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1.  Opening 
 
De Voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de 
aanwezigen.  
 
2.  Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 
 
3. Vragenronde 
 
////////// 
 
4.  IVVP 
 
(Presentatie) 
 
De BBL-fractie vraagt nav de presentatie, dat in de 
hele presentatie wordt uitgegaan van de Rijnland-
route. Wat als die route niet doorgaat? Heeft dat 
invloed op de cijfers en onderzoeken die VIA heeft 
uitgevoerd? 
 
Ongetwijfeld, antwoord de heer Tichelhoven. Die 
route zit in het verkeersmodel opgenomen en heeft 
een vergelijkbare invloed als de A4.  
 
De Voorzitter merkt op dat in de regio alleen 
Voorschoten nog dwars ligt en het er wordt nu naar 
een inpassing gezocht die ook voor hen aanvaardbaar 
is. 
 
De VVD-fractie meent dat de gevolgen van de 
Rijnland-route enorm zijn voor Leiderdorp dus het lijkt 
haar logisch aan VIA te vragen om een doorrekening 
van de plannen zonder de Rijnland-route want die 
route is er nog niet. Verondersteld wordt dat alleen 
Voorschoten tegen is maar iedereen weet hoe moeilijk 
het is hier wegen aan te leggen dus hij stelt voor dat 
iedereen realistisch blijft.  
Wat zijn de gevolgen voor alle drie de plannen als de 
Van der Marckstraat toch afgesloten wordt? Als het 

effect daarvan bekend is, kan een afweging tussen 
twee keuzes gemaakt worden en daar zit de raad hier 
voor. Per wanneer wil VIA de Engelendaal 
afwaarderen? ''De Ringweg Oost maakt een goede 
fietsroute mogelijk''; per wanneer? ''De Ringweg is 
klaar in 2014''; dat lijkt haar niet realistisch. 
 
Wethouder Glasbeek wil nav de toon uit voorgaand 
betoog opmerken, dat VIA zich aan de spelregels 
houdt en het RVMK volgt. Daar zitten bepaalde zaken 
feitelijk in. Het zou niet verantwoord zijn daarvan af te 
wijken. Feitelijke vragen kunnen aan het bureau 
gesteld worden. Hij wijst erop dat in het kader van het 
onderzoek naar de Ringweg Oost uitputtend 
onderzocht is wat de gevolgen zijn als er geen 
Rijnland-route komt. Dan zal de Ringweg Oost nl. nog 
noodzakelijker zijn voor de Leidse regio maar dat het 
oplossend vermogen van de totale ringenstructuur 
daardoor aanzienlijk wordt beperkt. De laatste 
maanden is sprake van een toenemend committment 
van het Rijk om inderdaad in oktober een besluit te 
nemen. In opdracht van de raad in samenspraak met 
het college wordt hier een onderzoek uitgevoerd 
volgens de regelen der kunst, waarbij een onderscheid 
gemaakt moet worden tussen feitelijke vragen en 
opmerkingen die aan het college gericht moeten 
worden.  
 
De VVD-fractie laat haar vragen gewoon staan want 
die zijn voor haar van belang. Zij twijfelt geen seconde 
aan de deskundigheid en oprechtheid van het bureau, 
zij wil alleen maar weten welke input dat bureau heeft 
gekregen. Alle doorrekeningen gaan uit van een 
ringweg die gereed is maar dat is op zijn vroegst pas 
in 2015 of 2016 en tot die tijd moeten de Leiderdorpers 
normaal kunnen wonen en zich verplaatsen. Gesteld 
wordt, dat er bij een goed doorstromende A4 slechts 
5% verkeer over de Persant Snoepweg heen gaat; dat 
is niet veel maar hoeveel procent is dat bij een niet 
goed doorstromende A4? Die A4 zal voorlopig nl. nog 
niet goed doorstromen. Bij allerlei andere varianten 
wordt gesproken over de procentuele afname van 
verkeer; dat wil zij ook weten van de nulplus-variant. 
Hoeveel procent afname geeft die variant op de 
Ericalaan, Hoogmadeseweg en Acacialaan tov 
autonoom 2007 en 2020? Hetzelfde geldt voor de 
Persant Snoepweg. Waarom zou Leiderdorp 's nachts 
de Leiderdorpse brug voor vrachtverkeer niet af 
kunnen sluiten ivm de overlast voor omwonenden? 
Wat heeft dat te maken met de Ringweg Oost? 
Als Leiden het GVVP gaat uitvoeren en Leiderdorp 
niets doet dan krijgt Leiderdorp grote problemen. Nu 
kan Leiderdorp aansluiten bij het GVVP van Leiden 
maar het lijkt haar praktischer eerst te kijken wat 
Leiderdorp in eerste instantie eerst zelf autonomisch 
zou willen doen en hoe dat zou kunnen aansluiten. Als 
dat niet perfect aansluit, moeten de buurgemeenten 
met elkaar in overleg. Zij neemt dus kennis van het feit 
dat rekening gehouden moet worden met het GVVP 
van Leiden maar denkt niet dat alleen een Ringweg 
Oost een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. In één 
van de laatste sheets wordt een kostenoverzicht 
gegeven, waarbij ook voor de Ringweg Oost kosten 
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staan opgenomen. Daarover is hier nog helemaal niet 
gesproken. Waar komt de verplaatsing van de 
busroute vandaan van de Hoogmadeseweg/ 
Acacialaan naar de Persant Snoepweg? De toelichting 
daarover inzake verspreidingsgebieden dan ziet zij 
aan de kant van de Houtkamp een overlapping tussen 
andere verspreidingsgebiedjes en richting 't Heerlijk 
Recht ziet zij een grote vlakte. Als die route 50 m 
opgeschoven kan worden naar de Hoogmadeseweg 
dan betekent dat toch weer 50 m extra 
verspreidingsgebied. Welke niet-RWO-gerelateerde 
maatregelen kan Leiderdorp al snel invoeren? Het 
invoeren van bijv. een 30 km-zone op de 
Poelgeestlaan, Laan van Ouderenzorg en 
Vronkenlaan kan een mooie oplossing bieden maar zij 
vraagt zich af hoe snel dat gerealiseerd kan worden.  
 
De Voorzitter merkt op dat een andere sheet 
aantoonde dat dat mogelijk is.  
 
Wethouder Glasbeek vult hierop aan, dat het 
verkeersbureau heeft aangegeven dat er 
verkeerskundig gezien geen belemmeringen zijn om 
dergelijke maatregelen al te nemen maar er wordt ook 
nog steeds gewerkt aan de uitvoering van het 
maatregelenpakket van het vorige IVVP vwb invoering 
van 30 km-zones. Afgesproken is ook dat vanwege 
puur financiële belemmeringen de structuur niet eerder 
aangepast kan worden nadat de onderhoudswerken 
zijn uitgevoerd. Hij wil voorkomen dat nu in een keer al 
dergelijke maatregelen uitgevoerd kunnen worden 
want dat zal niet lukken om financiële redenen.  
 
De CDA-fractie complimenteert het bureau met de 
snelheid waarmee input van vorige week 
donderdagavond nog verwerkt zijn in dit stuk. Zij 
verwijst naar het raadsamendement van afgelopen 
december; de raad heeft daarin gevraagd om een 
integraal beeld van de te verwachten 
verkeersafwikkeling op de middellange termijn met en 
zonder de RWO, en de variant Zijldijk, met een tunnel 
onder de Zijl. Er liggen drie scenario's en het scenario 
met de knip in de Engelendaal kan volgens haar beter 
vergeten worden; daar gaat zij dan ook niet meer op 
in. Op p.11 wordt gesproken over de consequenties 
voor Leiden van een nulplus-scenario; komen die 
consequenties nog in de definitieve versie? 
 
De heer Tichelhoven antwoordt bevestigend.  
 
De CDA-fractie vindt op p.12 de tekst bij het vierde 
aandachtsstreepje onduidelijk; zij neemt aan dat dit 
verder wordt uitgewerkt in de definitieve versie. Tot 
vanavond had zij het gevoel dat de nulplus-scenario 
wat onderbelicht zou worden in het rapport, mede door 
de opmerking op p.18 dat dit concept gebaseerd is op 
de aanleg van de RWO. Vandaag heeft zij hier meer 
informatie over gekregen waardoor het hopelijk wat 
makkelijker wordt om een afweging te maken. Zij 
verwacht veel van het dynamisch 
verkeersmanagement (DVM); als dat verder uitgewerkt 
wordt mn voor deze regio dan zal dat veel problemen 
oplossen. Zij mist de Achthovenerweg; daarover is 
discussie geweest mn over een 30 km-zone. Kan dit in 
het rapport opgenomen worden? De Wethouder heeft 
aangegeven eea te laten uitzoeken en te bekijken bij 

het IVVP-onderzoek. Er staan voorstellen in om het 
sluipverkeer in de wijken tegen te gaan, mn de route 
Voorhoflaan, Gallaslaan, Heinsiuslaan en Cor 
Gordijnsingel; kan er nog gekeken worden naar een 
knip ter hoogte van waar het voormalig postkantoor 
stond? Het fietsroutenetwerk lijkt een beetje op een 
plaatje uit het verleden; zij zag de fietsbrug over de 
Dwarswatering weer terug richting manege en een 
fietspad parallel aan de N446. Zij gaat ervan uit dat dat 
een compleet nieuw fietspad wordt want daar ligt op dit 
moment nog geen fietspad. Daar ligt wel een pad 
maar dat ligt op het volkstuinencomplex en daarmee 
kan je niet op de N446 komen.  
 
De VVD-fractie vraagt of hier niet bedoeld wordt de 
weg die parallel loopt aan de N446.  
 
Dat fietspad ligt volgens de CDA-fractie aan de 
andere kant van de N446 en dit pad is aangegeven in 
de Bloemerd. De doorsteek naar de N446 is er niet 
maar die heeft ook niet veel zin; dat betekent nl. een 
oversteekplaats op een 80 km-weg. Zij heeft wel een 
suggestie voor een doorsteek: een tunnel vlak voor de 
opgang van de eerste rotonde bij het Gooibos.  
Vwb de slinger in het hoofdfietspad rond Stelper zegt 
zij, dat dat pad volgens haar de dijk op moet richting 
Albert Corner maar dat heeft nogal wat consequenties. 
Dat heeft nogal wat consequenties en zij stelt voor 
daarnaar te kijken.  
Zij mist in de literatuurlijst het document Uitwerking 
IVVP Atlas wegcategorisering fietsveiligheid en 
fietsaantrekkelijkheid. 
 
De PvdA-fractie hoort dat de nulplus-scenario naar 
alle waarschijnlijkheid tot knelpunten binnen Leiden 
leidt maar dat wordt nog verder uitgewerkt. Zij is 
benieuwd waar die knelpunten dan zouden ontstaan 
en hoe groot die knelpunten worden. Tav de 
afwaardering van de Engelendaal vraagt zij zich af, 
kijkende ook naar cijfers in de bijlage inzake de 
autonome groei, waar dat verkeer allemaal wordt 
gelaten op een gehalveerde capaciteit. Leest zij tabel 
4 op p.21 wellicht niet goed? Bij de maatgevende 
kruising op de Engelendaal komt er nogal wat 
ruimtebeslag op ons af. Er wordt gesproken over drie 
opstelstroken... 
 
Dat is niet het geval, aldus de heer Tichelhoven.  
 
De PvdA-fractie verzoekt om een toelichting daarop. 
Tav het uitvoeringsprogramma merkt zij op, dat er een 
aantal grote ingrepen voorzien zijn in dit IVVP die een 
lange doorlooptijd kennen, wat consequenties heeft 
voor de bereikbaarheid van Leiderdorp. Tav de A4 is 
al opgemerkt in het stuk dat regionaal het college 
werkt aan afspraken over het dynamisch 
verkeersmanagement; dat kan zich uitstrekken naar 
andere grote ingrepen en zij is benieuwd of dat goed 
in de steigers staat, ervan uitgaande dat nog dit jaar 
de schop in de grond gaat vwb de A4. De heer 
Andriesen heeft opmerkingen gemaakt over het 
model; hoe ziet VIA dat? Waarom geen knip in de Van 
der Marckstraat, en wat zijn daar de voor- en nadelen 
van? Waarom is afgezien van scenario's rondom de 
ontsluiting van de wijken?  
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De GL-fractie wil uiteindelijk uitkomen op een 
suggestie aan VIA over de eindrapportage over het 
IVVP. Wat haar stoort in dit geheel is, dat enerzijds 
een aantal beschouwingen en maatregelen in het 
rapport worden gegeven die onafhankelijk zijn van het 
al of niet doorgaan van de RWO en daarnaast een 
scenariostudie met de consequenties van het al of niet 
hebben van een RWO vergeleken met een 
referentiescenario. Dat loopt in de gehele rapportage 
dwars door elkaar. Zij is het eens met de VVD dat een 
aantal grote ontwikkelingen nog lang op zich zullen 
laten wachten en in dit concept-IVVP een aantal 
zinvolle maatregelen opgenomen zouden moeten 
worden voor de periode 2009-2015. Zij stelt voor die 
twee meer los van elkaar te houden. Zij is verheugd 
dat er een concept-IVVP voorligt maar dit concept is 
eigenlijk voor 90% opgehangen aan de discussie 
RWO. Zij is blij dat de uitgangspunten die expliciet zijn 
geformuleerd tav de vermindering van de verkeersdruk 
op de routes en in de wijken, de bevordering van het 
aantal OV- en fietsbewegingen, de vermindering van 
overlast, milieuschade en onveiligheid. Zij kan zich 
daarin vinden. Alle beschouwingen en voorgestelde 
maatregelen die staan in de hoofdstukken die gaan 
over verkeerscirculatie van auto's en vrachtverkeer, 
beweegcategorisering, het DVM, langzaam verkeer, 
veiligheid en OV kunnen haar goedkeuring wegdragen 
maar die dreigen in de vergetelheid te raken in deze 
rapportage door het enorme aantal pagina's dat wordt 
gewijd aan wel of niet een RWO. Zij stelt voor dit uit 
elkaar houden. Zij is ontevreden over de scenario-
uitwerking. Een ideale scenariobenadering zou uit 
moeten gaan van de presentatie van een aantal 
scenario's die nogal grote verschillen vertonen zodat 
er echt wat te kiezen valt. Verder zou een 
scenariostudie uitgezet moeten worden tov een 
referentiescenario, waarvan voor ieder helder moet 
zijn een referentie scenario behelst. Aan die beide 
voorwaarden is volgens haar niet voldaan. Van de drie 
gepresenteerde scenario's wordt er één vrijwel direct 
afgevoerd als zijnde onwenselijk en extreem. Van de 
twee overige scenario's die overblijven, wordt gezegd 
dat de effecten en verschillen van die twee niet zo erg 
groot zijn. Wat valt er dan eigenlijk nog te kiezen? Vwb 
het referentiescenario wordt aangegeven van welke 
beleidskaders wordt uitgegaan; als die kaders nader 
bestuurd worden, blijkt dat in een groot aantal wordt 
uitgegaan van bevordering en facilitering van de groei 
van de automobiliteit. Dat vindt zij zeer onwenselijk. En 
die groei zou dan moeten gebeuren op een duurzame 
manier met bescherming van het milieu; dat lijken haar 
strijdige doelstellingen. Zij heeft dus niet veel 
vertrouwen in dat referentiescenario. Ook de 
presentatie van de scenario's vindt zij mager. Zij mist 
alles wat te maken heeft met piekintensiteiten. Op de 
inspraakavonden is aangegeven dat op een aantal 
punten sprake is van een afname van de intensiteit 
maar veel Leiderdorpers hebben het gevoel dat dat 
niet zou kunnen want er wordt alleen een vergroting 
van de drukte ervaren. Kan dit te maken hebben met 
de presentatie van een daggemiddelde? Zou er tot 
andere conclusies gekomen worden wanneer 
gesproken wordt over piekintensiteiten? Zij stelt voor 
de zaken die zij eerder noemde waar zij heel tevreden 
over is, tot het hart van het rapport te maken en in een 
tweede deel de scenariostudie te presenteren met mn 
ook de piekbelasting. Het nulplus- en RWO-scenario 

zouden in dat tweede deel op een simpele manier 
tegenover elkaar moeten worden gezet, zonder dat 
dan nog sprake is van een dubieus referentiescenario. 
 
De BBL-fractie zegt in reactie op de laatste spreker, 
dat zij zich ook goed kan vinden in het inrichten van 
het IVVP zoals dat in grote lijnen is geschetst. Dus 
eerst wat sowieso onafhankelijk van de RWO al 
gedaan zou kunnen worden en daarnaast een 
uitwerking van de twee opties met daarbij de 
verkeerscirculatiemogelijkheden per optie uitgewerkt. 
Zij stelt voor toch een knip in de Van der Marckstraat 
aan te leggen naast een 30 km-zone mn omdat er een 
aantal scholen aan die route ligt. Op p.12 van de 
bijlage worden de ruimtelijke ontwikkelingen 
weergegeven; de omvang en eenheid zijn daarbij niet 
vermeld en zij stelt voor die wel op te nemen. De 
ROC-locatie wordt als ruimtelijke ontwikkeling 
genoemd en daarbij staat: omvang en eenheid 145 
woningen. Deze raad heeft over die locatie echter nog 
geen besluit genomen en zoals het er nu naar uitziet, 
is het én bedrijvenontwikkeling én woningontwikkeling. 
Als dit punt dus meegenomen worden in dit onderzoek 
dan is zij benieuwd naar de mogelijke effecten 
wanneer daar én woningen komen én 
bedrijvenontwikkeling gaat plaatsvinden.  
 
Wethouder Glasbeek merkt op dat een aantal vragen 
en opmerkingen vanavond bij de finale 
standpuntbepaling op 23 juni behoren. De raad heeft 
gevraagd om een onafhankelijk verkeersonderzoek; 
dat ligt nu voor en dan kan je op een gegeven moment 
niet zeggen dat het op onderdelen aangepast moet 
worden, behalve als het feitelijke vragen zijn waar een 
antwoord op moet komen. Tav het DVM merkt hij op 
dat dit langzamerhand in de uitvoeringssfeer komt. Dit 
zal een koppelng zijn tussen regionale en lokale 
uitvoeringsmaatregelen. Daarbij is wel vastgesteld dat 
de uitvoering in Leiden cruciaal is voor de rest van de 
gemeenten, maw het heeft niet zoveel zin om in de 
randgemeenten te gaan beginnen als eea in Leiden 
niet goed is verwerkt. Daarover vindt nog nader 
afstemmend overleg plaats en als alles goed tot in de 
finesses is afgesproken, kunnen de randgemeenten 
ook aan de slag. 
 
De heer Tichelhoven zegt dat bij dit soort plannen als 
eerst gekeken moet worden naar de vraag hoe de 
hoofdverkeersstructuur eruit ziet. Omdat het 
gemotoriseerde verkeer zo'n grote invloed heeft op de 
leefbaarheid en veiligheid in de wijken, is dat een 
hoofdvraag. De drie scenario's die VIA heeft 
ontwikkeld, zijn de drie scenario's die de raad heeft 
meegegeven in april; dat zijn dus geen scenario's die 
VIA heeft bedacht. Als nu het verzoek naar voren komt 
nog een scenario te ontwikkelen bijv. zonder Rijnland-
route dan kan dat, maar het werken aan een dergelijk 
plan is ook een soort trechter. Tav de Van der 
Marckstraat merkt hij op, dat VIA nav de aangeleverde 
stukken aan de slag is gegaan en natuurlijk is goed 
naar de situatie aldaar gekeken. Voor de 
verkeerscirculatie in de wijken zijn geen verschillende 
varianten voorgelegd omdat VIA aangenaam verrast 
was door de effecten in de verkeersberekeningen van 
mn de 30 km-maatregel op de verkeersstromen in de 
wijken, zelfs in het scenario zonder RWO. De Van der 
Marckstraat heeft geen functie als 
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gebiedsontsluitingsweg. Hij meent op basis van de 
verkeersprognoses dat het niet nodig is om daar nog 
een knip te leggen, puur op basis van de 
voorspellingen. Als dit zowel een 30 km-zone wordt en 
er tevens een knip in de weg wordt aangelegd, is zijn 
advies om eerst de weg in te richten als 30 km-zone 
en de effecten daarvan te peilen, en pas daarna een 
knip te overwegen. Stel dat de gemeente beide 
maatregelen neemt dan moet ook bekeken worden 
wat dat voor omliggende straten betekent en bijv. ook 
voor de routes voor hulpdiensten. Daarmee zegt hij 
niet dat dat niet kan maar hij acht het niet nodig. Alle 
documentatie die VIA heeft gebruikt, is vastgesteld en 
getoetst. Het referentiescenario is het scenario naast 
de drie varianten die de raad heeft meegegeven om 
door te rekenen, dat ook standaard in de door de raad 
vastgestelde regionale verkeersmilieukaart zit. Ook dat 
heeft VIA dus niet verzonnen. Dat daar discussie over 
is, is mogelijk. Richting VVD zegt hij dat niet heeft 
voorgesteld het vrachtverkeer 's nachts te verbieden 
omdat hij geen alternatieve route ziet voor dat 
vrachtverkeer, ook niet in Leiden.  
 
De VVD-fractie vraagt of VIA weet waar al dat 
vrachtverkeer midden in de nacht vandaan komt en 
naar toe gaat. Daar komen naar veel klachten over 
binnen.  
 
Dat antwoordt moet de heer Tichelhoven de VVD 
schuldig blijven; hij weet het niet. Ook hem is wel eens 
opgevallen als hij 's avonds laat uit Leiderdorp vertrok 
hoeveel vrachtwagens er op de weg zitten. Tav het 
GVVP Leiden zegt hij, dat VIA de regionale 
verkeersmilieukaart als uitgangspunt heeft genomen 
en het GVVP Leiden is ook input, net als de regionale 
plannen. VIA heeft ook een nulplus-scenario laten 
doorrekenen waarin ook gekeken is naar wat er 
gebeurt als een aantal maatregelen in Leiden niet 
uitgevoerd zouden worden. VIA heeft niet van tevoren 
aan Leiden gevraagd of Leiden dat wel goed vond. 
Voordat daar conclusies aan verbonden worden, moet 
dat echter wel gedaan worden. Enerzijds werkt VIA 
dus vanuit vastgestelde kaders en tegelijkertijd is zo 
goed mogelijk gekeken naar de drie scenario's die VIA 
heeft meegekregen van de raad en daar ook zo goed 
mogelijk advies over gegeven heeft, waar natuurlijk 
discussie over kan ontstaan. De verplaatsing van de 
OV-lijn naar de Persant Snoepweg heeft te maken met 
zijn advies om te kiezen om verkeer waar mogelijk af 
te wikkelen op gebiedsontsluitingswegen. De Persant 
Snoepweg is voorgesteld als gebiedsontsluitingsweg 
en de Hoogmadeseweg niet, vandaar dat de streeklijn 
ook gebruikt zou moeten maken van de Persant 
Snoepweg die daar ook meer geschikt voor is. De 
passage over de Van der Valk Bouwmanweg zal 
verduidelijkt worden. Voor de Achthovenerweg kan 
eenzelfde verhaal gelden maar daar geldt ook een 
technisch verhaal voor. Naar de knip bij het oude 
postkantoor (Heinsiuslaan) is gekeken maar dan blijf je 
sluipverkeer houden in het centrum. Die argumentatie 
zal hij aangeven en er zijn een aantal andere 
overwegingen geweest waar wel naar gekeken is maar 
die VIA niet voorstelt; ook daar zal hij duidelijker over 
zijn in het stuk. De fietsroutes rond de Bloemerd 
komen uit het oude IVVP. De opdracht was een 
actualisatie van het oude IVVP en de punten waar 
discussie over was, heeft VIA meegenomen, bijv. over 

de Baanderij. De invloed van de nulplusvariant op 
Leiden kan VIA aangeven; waarschijnlijk doelt de 
PvdA op een situatie zonder RWO met en zonder 
maatregelen in Leiden.  
 
De PvdA-fractie bevestigt dit. 
 
De heer Tichelhoven vervolgt, dat hij een tekening zal 
opnemen over de opstelstroken op de Engelendaal. 
Als de Engelendaal wordt afgewaardeerd tot tweemaal 
één strook dan kom je bij de kruising met de 
Voorhoflaan met het probleem, dat op die kruising een 
aparte strook voor rechtsaf, een aparte voor rechtdoor 
en een aparte voor linksaf moet komen, en dat aan 
beide zijden, en op de aantakken twee stroken. Dan 
kan het verkeer dat volgens de prognoses wordt 
voorzien, verwerkt worden. Daarvoor is wat meer 
ruimte op de kruisingen nodig. Hij stelt voor om in het 
maatregelprogramma duidelijk een ordening aan te 
geven wat wel en wat niet kan. Hij deelt de mening niet 
dat er geen sprake is van een logische trechter in dit 
plan. Eerst wordt gekeken naar de grote varianten in 
de hoofdverkeersstructuur, vervolgens maak je daar 
een afweging in en ga je inzoemen op de 
verkeerscirculatie: waar wil je verkeersstromen hebben 
en wegcategorisering, en dan kom je uiteindelijk met 
een maatregelprogramma. Hij is er geen voorstander 
om van een dergelijke ordening af te wijken. Die 
stappen kunnen wellicht wel verduidelijkt worden. Op 
de vraag wat er nog te kiezen valt en wat is een 
ideaalscenario, dan is zijn antwoord: VIA heeft drie 
scenario's uitgewerkt met een referentiescenario dat 
neerkomt op de huidige RVMK. Het is nogal wat om 
wel of niet voor een RWO te kiezen in een hele 
complexe situatie. Hij realiseert zich dat door de grote 
discussie over RWO, HOV en Rijnland-route de 
maatregelen die je kunt nemen om sowieso de 
verkeerssituatie te verbeteren, dreigt onder te 
sneeuwen. Met die blik stelt hij voor het 
maatregelprogramma ook te onderbouwen. Hij zegt 
toe de tekst vwb de redenatie zo sterk mogelijk te 
maken. Tav de piekintensiteiten merkt hij op, dat hij 
ook uitdraaien heeft van de spitsperioden. Die heeft hij 
niet laten zien en zitten ook niet in het concept-rapport 
omdat voor het dimensioneren en het maken van 
keuzes voor hoofdverkeersstructuur is het algemeen 
gebruikelijk dat niet te doen op basis van de 
spitsperioden. Als op basis van spitsperioden wegen 
aangelegd zouden worden in Nederland dan blijft er 
geen fietspad of park meer over. Dit neemt niet weg 
dat er dus uitdraaien zijn van diverse situaties en dat 
er in spitsperioden zeker knelpunten zijn. De 
spitsintensiteiten van de varianten kunnen toegevoegd 
worden aan de bijlage; die zijn van belang voor de 
uitwerking van bijv. het dynamisch 
verkeersmanagementprogramma. De vragen over de 
getallen mbt de ordening in het maatregelprogramma 
en het toevoegen van de omvang IKEA Bospoort heeft 
hij nog niet beantwoord; dat zal hij nog doen. De 
getallen in de bijlage betreft de input van het moment 
en die kunnen veranderen. Wanneer straks gekozen 
wordt over bijv. 1.000 woningen meer of minder en wel 
of niet in combinatie met een bedrijventerrein dan 
heeft dat invloed op verkeer en vervoer, maar 
tegelijkertijd zegt hij daarbij dat er ook afspraken zijn 
gemaakt over de RVMK en periodiek dit soort 
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wijzigingen opgenomen worden zodat er een actueel 
beeld blijft.  
 
De BBL-fractie zegt dat op de ROC-locatie een 
bedrijventerrein en woningen gepland zijn. In het 
rapport worden nu alleen de woningen genoemd. Het 
ROC-terrein is heel erg dicht gelegen bij de 
Driegatenbrug waar mn het milieuonderzoek een grote 
rol speelt. In hoeverre het eea versterkt wordt of niet 
door die mix en wat dat voor invloed heeft op het 
beeld, daar is zij benieuwd naar. 
 
Wethouder Glasbeek geeft aan dat hier in september 
op teruggekomen wordt; die tijd is nodig. De varianten 
die op dit moment bekeken worden ook vwb de 
aansluiting Rietschans/Engelendaal op de oude 
spoortbaan, die in samenhang met de ruimtelijke 
invulling wordt bekeken.  
 
Tweede termijn 
 
De PvdA-fractie vraagt nav de tabel op p.21 van de 
bijlage hoe het nu zit met de Engelendaal. Zij ziet de 
autonome ontwikkeling en getallen uit de scenario's 
die de autonome ontwikkeling te boven gaan, en hoe 
zij dit moet combineren met een gehalveerde 
capaciteit op de Engelendaal als gevolg van de 
afwaardering.  
 
De heer Tichelhoven antwoordt dat de tellingen 
komen uit de telgegevens van 2007. De laatste kolom 
betreft de intensiteiten op de betreffende locaties 
vanuit de huidige RVMK en daarna komen de getallen 
van de verschillende scenario's. Per scenario wordt 
infrastructuur toegevoegd of verwijderd, de 
maatregelen zoals in de wijken worden met 
weerstanden ingebouwd en daar wordt een 
berekening op losgelaten. Al het verkeer verdeelt zich 
over het wegennet en hier zijn de resultaten voor 
Leiderdorp te zien. Die verdeling is heel complex. Hier 
zit sowieso een effect in van de maatregelen in de 
wijken. De intensiteiten op bijv. de Persant Snoepweg 
en Engelendaal wijken in de scenario's die VIA heeft 
doorgerekend bijv. iets af van de scenario's in de 
RWO-studies maar dat komt doordat VIA een aantal 
maatregelen in die wijken heeft toegevoegd. De vraag 
waar dat verkeer nu heen moet, moet in een groter 
geheel bekeken worden dus breder dan alleen naar de 
wegenstructuur in Leiderdorp. De cijfers zullen alle nog 
gecheckt worden.  
 
De vraag van de PvdA-fractie was niet of de cijfers 
kloppen. De vraag is hoe zij wanneer de autonome 
ontwikkeling lager is dan de getallen die horen bij alle 
maatregelen, moet combineren met een gehalveerde 
capaciteit op de Engelendaal.  
 
De heer Tichelhoven zegt dat er een toename te zien 
is op de hoofdwegen, wat voor een belangrijk deel te 
verklaren is door het feit, dat het verkeer uit de wijken 
gaat en meer van de hoofdwegen gebruik zal maken. 
Er is in het model gewerkt met een afgewaardeerde 
Engelendaal en tussen de 25.000 en 30.000 zit het 
omslagpunt. Als er meer dan 30.000 auto's op de 
Engelendaal komt dan zal er meer sluipverkeer in de 
wijken ontstaan maar tot de 30.000 zijn tweemaal één 

strook voldoende mits de kruising goed wordt 
geconstrueerd. Bij de oude spoorbaan is 
verkeerskundig gezien tweemaal twee stroken 
voldoende voor de verkeersintensiteit. Daarbij is niet 
gekeken naar het milieu. Hij zal een tabel hierin 
opnemen over de gehanteerde normering tav de 
capaciteit van een weg. 
 
De VVD-fractie meent mbt de Persant Snoepweg en 
de kruising van de fiets- en wandelroute richting de 
Houtkamp, dat de makkelijkste oplossing stoplichten 
zou kunnen zijn maar dat belemmert de doorvoer. Er 
zou dus naar een oplossing gezocht moeten worden 
zodat er én een veilige kruising hebt én een 
doorstroming van de Persant Snoepweg. 
 
Dat punt is volgens de Voorzitter vorige week ook op 
de bijeenkomst in het Visser 't Hooftlyceum 
opgemerkt.  
 
De GL-fractie merkt tav de veilige fietsroutes op, dat 
de veilige en voorrangsfietsroute naar Leiden via de 
lage Rijndijk als voordeel wordt gepresenteerd van de 
RWO. Die route bestaat echter al; dat is een hele 
goede fietsverbinding en na een dodelijk ongeval 
aldaar is die route ook zodanig aangepast dat die 
route perfect functioneert. Zij stelt voor dat deze route 
in het rapport niet als toekomstvisie neergezet wordt 
want die bestaat dus al. Zij stelt voor in het rapport 
duidelijker te verwoorden waarom zij op basis van een 
vergelijking van verkeersintensiteiten als in de tabel op 
p.21 een keuze voor RWO zou kunnen maken. Als zij 
de cijfers nu naast elkaar legt, concludeert zij dat 
gewoon autonome ontwikkeling en niets doen in alle 
opzichten tot lagere verkeersintensiteiten op de drukke 
wegen leidt dan bij een RWO of nulplus-variant. Dat 
kan zij niet uitleggen aan de burger.  
 
De heer Tichelhoven zegt dat daarbij bedacht moet 
worden dat hier niet alle woonstraten van Leiderdorp 
op staan en dat de totale verkeersprestatie in alle 
scenario's gelijk is. Het verkeer dat niet op de 
hoofdwegen zit, zit dus ergens anders en dat in het 
ene scenario dus ook meer verkeer in een woonstraat 
zit dan in het andere.  
 
De Voorzitter zegt mbt de fietsverbinding dat het 
autoverkeer over de Zijlbrug daardoor vertrekt en dan 
acht hij dat toch een verbetering van de fietsroute. Hij 
ziet dat dit nu aangepast maar vindt dit nog steeds erg 
lastig. VIA heeft nog veel te doen en hij sluit dit punt nu 
af. Dit punt komt terug in de vergadering van 23 juni 
en schorst de vergadering voor een korte pauze 
(21.35-21.45h). 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Sluiting 
 
De Voorzitter sluit om 23.00h onder dankzegging de 
vergadering.  
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Vastgesteld in de openbare vergadering van de 
commissie Ruimte van ... 2009, 
 
De Voorzitter,      de griffier, 
 
 
 
 
R.F. Thunnissen      J.C. Zantingh 
 
 
 
 


