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Op 30 maart 2012 heeft de Raad van State (RvS) een tussenuitspraak gedaan over het 
bestemmingsplan "Nieuw Centrum". In dit bestemmingsplan is onder andere de ontwikkeling 
van de Brede School West (BSW) meegenomen. 

In de tussenuitspraak is de RvS ten aanzien van verkeersveiligheid van mening dat 
autonome ontwikkelingen reeds tot verkeerskundige problemen leiden en dat geen 
aanknopingspunten zijn gevonden dat de ontwikkeling van BSW in het verkeerskundig 
onderzoek is meegenomen. De RvS acht aannemelijk dat de BSW een 
verkeersaantrekkende werking zal hebben. Met de enkele stelling dat het autoverkeer 
ruimtelijk gescheiden wordt van langzaam verkeer heeft de gemeenteraad onvoldoende 
inzichtelijk gemaakt dat de verkeersveiligheid ter plaatse is gewaarborgd, (punt 2.26.3) 

Waarop is besluitvorming gebaseerd? 
Voor de Brede School West is een verkeerskundig onderzoek1 (verkeersonderzoek 1) 
uitgevoerd. Nader onderzoek leert dat abusievelijk niet de definitieve rapportage bij 
bestemmingsplan Nieuw-Centrum is bijgevoegd. Op 24 mei 2007 is een onderzoek 
(verkeersonderzoek 2) opgeleverd2 waarin ook de toekomstige planvorming is meegenomen. 

In verkeersonderzoek 2 wordt voor de toekomstige situatie geconcludeerd dat geen sprake is 
van een toename van verkeersstromen en dat de verkeersafwikkeling niet zal verslechteren 
ten opzicht van de autonome situatie. Ook wordt de ontwikkeling van de BSW in de 
verkeerskundige beoordeling meegenomen. 

De RvS stelt in punt 2.26.2 dat uit de cijfers (verkeersonderzoek 1) blijkt dat ook in de 
autonome situatie maatregelen nodig zijn en baseert zich op de Intensiteit/ Capaciteit
verhouding (l/C-verhouding). Nadere bestudering van verkeersonderzoek 2 leert dat de 
gegevens (intensiteiten) die destijds zijn gebruikt voor de totstandkoming van de l/C-
verhouding komen uit verschillende bronnen. Ten behoeve van het Integraal Verkeers- en 
Vervoerplan (IWP) is met een verkeersmodel de situatie in 2001 en 2015 gemodelleerd. 
Vervolgens is in 2006 door Goudappel Coffeng het rapport Analyse totaalbeeld 2016 
opgesteld waarin het verkeersmodel is "ge-update". Op basis van het verkeersmodel zijn de 
verkeersintensiteiten voorde situatie in 2016 berekend. De huidige verkeersintensiteiten zijn 
bepaald op basis van de cijfers voor 2001 in het IWP en recente gegevens van de 
Milieudienst Midden Holland op basis van het RVMK 2005. Voor de berekening van de 
autonome groei is een percentage gehanteerd van 1,5%. 

In verkeersonderzoek 2 wordt beargumenteerd wat de gevolgen zijn voor het samenvoegen 
van de drie scholen (waarvan twee reeds aanwezig) op één locatie. "Voorde 
hoofdwegenstructuur waarvan de Vronkenlaan, Van Poelgeestlaan en Laan van Ouderzorg 
deel uitmaken zal over het algemeen geen toename van de verkeersstromen optreden 
aangezien ook de derde school reeds in de wijk gevestigd is (hoek Vronkenlaan-Vogellaan) 

1 Verkeerskundig onderzoek scholenlocatie Brede School West - huidige situatie (januari 2007), 9 
maart 2007 
2 Verkeerskundig onderzoek scholenlocatie Brede School West - huidige situatie en toekomstige 
planvorming, 24 mei 2007 



op beperkte afstand van de locatie. De huidige verkeersproductie van de drie scholen 
tezamen is daarbij zelfs hoger door het groter aantal leerlingen in de huidige situatie dan 
verwacht wordt in de toekomstige situatie (800 leerlingen in huidige situatie versus 700 
leerlingen in toekomstige situatie) zodat in zijn totaliteit de verkeersproductie zelfs beperkt 
kan afnemen door het verminderde aantal leerlingen" (pagina 21). 

Wel moet nog rekening gehouden worden met de komst van naschoolse opvang en 
peuterspeelzalen in de BSW. Daarover is opgenomen: "In totaal zal de verkeersproductie 
van de Brede School West dan ook verantwoordelijk zijn voor een verkeersproductie van 
1.580-2.430 mvt/etmaal. Hiervan is een aandeel van 1.150-1.800 mvt/etmaal reeds 
momenteel aanwezig vanwege de bestaande 2 scholen en de sportzaal op de locatie. De 
toename van de verkeersstromen van en naar de locatie door de ontwikkeling van de nieuwe 
Brede School West zal dan ook 430-630 mvt/etmaal bedragen ten opzichte van de huidige 
situatie."(pagina 23). 

Afsluitend wordt op dezelfde pagina gesteld: "Aangezien de totale verkeersproductie in de 
wijk (met aanwezigheid van de drie afzonderlijke scholen) vrijwel niet zal wijzigen door de 
ontwikkeling van de Brede School West en in de toekomst zelfs beperkt kan afnemen 
(toename kinderdagopvang en logopedie: 120+10 mvt/etmaal, afname door 100 leerlingen 
minder: 200-320 mvt/etmaal) zal er voor de hoofdwegenstructuur geen sprake zijn van een 
toename van de verkeersstromen en zal ook de verkeersafwikkeling ten opzichte van de 
autonome ontwikkeling niet verder verslechteren." 

Op basis van de argumentatie is geen verslechtering van de situatie te verwachten, echter 
geven de verkeerscijfers geen 100% zekerheid hoe de verkeersbewegingen van de nieuw te 
ontwikkelen BSW binnen het verkeersmodel worden meegenomen. 

Los van bovenstaande constateringen is, op basis van hedendaagse inzichten, de gebruikte 
methode om de l/C-verhouding te bepalen niet de beste methode. In verkeersonderzoek 2 is 
gerekend met het aantal motorvoertuigen per etmaal om de l/C-verhouding te bepalen. Dat 
betekent dat uitgegaan wordt van het feit dat het verkeer zich gelijkmatig over de dag 
verdeeld over de betreffende wegen. Oftewel: om 08.00u 's ochtends rijdt evenveel verkeer 
over de weg als om 02.00u 's nachts. Wat echter van belang is om te berekenen of op het 
piekmoment (het meest drukke moment) de capaciteit van de weg voldoende is om het 
verkeer af te wikkelen. Het is gebruikelijk om de ochtendspits te gebruiken als meest drukke 
moment, aangezien het in het algemeen dan drukker is dan de avondspits. 

Daarnaast wordt de bovengrens van 10.000 voortuigen per etmaal op een verkeerder manier 
gebruikt. In de verkeersonderzoeken uit 2007 wordt de bovengrens gehanteerd als maximale 
capaciteit voor een wegvak in een etmaal. Echter, de bovengrens dient gehanteerd te 
worden om te bepalen of de doorstroming gewaarborgd blijft op een wegvak. Wanneer de 
etmaalintensiteiten van een wegvak rond de 10.000 motorvoertuigen ligt, kunnen problemen 
met de doorstroming worden verwacht (het betreft dan een drukke weg). In dat geval dient 
de gemeente te bekijken of maatregelen nodig zijn. 

Als de l/C-verhouding toch met etmaalintensiteiten, ondanks dat deze berekening weinig 
zegt, wordt berekend, zal in de berekening rekening moeten worden gehouden met de 
(theoretisch) maximale wegcapaciteit (in plaats van de gehanteerde bovengrens van 
10.000). De 2-uurscapaciteit van een 50 km weg is 2.000 motorvoertuigen (dus 1.000 
motorvoertuigen per uur). Voor een etmaal is de maximale capaciteit 24 uur * 1.000 
motorvoertuigen = 24.000 motorvoertuigen. Bij een maximale wegcapaciteit van 1.600 
(capaciteit 30 km wegvak) bedraagt de totale theoretische capaciteit 19.200 
motorvoertuigen. Met deze gegevens vallen de l/C-verhoudingen positief uit. 
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Het verkeersonderzoek draagt oplossingen aan om een verlaging van verkeersintensiteiten 
te bewerkstelligen. "Een verlaging van de verkeersintensiteit kan worden bereikt door het 
doorgaand verkeer tussen het Engelendaal en de Persant Snoepweg via de route 
Vronkenlaan-Van Poelgeestlaan-Laan van Ouderzorg-Van der Valk Boumanweg te 
beperken/ontmoedigen. Anderzijds dient de verkeersafwikkeling op de directe route 
Engelendaal-Persant Snoepweg te worden verbeterd zodat deze route aantrekkelijker wordt 
ten opzichte van de route via de Vogelwijk."(pagina 10). 

Resume 
Uit nadere bestudering van het gebruikte onderzoeken blijkt dat anno 2012 veel 
onduidelijkheden naar voren komen. Ten eerste blijkt abusievelijk dat niet de meest recente 
versie van het verkeersonderzoek is opgenomen in het bestemmingsplan. Hierin wordt 
nadrukkelijk de toekomstige situatie betrokken. Ook blijkt dat de gebruikte gegevens voor het 
onderzoek gedateerd zijn. 

In het verkeersonderzoek uit 2007 is een 'best educated guess' gedaan voor wat betreft 
intensiteiten op basis van de destijds beschikbare informatie. Zo is uit de berekening voor de 
gehanteerde intensiteiten af te leiden dat verouderde informatie en veel aannames zijn 
gehanteerd. Tegenwoordig kan een veel nauwkeurige inschatting worden gemaakt voor 
toekomstige (verwachte) intensiteiten. Op basis van het meest recente verkeersmodel 
(RVMK 2.2, zie kader) is een nieuw onderzoek uitgevoerd. De verkeersbewegingen voor de 
BSW zijn in de intensiteiten meegenomen. 

^ R e g i o n a a l verkeermodel RVMK 2.2 
Het meeste recente regionale verkeersmodel is het RVMK 2.2, waarbij de 
achterliggende gegevens afkomstig zijn uit het basisjaar 2008. Met behulp van het 
verkeersmodel wordt een doorkijk gemaakt naar 2020. In de afgelopen jaren is het 
verkeersmodel (RVMK) verder ontwikkeld en steeds nauwkeuriger geworden. Daarbij 
wordt het model ook steeds geactualiseerd en gecontroleerd op basis van feitelijke 
verkeerstellingen. In het model worden alle ontwikkelingen, waaronder de BSW, 
meegenomen waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

Technische rapportage 
Als basis voor het wegennet van de referentie 2020 geldt het netwerk van de situatie 
2008. Voor het opstellen van de referentie 2020 zijn de infrastructurele wijzigingen 
hieraan toegevoegd, zoals die door de gemeenten zijn aangedragen. Het gaat hierbij 
om de wijzigingen tussen 2008 en 2020 die in principe zijn vastgesteld. Aangezien er 
altijd plannen zijn die formeel nog niet zijn vastgesteld, maar waarvan met grote 
zekerheid kan worden gesteld dat deze doorgang zullen vinden, is er in overleg met de 
regio voor gekozen om tevens alle bouwplannen op te nemen, waarvan voor meer dan 

^ 90% zeker is dat ze daadwerkelijk worden gerealiseerd. Deze inschattingen zijn door 
de gemeenten gemaakt en aangeleverd. 

Nader onderzoek en motivering 
Zoals hierboven aangegeven is het RVMK 2.2 het uitgangspunt in deze memo. Daarnaast is 
door het college het Definitief Uitvoeringsprogramma IWP vastgesteld waarin maatregelen 
zijn opgenomen om de Laan van Ouderzorg, Van Poelgeestlaan en de Vronkenlaan ter 
hoogte van de BSW her in te richten als 30 kilometergebied en ter plaatse van de BSW een 
schoolzone te realiseren. Flankerend daaraan is besloten om vrachtverkeer te weren van de 
Laan van Ouderzorg, Van Poelgeestlaan en de Vronkenlaan door het vrachtverkeer via de 
Van der Valk Boumanweg (momenteel verboden voor vrachtwagens) te geleiden richting De 
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Baanderij. Ook is besloten om de Verkeerregelinstallaties (VRI's) te vernieuwen en de 
kruispunten opnieuw in te richten om zo de doorstroming op de Engelendaal te verbeteren. 

Op 10 september 2012 heeft de Raad besloten tot uitvoering van deze maatregelen zodat de 
financiële uitvoerbaarheid zeker is gesteld. Uitvoering van deze plannen zijn ingepland voor 
2014, zodat bij openstelling van de scholen de nieuwe situatie gerealiseerd is. In 
verkeersonderzoek 2 worden deze maatregelen ook specifiek genoemd. Deze maatregelen 
zijn nog niet opgenomen in RVMK 2.2 waardoor de consequenties van deze maatregelen op 
de intensiteiten per wegvak nog niet inzichtelijk zijn. 

Onderstaande kaarten betreffen een uitsnede van de locatie BSW waarop de intensiteiten uit 
het verkeersmodel zijn geprojecteerd. 

Kaarten intensiteiten RVMK 2.2 

m / 
Vronkenlaan 

Vronken aan 4 / 
V m / 

BSW BSW 

oo 
2500 

Van Poelgeestlaan 
Van Poelgeestlaan 

adviseurs 
rnoh i l iU ' 2020 Referentie, motorvoertuigen 2-uursochtendspits 2 0 2 0 Referentie, motorvoertuigen etmaal Gouda lappel Gouda lappol 
neno. Coneng Gemeente Leiderdorp, Holland Rijnland Coffeng Gemeente Leiderdorp, Holland Rijnland 

Capaciteit van wegen RVMK 2.2 

capaciteit (2-ut.rsl 
Mem Imktype 2000 2010 2020 snelheid 

• 50 Un'h QT'/v met fie:s;:iooh 

• 30 km/h ETW gemengd 

2.000 2 000 2 000 

1600 1.600 1.600 

50 

30 



Uit bovenstaande kaarten zijn de te hanteren intensiteiten af te lezen (motorvoertuigen 2-
uursochtendspits, linkerkaart) en is een berekening te maken. 

Weg Regime Intensiteit Intensiteit Intensiteit Capaciteit l/C 
(km/h) Richting 1 Richting 2 Totaal weg verhouding 

Vronkenlaan 30 250 400 650 1.600 0.406 
Vronkenlaan 50 250 400 650 2.000 0.325 
Van Poelgeestlaan 30 490 560 1.050 1.600 0.656 
Van Poelgeestlaan 50 490 560 1.050 2.000 0.525 
Laan van Ouderzorg 30 590 700 1.290 1.600 0.806 
Laan van Ouderzorg 50 590 700 1.290 2.000 0.645 

Alle l/C-verhouding blijven onder de 0.85 waardoor geconcludeerd kan worden dat geen 
verkeerskundige problemen zijn te verwachten op de piekmomenten op de genoemde 
wegen. 

Voor de volledigheid is voor zowel de huidige situatie van de wegen (50 km/h) als de 
toekomstige situatie van de wegen (30 km/h) een berekening gemaakt van de IC-
verhouding. In alle gevallen wordt de drempelwaarde van 0.85 niet overschreden. Daarbij 
zijn in de gebruikte intensiteiten nog niet de maatregelen verwerkt van het afwaarderen van 
de wegen naar 30 km/h en een vrachtwagenverbod. 

Om te bepalen of een wegvak een druk wegvak is wordt gebruik gemaakt van de 
bovengrens van 10.000 motorvoertuigen per etmaal. De etmaal -intensiteiten van de 
wegvakken zijn allen onder de 10.000 motorvoertuigen/ etmaal (zie kaart). 

De intensiteit op het wegvak bij de kruising Vronkenlaan en Engelendaal komt wel boven de 
10.000 motorvoertuigen per etmaal (12.000). Om deze reden wordt dit kruispunt aangepakt 
met het maatregelen uit het Definitief Uitvoeringspakket IWP. 

De berekeningen in deze memo zijn niet te vergelijken met de berekeningen uit de 
onderzoeken uit 2007. Reden hiervoor is dat voor de intensiteiten een ander uitgangspunt is 
gebruikt (op basis van 2-uursochtendspits in plaats van intensiteiten pet etmaal). 

Conclusie 
Naar aanleiding van de tussenuitspraak van de RvS is gekeken naar de achterliggende 
documentatie over verkeer(sveiligheid) voor de BSW in bestemmingsplan Nieuw-Centrum. 
Ten eerste is gebleken dat abusievelijk bij het bestemmingsplan niet de meest recente versie 
van het verkeersonderzoek was bijgevoegd. Het nieuwe verkeersonderzoek bevat een 
hoofdstuk waarin de toekomstige situatie is meegenomen. In verkeersonderzoek 2 wordt 
voor de toekomstige situatie geconcludeerd dat geen sprake is van een toename van 
verkeersstromen en dat de verkeersafwikkeling niet zal verslechteren ten opzicht van de 
autonome situatie. Ook wordt de ontwikkeling van de BSW in de verkeerskundige 
beoordeling meegenomen. Ten aanzien van de autonome situatie wordt een nadere 
motivering gegeven. 

De RvS is (op basis van het verkeersonderzoek 1) van oordeel dat bij een autonome situatie 
binnen 10 jaar problemen zich kunnen voordoen in de afwikkeling van verkeer. Op basis van 
de geconstateerde onzekerheden en onduidelijkheden in het verkeersonderzoek, is dit nader 
onderzocht en berekent met behulp van het RVMK 2.2. Op deze manier wordt onderzocht of 
problemen in de verkeersafwikkeling zijn te verwachten in 2020. In het RVMK 2.2 zijn alle 



nieuwe relevante ontwikkelingen van alle omliggende gemeenten, waaronder expliciet de 
ontwikkeling van de BSW, meegenomen. 

Uit de berekeningen komt naar voren dat de capaciteit op de Vronkenlaan, Laan van 
Ouderzorg en de Van Poelgeestlaan voldoende is. De IC-verhoudingen vallen ruim onder de 
grens van 0.85. Hierbij dient de opmerking gemaakt te worden dat de gebruikte intensiteiten 
nog geen rekening houden3 met een afwaardering van de genoemde wegen, het instellen 
van een 'schoolzone' bij de BSW en het weren van vrachtverkeer. Dit zal een gunstig effect 
hebben op de verkeersafwikkeling. 

3 Aanpassingen aan het verkeersmodel (RVMK) gebeurd periodiek. In de eerst volgende update 
worden de genoemde maatregelen doorgevoerd in het verkeerskundig model. Daarna zijn de 
(positieve) effecten zichtbaar in intensiteiten op de verschillende wegvakken. 


