-systeem kunnen deze 

voertuigen bij een uitruk een radiosignaal naar de verkeerslichten sturen waardoor ze met minimale 

hinder de kruispunten kunnen passeren. Het behouden van de wegcategorisering als 

gebiedsontsluitingsweg draagt daarmee bij aan het optimaliseren van de aanrijdroutes voor 

hulpdiensten binnen het verkeersnetwerk.  

 

De gemeente acht het verlagen van de snelheid op de Simon Smitweg gelet op de belangen van 

hulpdiensten en het openbaar vervoer dan ook ongewenst. 
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Conclusie  

Het inrichten van de Simon Smitweg als wijkweg met een rijsnelheid van 30 km/u strookt niet met 

het mobiliteitsbeleid en de belangen van specifieke weggebruikers. Omdat de effecten op het woon- 

en leefklimaat van indiener 1 naar onze mening niet onevenredig worden geschaad, achten wij de 

belangen van een categorisering en herinrichting als gebiedsontsluitingsweg met twee rijrichtingen 

zwaarder wegen dan de wens van omwonenden om de weg als 30 km/u weg of wijkweg in te 

richten. De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het ontwerpverkeersbesluit. 

2.1.3 Te verwachten geluidsoverlast: gehanteerde grenswaarden 

“De gemeente Leiderdorp heeft een akoestisch onderzoek laten verrichten naar de veranderingen in 

geluidsniveaus op de omliggende woningen als gevolg van de herinrichting van de Simon Smitweg. De 

resultaten daarvan staan samengevat in het Verkeersbesluit op bladzijde 10. Vastgesteld is dat bij 10 

woningen van de wijk Holtlant de toename in geluid 2 dB of meer bedraagt ten opzichte van de 

toetswaarde, waardoor onderzocht dient te worden of voldaan wordt aan de grenswaarden voor 

geluid. Terecht stelt het Verkeersbesluit dat in het verleden al een hogere grenswaarde is vastgesteld 

voor de Simon Smitweg, namelijk 55 db(A) (Besluit Gedeputeerde Staten van Zuid Holland van 12 

december 2001). 

Echter, in het akoestisch onderzoek door dGmR waarnaar verwezen wordt in het Verkeersbesluit en 

dat als bijlage 5 bij het Verkeersbesluit gevoegd is, wordt op blz. 11 ten onrechte geconcludeerd dat 

er een ontheffing geldt tot 55 dB Lden. De waarde zoals vastgesteld is immers 55 dB(A). In de 

Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidshinder van de Omgevingsdienst 

West-Holland (ook als bijlage bij het Verkeersbesluit gevoegd) lezen wij op blz 10: “Het, op basis van 

artikel 82Wgh genomen, provinciale besluit voor een algemene ontheffing wegverkeerslawaai tot 55 

db(A), voor de bij dat besluit horende wegen in de gemeenten Leiden en Leiderdorp blijft van kracht. 

Deze waarde wordt omgezet naar 53 dB in analogie met de 2 dB aftrek die op de normen is 

toegepast.” De algemene ontheffing wegverkeerslawaai is conform de Richtlijnen van de 

Omgevingsdienst West-Holland derhalve 53 dB Lden. Ten minste twee woningen van de wijk Holtlant 

komen daarmee qua verwachte, toekomstige geluidsbelasting boven deze vastgestelde grenswaarde 

van 53 dB Lden. Ons inziens dient de gemeente hiervoor dus eerst een procedure tot het vaststellen 

van een hogere waarde op te starten.” 

 

Reactie 

Indiener 1 merkt terecht een verschil op tussen hetgeen is verwoord op pagina 11 van het akoestisch 

onderzoeksrapport van DGMR en hetgeen is verwoord op pagina 10 van de Richtlijnen voor het 

vaststellen van hogere waarden Wet geluidshinder van de Omgevingsdienst West-Holland (hierna: 

Richtlijnen). Op pagina 10 van de Richtlijnen staat dat bij een gelijke geluidsituatie het in Lden 

berekende geluidniveau in de praktijk gemiddeld 2 dB lager uitkomt dan het in Letmaal berekende 

niveau. Bij de omzetting van het normenstelsel naar Lden is uitgegaan van dit gemiddelde verschil. 

Van de oude waarde in dB(A) is dus 2 dB afgetrokken om tot de norm in Lden  te komen. Zo is 

bijvoorbeeld de voorkeursgrenswaarde Letmaal van 50 dB(A) omgezet in een Lden van 48 dB. 

Er wordt zoals indiener 1 stelt inderdaad ook vermeld dat het, op basis van artikel 82Wgh genomen, 

provinciale besluit voor een algemene ontheffing wegverkeerslawaai tot 55 db (A), voor de bij dat 

besluit horende wegen in de gemeenten Leiden en Leiderdorp van kracht blijft.  
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In de Richtlijnen staat: “Deze waarde wordt omgezet naar 53 dB in analogie met de 2 dB aftrek die op 

de normen is toegepast. De algemene ontheffing wegverkeerslawaai is conform de Richtlijnen van de 

Omgevingsdienst West-Holland derhalve 53 dB Lden.” 

 

Hoewel in de Richtlijnen wordt vermeld dat de waarde uit het provinciale besluit wordt omgezet naar 

53 dB Lden, in analogie met de 2 dB aftrek die op normen wordt toegepast, levert slechts globaal 

gezien de omrekening naar Lden voor het geluid van wegverkeer of spoorwegverkeer een ongeveer 2 

dB lager getal op dan de etmaalwaarde. Het verschil tussen de oude dosismaat Letmaal en de nieuwe 

dosismaat Lden is de manier waarop de geluidsniveaus van de verschillende etmaalperioden (dag, 

avond en nacht) worden samengevoegd tot één getal. Bij Lden, is dat een energetische middeling 

over de drie etmaalperioden volgens een vaste rekenformule.  

 

De geluidbelasting in Lden, is het gemiddelde over de dag-, avond- en nachtperiode, in plaats van de 

hoogste van de drie (bij wegverkeer twee) etmaalperioden. Uit onderzoek ten behoeve van de 

invoering van de nieuwe dosismaat bleek dat in Nederland de verkeersintensiteit over het etmaal 

constant is, binnen een bepaalde bandbreedte2. Daarmee komt de getalsmatige geluidbelasting in dB 

gemiddeld 2 dB lager uit dan voorheen in de dosismaat Letmaal, uitgedrukt in dB(A). 

Overigens is de verhouding van de verkeersintensiteiten tussen dag, avond en nacht niet voor alle 

wegen hetzelfde.  

 

In de richtlijnen wordt aangegeven dat wanneer er geen betrouwbare gegevens van de avondperiode 

bekend zijn er uitgegaan kan worden van een jaargemiddelde avonduurintensiteit van 2,4% van de 

etmaalintensiteit, gebaseerd op een constante verkeersintensiteit. In het uitgevoerde 

reconstructieonderzoek zijn wel gegevens voor de avondperiode bekend, verkregen uit het 

milieumodel van de Regionale verkeers- milieukaart Holland Rijnland versie 3.2 (RVMK 3.2). Hieruit 

volgt een jaargemiddelde avonduurintensiteit van ongeveer 3.75%. Er is dus sprake van significant 

meer verkeer voor de Simon Smitweg in de avondperiode dan bij een aangenomen constante 

bandbreedte. Hierdoor wordt in de berekening van het  juist de avondperiode maatgevend, waar 

deze in de berekening van de etmaalperiode 

niet zit opgenomen 

 

Het verschil bij omzetting is dus niet altijd 2 dB. Artikel 110h van de Wet geluidhinder bepaalt dat een 

geldende hogere waarde voor wegverkeerslawaai (uitgedrukt in dB(A)) wordt omgerekend in een 

nieuwe waarde (in dB), volgens een methode die is vastgelegd in artikel 3.7 van het Reken en 

meetvoorschrift geluid 2012. Voor wegverkeer wordt van de vastgestelde waarde in dB(A) 

afgetrokken het verschil tussen de geluidsbelasting in dB(A) en de geluidsbelasting in dB van de thans 

heersende geluidsbelasting. Hierdoor betreft de omrekenfactor voor de Simon Smitweg geen 2 dB 

zoals thans gemiddeld besproken het geval is, maar is hier het Lden zelfs hoger dan de Letmaal. 

Voor de wetgeving op geluidsgebied betekent dit dat het geluid in alle drie de periodes voortaan 

moet worden berekend volgens de wettelijke rekenmethodiek. DGMR heeft het rapport conform 

deze wetgeving opgesteld en concludeert dat in onderhavige situatie de avondperiode maatgevend 

is voor de bepaling van de hoogst toelaatbare waarde uitgedrukt in dB.  

                                                           
2
 Informatieblad Wijziging Wet geluidhinder, factsheet, VROM 2006 
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Deze werkwijze is dus in overeenstemming met de Richtlijnen alsook met de Omgevingsdienst West-

Holland afgestemd. Deze heeft het akoestisch rapport van DGMR voor de ter inzagelegging 

beoordeeld en in een schriftelijke reactie laten weten geen opmerkingen te hebben over het 

aangeleverde akoestisch onderzoeksrapport. 

Aan een deskundigenadvies mogen wij groot gewicht toekennen. Wij stellen ons daarom op het 

standpunt dat de gehanteerde waarde in het rapport van DGMR, van 55 dB, gebaseerd op de 

omrekening van de oude dosismaat naar de nieuwe dosismaat, juist is, alsook in overeenstemming 

met de Richtlijnen. 

 

Conclusie 

De landelijke wetgeving (Wet geluidhinder en het Reken- en meetvoorschrift geluid) is bepalend voor 

de wijze waarop de hogere waarde uit het besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, 

uitgedrukt in dB (A), dient te worden omgerekend in de dosismaat Lden in dB. In de Richtlijnen wordt 

hier ook rekening mee gehouden. De wijze waarop DGMR heeft gerekend is in hiermee in 

overeenstemming. De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het ontwerpbesluit. 

2.1.4 Te verwachten geluidsoverlast: de gehanteerde procedure 

“Het akoestisch onderzoek wegverkeer is door dGmR uitgevoerd volgens de standaardrekenmethode 

2 van bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012), zoals gebruikelijk in 

Nederland. Er is dus niet daadwerkelijk gemeten.  

Ook lijkt dGmR alleen omringende wegen meegenomen te hebben in het akoestisch onderzoek. In de 

praktijk is de A4, die op korte afstand parallel aan de Willem Alexanderlaan loopt, voor de wijk 

Holtlant eveneens een belangrijke bron van verkeersgeluid. 

Ons inziens dient de A4 dus in de berekeningen te worden meegenomen, al zouden we nog liever zien 

dat de daadwerkelijke gevelbelasting door geluid gedurende een periode echt wordt gemeten, een 

zogenaamde ‘nulmeting’. 

Ook is ons opgevallen dat de Lden-waarden zoals genoemd in het rapport van dGmR belangrijk 

afwijken van wat de Atlas van de Leefomgeving (www.atlasleefomgeving.nl) vermeldt over L-den-

waarden rond Ericalaan en Simon Smitweg (zie bijlage 1: deel van de bewuste plattegrond met 

daarop Simon Smitweg, Willem Alexanderlaan en Ericalaan). In deze Atlas (die tot stand komt onder 

de verantwoordelijkheid van Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) is duidelijk te zien dat 

de geluidsbelasting van de woningen van Holtlant die aan de Simon Smitweg grenzen thans reeds 

tussen de 60 en 65 dB Lden ligt (‘slecht’). Vergelijkbare hoge Lden-waarden worden overigens ook 

genoemd in het ‘Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023’ van de Omgevingsdienst West-Holland voor 

de gemeente Leiderdorp: op blz. 25 is in de plattegrond te zien dat de Simon-Smitweg zelf ter hoogte 

van Holtlant een geluidsniveau van 70-74 dB Lden kent, de tuinen van de woningen aan de Simon 

Smitweg waarden van 65-69 dB Lden (bijlage 2). In de plattegrond op blz 26 is de gevelbelasting van 

de woningen van Holtlant aan de Simon Smitweg opgegeven als 60-64 dB Lden (bijlage 3). Wij 

verzoeken de gemeente genoemde verschillen in dB Lden tussen de waarden die dGmR hanteert en de 

waarden komend uit de Atlas van de Leefomgeving, respectievelijk het Actieplan Omgevingslawaai 

2018-2023 toe te lichten en te verklaren. 

In een van de data-bijlagen van het akoestisch rapport van dGmR staat onder de kop “Resultaten 

Simon Smitweg - Leiderdorp” een rechterkolom “Lden (dB) cumulatief”. Onze interpretatie is dat in 

deze kolom andere geluidsbronnen dan omgevingswegen zijn meegenomen, waardoor deze waarden 

belangrijk hoger uitkomen dan in de kolom “Toekomstige situatie met scherm 2m en SMA-NL8G+”. 
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Noch in het rapport van dGmR, noch in het Verkeersbesluit wordt toegelicht wat de Lden (dB) 

cumulatief betekent met betrekking tot de daadwerkelijke geluidsbelasting van de betreffende 

woningen.” 

 

Reactie  

Zoals indiener 1 aangeeft is door DGMR gekozen voor het berekenen van de geluidniveaus en zijn er 

bij de woningen geen metingen verricht. Indiener 1 geeft terecht aan dat dit gebruikelijk is in 

Nederland. Ook voor dit onderzoek is gekozen voor deze aanpak. Metingen geven slechts een 

momentopname van de geluidniveaus op de meetlocatie, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt 

in verschillende bronnen. Ook is het gemeten niveau afhankelijk van onder andere weers- en 

seizoeninvloeden. Om een goede indicatie te krijgen van het jaargemiddelde niveau moet dan ook 

over een langere periode gemeten worden waarin al deze invloeden ondervangen worden. Dit is een 

kostbare en intensieve methode. Daarnaast is het gemeten niveau afhankelijk van onder andere de 

meetlocatie, mogelijke afscherming, bodemdemping en de afstand tot de weg en is het 

gemeten niveau. Daardoor zijn deze niet direct toepasbaar op alle omliggende woningen. 

Ook is het niet mogelijk om metingen te verrichten in de toekomstige situatie, na 

afronding van de aanpassingen aan de weg. Er is daarom gekozen door DGMR om voor dit 

onderzoek gebruik te maken van de wettelijke rekenmethode zoals deze staat beschreven 

in het Reken en meetvoorschrift geluid 2012. Wij onderschrijven deze werkmethodiek en hebben 

derhalve geen opdracht gegeven voor metingen. 

 

Uit deze berekeningen volgt inderdaad een Lden-waarde die niet 1 op 1 overeenkomt met de waarde 

die weergegeven wordt in de Atlas leefomgeving (hierna Atlas) en in het Actieplan Omgevingslawaai 

Gemeente Leiderdorp (hierna Actieplan). De berekende waarden in de Atlas en in het Actieplan zijn 

globale berekeningen over grote gebieden. Voor deze berekeningen wordt gebruik gemaakt van een 

aangepaste rekenmethode en worden afschermende objecten als kantoren en gebouwen niet 

meegenomen. Het stille asfalt dat aanwezig is op de Simon Smitweg is in deze berekeningen niet 

meegenomen. Hierdoor zit zowel in de Atlas en het Actieplan eenoverschatting van het 

daadwerkelijke geluidniveau bij de woningen langs de Simon Smitweg. Het door de indiener 

bijgevoegde plaatje uit het Actieplan is door de resolutie slecht af te lezen. In bijlage 1 zijn deze kaart, 

en een kaart met de geluidbelasting ten gevolge van de gemeentelijke wegen bijgevoegd. Uit deze 

kaarten volgt dat de geluidbelastingsklassse van 65 tot 69 dB alleen bij de kruising van de Persant 

Snoepweg en de Simon Smitlaan op de hoek van 1 woning wordt bereikt. Andere woningen liggen op 

de grens van de 55 tot 59 en de 60 tot 64 dB contour of volledig in de 60 tot 64 dB contour. Ter 

hoogte van de voortuinen loopt deze geluidbelasting inderdaad op tot 70 tot 74 dB, maar deze 

tuinen genieten geen directe bescherming van geluid in de Wet geluidhinder. 

In de Atlas en het Actieplan zitten als invoergegevens de op een algemeen verkeersmodel 

gebaseerde intensiteiten voor de wegen. Hierbij wordt voor het hele plangebied een inschatting 

gemaakt van de afwikkeling van het verkeer. Voor het bestemmingsplanonderzoek voor de nieuwe 

supermarkt aan het Amaliaplein is op basis van verkeerstellingen een verkeerskundig onderzoek 

opgesteld door Movares waarin voor de huidige situatie en een aantal varianten waarbij 

verkeersmaatregelen worden getroffen de verkeersintensiteiten zijn bepaald. Voor het 

reconstructieonderzoek is gebruik gemaakt van deze verkeerscijfers waardoor een exactere 

berekening mogelijk is. 
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De Atlas is ook beperkt door de afstand tussen de gridpunten waardoor kleine verschillen in te 

berekenen geluidwaarden verloren gaan. Door deze verschillen, vooral het ontbreken van het stille 

asfalt, volgen uit de Atlas en het Actieplan een hogere geluidbelasting. 

 

De verschillen tussen de af te lezen geluidswaarden op de geluidskaart van de Atlas en de berekende 

waarden in het akoestisch onderzoek van DGMR hebben naast de verschillende rekenmethodiek van 

doen met de wettelijke aftrek voor wegverkeerslawaai (aftrek voor stiller wordend verkeer 

overeenkomstig artikel 110g Wet geluidhinder) en de samenloop van geluidsbronnen (cumulatie). Als 

de standaardkarteringsmethode is gebruikt om een geluidskaart te maken is de aftrek voor stiller 

wordend verkeer niet toegestaan. 

 

Bij de toetsing aan een hogere grenswaarde voor wegverkeerslawaai wordt de geluidwaarde op de 

gevel berekend per bron. Bij het vaststellen van hogere waarden voor wegverkeerslawaai wordt 

rekening gehouden met het stiller worden van het verkeer. Dit betekent dus dat hiervoor de 

geluidbelasting inclusief aftrek wordt bepaald. Voor het berekenen van de geluidsbelasting op de 

gevel in de nieuwe situatie, om te toetsen aan de vastgestelde hogere waarde, mag de wettelijke 

aftrek uit de Wet geluidhinder worden toegepast op de berekende waarde in de nieuwe situatie. De 

achtergrond hiervan is dat bij de verwachting dat verkeer nog stiller wordt in de periode tussen het 

nemen van het besluit en de komende 10 jaar er niet onnodig maatregelen hoeven worden 

getroffen. 

 

Wettelijk toetsingskader voor reconstructie van een weg 

In het kader van de wegreconstructie dient volgens de Wet geluidhinder akoestisch onderzoek te 

worden verricht, waarbij wordt beoordeeld of de wegaanpassing leidt tot een geluidstoename van 

afgerond  2 dB of hoger. De geluidstoename dient, indien deze niet past binnen een reeds 

vastgestelde hogere waarde, te worden weggenomen door het treffen van maatregelen, of er dient 

een nieuw hogere waarde besluit te worden genomen.  

 

Artikel 1 Wgh: 

“reconstructie van een weg: een of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge 

waarvan uit akoestisch onderzoek als bedoeld in artikel 77, eerste lid, onder a, en artikel 77, derde lid, 

blijkt dat de berekende geluidsbelasting vanwege de weg in het toekomstig maatgevende jaar zonder 

het treffen van maatregelen ten opzichte van de geluidsbelasting die op grond van artikel 100 dan 

wel het bepaalde krachtens artikel 100b, aanhef en onder a, als de ten hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting geldt met 2 dB of meer wordt verhoogd;” 

Ingevolge artikel 99 van de Wet geluidhinder kan pas tot de reconstructie van een weg worden 

overgegaan indien deze in overeenstemming is met een bestemmingsplan of ander ruimtelijke 

besluit dat in de wegaanpassing voorziet. Indien het geldende bestemmingsplan deze weg mogelijk 

maakt qua verkeersbestemming maar niet specifiek is opgesteld voor de reconstructie van de weg 

(de daarmee gepaard gaande geluidstoename), eist de Wgh een specifiek ‘reconstructiebesluit’ 

(artikel 79 respectievelijk 81 Wgh). Er kan pas worden overgegaan tot de wegaanpassing dan na een 

met overeenkomstige toepassing van artikel 80 ingesteld onderzoek (akoestisch onderzoek). Het 

onderzoek is dus ingestoken op de toename van geluid van de te reconstrueren weg en niet op de 

totale heersende geluidsbelasting. 
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In de resultaten-kolom staat inderdaad een kolom ‘cumulatief’ opgenomen. In deze geluidbelasting is 

naast de gecumuleerde geluidsbelasting van de gemeentelijke wegen ook de geluidsbelasting van de 

rijksweg meegenomen. Deze geluidbelasting is opgenomen omdat voor het vaststellen van eventuele 

hogere waarden ook de geluidbelasting ten gevolge van alle wegen inzichtelijk moeten worden 

gemaakt. Aangezien er geen nieuwe hogere waarden nodig zijn is daarmee de relevantie van deze 

kolom weggevallen, maar blijkt deze abusievelijk niet verwijderd uit de resultatentabel. 

 

Desalniettemin zijn wij van mening dat de cumulatieve waarde bij de woningen aanvaardbaar is. 

Deze bedraagt 54 tot maximaal 64 dB en ligt hiermee onder de plandrempel die is vastgesteld als 

ambitie in het Actieplan. Er is daarom geen sprake van overmatige hinder door de cumulatie van het 

geluid ten gevolge van het wegverkeerslawaai. 

 

Conclusie 

In de Atlas en het Actieplan is gebruik gemaakt van grofmazige meer algemene gegevens, terwijl voor 

het reconstructieonderzoek gebruik is gemaakt van de specifieke met het project samenhangende 

gedetailleerd gegevens. De in het akoestisch onderzoek door DGMR berekende waarden komen 

daarom niet direct overeen met de waarden uit de Atlas en/of Actieplan. De cumulatieve 

geluidbelasting is pas relevant bij het nemen van een besluit omtrent hogere waarden, en zelfs 

wanneer deze wordt meegenomen in de afweging voor de wegreconstructie is deze niet 

onaanvaardbaar hoog. De zienswijze leidt daarom niet tot aanpassing van het ontwerpbesluit. 

2.1.5 Te verwachte geluidsoverlast: aftrek 110g 

Indiener 1 is van mening dat de gehanteerde 5 dB aftrek van de berekende waarden conform artikel 

110g wet Geluidhinder niet meer zou moeten worden toegepast: ‘deze aftrek dateert reeds van ver 

vóór 2007 en wordt nog steeds ongewijzigd toegepast. De aftrek is gebaseerd op het in de toekomst 

stiller worden van gemotoriseerd verkeer. Nog steeds toepassen van dezelfde aftrek zou dus 

betekenen dat het verkeer de afgelopen 15 jaar in het geheel niet stiller is geworden. Bovendien komt 

de aftrek in de nieuwe Omgevingswet (SWUNG-2) te vervallen; invoering van deze wet is echter al 

verschillende malen uitgesteld en is nu beoogd voor begin 2022.’ 

 

Reactie 

De aftrek 110g (art 103 Wet geluidhinder voor 2007) is een wettelijke aftrek die corrigeert voor 

het in de toekomst stiller worden van verkeer. Reeds bij de invoering van Swung-1 was voorzien 

dat deze aftrek zou komen te vervallen, maar door de fasering van Swung was het niet mogelijk 

om deze aanpassing door te voeren in het nieuwe Reken en meetvoorschrift geluid. Bij invoering 

van de Omgevingswet (nu gepland voor 2022) komt deze aftrek te vervallen. De nieuwe normen 

voor wegverkeer worden echter ook aangepast in de nieuwe Omgevingswet. Voor gemeentelijke 

wegen gaat de standaardwaarde (voorkeursgrenswaarde) 53 dB bedragen.  

Hierdoor vindt per saldo geen aanscherping van de normen plaats. 

 

Conclusie  

De aftrek 110g betreft een wettelijke aftrek die meegenomen is in de normering voor wegverkeer. 

Toepassing van deze aftrek is daarmee geoorloofd en leidt ook niet tot significante verschillen bij 

invoering van de Omgevingswet. De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het ontwerpbesluit. 
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2.1.6 Te verwachten geluidsoverlast: maatregelen ter mitigatie 

‘Een van de maatregelen ter mitigatie van de toegenomen geluidshinder bij aanpassing van de Simon 

Smitweg is dat er zeer stil asfalt van het type SMA-NL8G+ zal worden toegepast. In een van de 

participatiebijeenkomsten is gezegd dat dit asfalt niet op kruispunten kan worden gebruikt.  

Graag vernemen wij of dit correct is en of toch in ieder geval de opstelstroken op de Simon Smitweg 

tot de aansluiting kruising Persant Snoepweg van zeer stil asfalt zullen worden voorzien. 

Ook zien wij in de plannen dat een geluidwering is voorzien tussen de tuinen van de woningen van 

Holtlant die aan de Simon Smitweg grenzen en de Simon Smitweg. Deze geluidwering loopt echter in 

de plannen niet door achter de torenwoning, terwijl die door de ligging pal op de nieuwe rechtsaf 

opstelstrook en de kruising extra belast wordt met geluid. Wij vragen de gemeente ook voor de 

woning(en) grenzend aan de opstelstrook voor rechtsaf passende maatregelen te nemen ter mitigatie 

van de toegenomen geluidsoverlast.’ 

 

Reactie 

Het toepassen van stil asfalt van het type SMA-NL8G+ op kruispunten is inderdaad ongewenst 

door de grote hoeveelheid wringend verkeer. Hierdoor ontstaan extra onderhoudskosten. Daarom 

kiezen wij vanuit beheersoogpunt voor het toepassen van SMA-NL08 op de opstelstroken en kruising. 

Door de beperkte snelheid op deze opstelstroken is het effect van het stille asfalt echter beperkt. In 

onderstaand figuur is de cumulatieve geluidbelasting weergegeven in de toekomstige situatie met en 

zonder het stille asfalt doorgetrokken op de opstelstroken van de kruising. Het effect van het 

doortrekken van het stille asfalt is hier 0 tot 1 dB. 

 

 
Figuur 1: Huidige uitgangspunt voor de toekomstige situatie (links) en de situatie met het stille asfalt 

doorgetrokken (rechts). 

 

Het doortrekken van het scherm zal zorgen voor een betere geluidafscherming van de begane 

grondlaag van de torenwoning en tuin. In het functioneel ontwerp werd er rekening mee gehouden 

dit scherm eventueel tot het begin van de opstelstroken te laten lopen. Beperkende factor in de 

effectiviteit van het scherm is het geluid ten gevolge van de Persant Snoepweg. 
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Het effect van het doortrekken van het scherm is indicatief akoestisch onderzocht en de uitkomsten 

zijn in onderstaande figuur weergeven. 

 

 
Figuur 2: Effect van het doortrekken van het geluidsscherm tot voorbij de opstelstroken 

 

Er is geen wettelijke verplichting voor het plaatsen van het geluidscherm, en daarmee ook niet voor 

het doortrekken van het scherm langs de torenwoning. Wel zijn wij nog steeds bereid de 

haalbaarheid nader te onderzoeken in de engineeringsfase. Verkeerskundige, stedenbouwkundige en 

beheermatige beperkingen kunnen ertoe leiden dat het scherm niet haalbaar is. In het 

verkeersbesluit en het bestemmingsplan voor de wegreconstructie wordt het scherm daarom niet 

voorwaardelijk gemaakt. 

 

Conclusie 

Het toepassen van stiller asfalt op de opstelstroken en kruising vinden wij ongewenst. Ook de 

marginale geluidseffecten geven daartoe geen aanleiding. Aangezien het geluidsscherm niet wettelijk 

verplicht is, en de haalbaarheid nog nader dient te worden onderzocht, maakt het al dan niet 

plaatsen van het scherm geen deel uit van het te nemen verkeersbesluit. De zienswijze leidt dan ook 

niet tot aanpassing van het ontwerpbesluit. 
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2.2 Indiener 2, Eigenaar/bewoner Weidemolen 8 

Indiener 2 woont niet in gebied waar de wegaanpassingen plaatsvinden, maar geeft in de zienswijze 

aan wél regelmatig gebruik te maken van de fietspaden in het projectgebied, bijvoorbeeld om de 

Ranzijn te bezoeken, de bibliotheek, de milieustraat en zeer zelden ook het gemeentehuis. Indiener 2 

maakt in de zienswijze enkele wensen en bedenkingen kenbaar over het verkeersontwerp. 

Fietspaden aan beide zijden Simon Smitweg  

 

Indiener 2 zou het liefst zien dat de 2 fietspaden langs de Simon Smitweg grondig worden opgeknapt 

(met betonplaten, zoals op het Engelendaal aan 1 kant al het geval is) en blijven liggen. Als dit echt 

onmogelijk is, dan vraagt indiener 2 om de volgende aanpassingen in overweging te nemen: 

“• zo snel mogelijk asfalteren fietspad langs Engelendaal dat nog niet onder handen is genomen. Dit 

fietspad is op veel plekken echt in belabberde staat met alle losse tegels en wortelopdruk her en der! 

Als ook die kant van het fietspad wordt opgeknapt, wordt het aantrekkelijker om van waar ik woon 

(Weidemolen), en vele mensen met mij, langs die kant van het Engelendaal richting Ranzijn etc te 

peddelen. Dan is het minder bezwaarlijk als er nog maar aan 1 kant van de Simon Smitweg een 

(breed!) 2-richtingsfietspad ligt. Extra moeten oversteken bij stoplichten vinden veel fietsers niet 

prettig, zeker niet in de stromende regen! Kan mogelijk door rood fietsen in de hand werken.”  

 

Reactie  

Het fietspad langs de Engelendaal maakt geen onderdeel uit van dit project. Het ontwerp 

verkeerbesluit heeft daar geen betrekking op. Wel kunnen wij vermelden dat inmiddels is gestart 

met het opknappen van het fietspad langs de Engelendaal aan de zijde van het Winkelhof door het 

toepassen van betonnenfietsplaten, zoals dat ook aan de andere zijde van de Engelendaal gebeurd is. 

Deze werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd en doorlopen tot begin 2021. 

 

In Nederland zijn er landelijke ontwerprichtlijnen voor onder andere fietspaden en fietsstroken. Deze 

richtlijnen zijn overgenomen in de Nota Langzaam Verkeer van de gemeente Leiderdorp.  

Daarin is opgenomen dat een éénrichtingsfietspad bij spitsuurintensiteiten in één richting tussen de 

0 en 150 fietsers per uur 2 m breed dient te zijn. Bij dezelfde intensiteiten heeft een 

tweerichtingsfietspad een breedte van 2,5 m.  

 

Ofwel, twee éénrichtingsfietspaden vergen meer ruimte dan één tweerichtingsfietspad. Vanwege de 

beperkte ruimte en de eisen voor het wegverkeer om 3 opstelstroken toe te passen bij de met 

verkeerslichten geregeld kruispunt Persant Snoepweg – Engelendaal – Simon Smitweg is voor de 

inpasbaarheid gekozen voor één tweerichtingsfietspad van 3,5 meter breed. Hiermee wordt ruimte 

bespaard om het benodigde wegprofiel te kunnen inpassen.  

 

Daarnaast is dit fietspad even breed als het fietspad langs de Engelendaal, zodat een aantrekkelijke 

doorgaande fietsroute wordt bewerkstelligd. Overigens is vanwege ruimtebesparing er ook voor 

gekozen om maar aan éénzijde van de weg een trottoir te hebben. Dit is tevens mogelijk doordat ook 

maar aan éénzijde van de weg functies liggen. 

 

Daarnaast was een tweerichtingsfietspad ook een wens vanuit de directe omgeving. Op de huidige 

éénrichtingsfietspaden wordt namelijk vaak tegen de rijrichting in gefietst.  
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Dit leidt tot ongewenste situaties aangezien éénrichtingsfietspaden daar niet op berekend zijn en bij 

oversteken komen fietsers uit een onverwachte richting. 

• Op de situatietekening in het LW van deze week zie ik geen oversteek naar de Bieb en de 

Milieustraat ingetekend. Dat verbaast mij zeer. Hoe kom ik straks als fietser veilig en in 1 beweging 

van het 2-richtingsfietspad daar terecht, zonder doorgaande fietsers te hinderen?  

Ik zie ook geen stoep ingetekend, zodat ik bijvoorbeeld bij de Hoogmadeseweg-oversteek al veilig kan 

oversteken en het laatst stukje te voet kan afleggen naar die belangrijke locaties van algemeen 

belang. Mensen gaan niet alleen met de auto, maar ook met de fiets naar de Milieustraat!  

 

Reactie 

Het tweerichtingsfietspad loopt langs de woonwijken. Ter hoogte van de Milieustraat ligt ook de inrit 

naar de wijk Hofje van Holtlant. Doordat deze inrit tegenover de toegang tot de Milieustraat ligt 

kunnen fietsers via de inritconstructie eenvoudig de rijbaan van de Simon Smitweg oversteken en 

naar de toegang tot de Milieustraat fietsen. Dit zelfde geldt voor voetgangers. Overigens is de 

bibliotheek op de Simon Smitweg een tijdelijke situatie in verband met de verbouwing van de 

Sterrentuin. De bibliotheek zal nog voor eind 2020 naar de Sterrentuin terug verhuizen. Dat is ruim 

voordat kan worden getart met de werkzaamheden aan de Simon Smitweg. 

 

• De bochten op de kruising met de Willem-Alexanderlaan ogen erg krap. Ik vind de bochten daar nu 

al krap als fietser. Maak deze s.v.p ruim en zonder obstakels zoals talud cq afrit/oprit. Zelfde geldt 

voor vorige geschetste situatie. Ik zie soms bochten of afritjes in gloednieuwe (zogenaamd 

verbeterde) verkeerssituaties voor fietsers die dat echt niet zijn. Rechthoekige bochten, te scherpe 

hellingshoek van op/afritjes/taludjes, slechte aansluiting fietspad op asfalt van doorgaande weg 

(hoge richels, gevaarlijk wanneer je deze schuin berijdt), gebruik van natuursteen (onnodig, veel te 

duur en gevaarlijk bij regen of gladheid!) etc etc. 

 

Reactie  

Het ontwerp voor de Simon Smitweg voldoet aan de landelijk geldende ontwerprichtlijnen voor 

weginfrastructuur van het kennisinstituut verkeer en vervoer CROW. De fietspaden voldoen 

zodoende aan de geldende ontwerprichtlijnen. 

 

• Kortom, ik kan vrede hebben met dit plan als de situatie voor fietsers ook integraal en ten goede 

verandert. Als de belangen van de fietsers gelijk zijn aan die van de automobilisten. Zeker in een tijd 

waarin meer mensen dan ooit op de fiets stappen, en er ook meer snelle fietsers op de fietspaden te 

vinden zijn (e-bikers, racefietsers) verdient de fietser m.i. een veilige en prettige route die ruimte biedt 

aan alle fietsdoelgroepen. Zeker omdat je als fietser kwetsbaarder bent in onprettige 

weersomstandigheden (regen, harde wind, gladheid). Heb hier a.u.b. oog voor! Dat mis ik in het 

ontwerpbesluit.” 

 

Reactie 

De fiets is net als andere vervoersmodaliteiten meegenomen in het ontwerp van de Simon Smitweg. 

Naast het toepassen van landelijke richtlijnen en het Leiderdorps mobiliteitsbeleid is met de wens 

van direct omwonenden rekening gehouden bij het functioneel ontwerp van de Simon Smtiweg. Een 

voorbeeld van een wens vanuit de directe omgeving is dat er een tweerichtingsfietspad zou komen 

aan de zijde van de woonwijk. 
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Conclusie  

De zienswijze van indiener 2 leidt niet tot aanpassing van het ontwerpbesluit. 

2.3 Conclusie 

De zienswijzen van de indieners geven op zichzelf geen aanleiding tot aanpassing van de 

ontwerpbesluiten van de te nemen verkeersbesluiten. Wel wordt in het bestemmingsplan 

reconstructie Simon Smitweg via een ambtshalve wijziging een voorwaardelijke verplichting in de 

planregels opgenomen ter borging van het geluidniveau van de relevante woningen in Holtlant. 


