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ONDERWERP Definitief uitvoeringspakket IWP 

BESLISPUNTEN 1. In te stemmen met het definitief uitvoeringsplan IWP (bijlage 1) 
2. De benodigde investeringen op te voeren in de kadernota /.( [ / . ( c 

(..• U.A vxtïrit-f-' 
Samenvatting In de Commissie Ruimte van 20 maart 2012 zijn de concept uitvoeringspakketten 

IWP besproken (zie ook collegevoorstel 2011Ï02017 (08-11-2011, nr. 14) en 
2012i00467 (06-03-2012, nr.7)). Op basis hiervan is nu het definitieve 
uitvoeringspakket IWP samengesteld. 

De maatregelen in dit pakket zijn van belang voor een goede verkeersafwikkeling in 
Leiderdorp nu en in de toekomst. De maatregelen zijn ook noodzakelijk om een 
aantal ontwikkelingen in Leiderdorp mogelijk te maken. Dit zijn ondermeer de 
uitbreiding van de Winkelhof en de realisatie van de Brede School West. 
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1 Inleiding 
In de Commissie Ruimte van 20 maart 2012 zijn de concept-pakketten voor het 
uitvoeringsplan IWP besproken. Het College heeft toegezegd om op basis van de 
gevoerde discussie een definitief uitvoeringspakket te formuleren. 

In bijlage 1 is het definitieve uitvoeringspakket gepresenteerd. In het pakket is rekening 
gehouden met de laatste modelberekeningen RVMK+, het kentekenonderzoek op het 
Engelendaal om het aandeel doorgaand verkeer te bepalen en natuurlijk de uitkomst 
van de behandeling in de Commissie Ruimte. De kosten van het totale pakket zijn zo 
laag mogelijk gehouden, rekening houdend met de financiële situatie van de Gemeente. 

2 Beoogd effect 
Besluitvorming omtrent het IWP is nu gewenst om een aantal projecten binnen 
Leiderdorp mogelijk te maken en Leiderdorp veilig en bereikbaar te houden in de 
toekomst. 

3 Argumenten 

1.1 Het IWP is in 2009 vastgesteld. 
In het IWP zijn het verkeersbeleid en -doelstellingen tot 2020 vastgelegd. Het IWP 
biedt de basis voor de maatregelen welke nodig zijn om Leiderdorp bereikbaar en veilig 
te houden. Het definitief uitvoeringspakket vertaalt het beleid tot concrete maatregelen. 

1.2 De vervanging van de VRI's kan niet langer worden uitgesteld. 
De vervanging van de VRI's staat al veel jaren in de planning. Door verwachte 
ontwikkelingen is deze vervanging meerdere keren uitgesteld. Uitstel is niet langer 
wenselijk en dient tegelijkertijd plaats te vinden met andere verkeerskundige ingrepen. 
Hiermee wordt de overlast beperkt en dubbele investeringen voorkomen. 

1.3 Besluitvorming uitvoeringspakket IWP is gewenst in relatie tot andere projecten. 
Een aantal andere projecten in Leiderdorp is afhankelijk van deze besluitvorming. Voor 
ondermeer de uitbreiding van de Winkelhof en een veilige omgeving van de Brede 
School West zijn infrastructurele maatregelen nodig welke in dit pakket zijn opgenomen. 
De Raad van State heeft de gemeente de kans geboden om voor 14 september de 
geconstateerde omissies te repareren. Aangetoond moet worden dat de beschreven 
verkeerskundige ingrepen, zoals bij de Heinsiuslaan, daadwerkelijk uitgevoerd gaan 
worden (economische uitvoerbaarheid moet in kader Wro aangetoond worden). 

1.4 Het is wenselijk om (toekomstige) verkeersknelpunten in Leiderdorp aan te pakken. 
De doelstelling van het IWP is een veilig en bereikbaar Leiderdorp. Door de autonome 
groei van het verkeer en de verkeersaantrekkende werking van verschillende reeds 
gerealiseerde en nog te realiseren projecten in Leiderdorp zijn verkeerskundige ingrepen 
nodig. 

2.1 Er dienen voor 14 september middelen beschikbaar te worden gesteld voor de 
uitvoering. 
Uitvoering van de maatregelen kost geld. Op dit moment zijn de benodigde middelen 
nog niet ter beschikking gesteld. De maatregelen kennen eenmalige kosten en kosten 
en afschrijving ten laste van de begroting. 



2.2 De kadernota bevat de verwachte kosten voor alle nieuwe plannen alsook de 
benodigde bezuinigingen. 
Om de Gemeenteraad een goede afweging te kunnen laten maken is wenselijk om de 
benodigde middelen voor het definitief uitvoeringsplan op te nemen in de kadernota. 
Hiermee krijgt de Gemeenteraad inzicht in de kostencomponent van dit plan. 

2.3 Niet instemmen zal leiden tot grote financiële consequenties. 
Indien de gemeenteraad niet uiterlijk 10 september instemt met de hier benoemde 
maatregelen dan zal de Raad van State waarschijnlijk goedkeuring onthouden aan het 
bestemmingsplan Nieuw Centrum. Dit betekent dat de Winkelhof voorlopig niet kan 
uitbreiden, althans ernstige vertraging oplopen en daarmee de inkomsten van verkoop 
grond onder het oude gemeentehuis. Tevens zal de bouw van de Brede School West 
ernstig vertraagd worden als goedkeuring aan dat onderdeel van het plan wordt 
onthouden. 

4 Kanttekeningen 

1.1 Het definitief uitvoeringplan bevat slechts een deel van alle maatregelen welke 
benoemd zijn in het IWP. 
De keuze is gemaakt om alleen de knelpunten in Leiderdorp op te pakken. De overige 
maatregelen worden verdaagd tot latere orde. 

2.1 Veel van de maatregelen gaan ten koste van de reserve. 
Aanpassing van weginfrastructuur is altijd kostbaar. Het dient echter ook een 
maatschappelijk nut voor vele jaren. Onttrekking aan de reserve is dus gerechtvaardigd. 

5 Uitvoering 
Vaststelling van het uitvoeringsplan is wenselijk voor het vervolgproces van de 
Kadernota. De behandeling van dit definitief uitvoeringsplan dient uiterlijk plaats te 
vinden in de Raad van 10 september 2012. Anders is het besluit niet op tijd voor 
indiening bij de Raad van State. 

De uitvoering van de werkzaamheden zal grotendeels plaatsvinden in 2013 en 2014. In 
2012 zullen enkele kleine maatregelen al opgepakt worden. De voorbereiding van de 
maatregelen in 2013 zal eind 2012 en begin 2013 plaatsvinden. 

Bijlagen: 1. Definitief uitvoeringspakket I W P met bijlagen. (Corsanr. 2012i00966) 


