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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 7-08-2012 

Onderwerp:  Uitvoeringsplan IVVP  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. In te stemmen met het uitvoeringsplan IVVP 2012 
2. In te stemmen met de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging voor een onttrekking in 2012 van € 45.000 

uit de Algemene Reserve Grondverkopen voor het pakket Quickwins: 
Programma 4A, verhoging lasten                                     € 45.000 
Resultaatbestemming, verhoging baten                           € 45.000 
Algemene reserve grondverkopen, onttrekking                € 45.000 

3. In te stemmen met de financiële verwerking van het uitvoeringsplan in de begroting 2013 voor de volgende 
onderdelen: 
- een onttrekking uit de Algemene reserve in 2013 van € 384.000 voor het pakket BSW. 
- een onttrekking uit de Algemene reserve grondverkopen in 2013 van € 410.000 voor het pakket 
Quickwins. 

- een investering van € 250.000 op te nemen in 2013 die na afronden van het IVVP Engelendaal in 2014 
afgeboekt en onttrokken wordt uit de Reserve algemene grondverkopen voor het pakket 
Engelendaal/Centrumplan 

- een investering van € 471.000 op te nemen in 2013 die na afronden  IVVP Centrumplein afgeboekt wordt 
ten laste van de Algemene reserve grondverkopen voor het pakket Engelendaal/centrumplan. 

- een aanvullende investering op te nemen voor het vernieuwen van de verkeerslichtinstallaties van 
€ 1.513.700 in 2013 waarvan de kapitaallasten van € 144.000 vanaf 2014 ten laste van de exploitatie 
gebracht gaan worden en worden afgeboekt in 20 jaar. 

- de kosten voor tellingen en verkeerseducatie € 24.000 ten laste te brengen van Programma 4 
 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In uw Commissie Ruimte van 20 maart 2012 is het concept uitvoeringsplan IVVP 
besproken. Op basis hiervan heeft ons College op 4 juni 2012 het definitief uitvoeringsplan 
IVVP vastgesteld. In het kader van het bestemmingsplan "Nieuw Centrum" bent u hierover 
reeds op 10 juli per brief geïnformeerd. Daarnaast is in uw Raadsvergadering van 2 juli 
2012 de kadernota behandeld. In deze kadernota is aangegeven op welke wijze de 
financiële ruimte gevonden kan worden om tot uitvoering van het IVVP te komen.  
 
Het vaststellen van het benodigde krediet voor de uitvoering van het IVVP kan helaas niet 
wachten tot de begrotingsbehandeling in november. In de tussentijdse uitspraak van de 
Raad van State1 omtrent het bestemmingsplan "Nieuw Centrum" heeft de RvS de 
gemeente tot 14 september 2012 de gelegenheid gegeven om zekerheid te bieden 
omtrent de in het bestemmingsplan omschreven infrastructurele maatregelen. Deze 
zekerheid wordt geboden door het beschikbaar stellen van een krediet voor het 
uitvoeringsplan IVVP. 
 
In het uitvoeringsplan IVVP zijn deze infrastructurele maatregelen opgenomen. Het 
uitvoeringsplan IVVP is in bijlage 1 opgenomen. De benodigde maatregelen bestaan uit de 

                                                      
1
 tussentijdse uitspraak d.d. 30 maart 2012. 
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benodigde aanpassingen op het Engelendaal, het vergroten van de capaciteit op kruising 
Heinsiuslaan - Engelendaal en het beperken van de totale hoeveelheid verkeer op de 
Heinsiuslaan door het afwaarderen van de Voorhoflaan. Daarnaast zijn ook infrastructurele 
maatregelen rondom de nieuwe Brede School West opgenomen. Ook de BSW maakt 
onderdeel uit van het bestemmingsplan "Nieuw Centrum". In het uitvoeringsplan zijn verder 
maatregelen opgenomen om verkeersknelpunten in de rest van Leiderdorp aan te pakken.  
 

1.b Voorgeschiedenis 

Het Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP) is op 13 juli 2009 door uw Raad vastgesteld. 
In het IVVP staan de beleidsdoelstellingen voor Verkeer en Vervoer tot 2020. In 2010 is 
gestart met het uitvoeringsplan IVVP. In dit uitvoeringsplan zijn de benoemde maatregelen 
concreet uitgewerkt. In 2010 en 2011 zijn verschillende presentaties en discussie-
momenten geweest met uw Raad. Hieruit is naar voren gekomen dat het niet wenselijk is 
om alle benoemde maatregelen uit te voeren. Alleen de kernmaatregelen, de maatregelen 
die een directe relatie met lopende projecten hebben en zogenoemde quickwins zijn 
behouden gebleven in het definitieve uitvoeringsplan IVVP. Voor alle overige maatregelen 
geldt dat deze niet binnen de huidige planperiode zullen worden uitgevoerd, tenzij er 
nieuwe ontwikkelingen zijn die dit alsnog nodig maken.  
 
 
1.c Samenhang beleidsvelden 

Het IVVP uit 2009 en daarmee het uitvoeringsplan IVVP heeft een sterke relatie met de 
beleidsvelden Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken. Immers nieuwe projecten 
zoals de komst van IKEA, de bouw van nieuwe woningen (zoals Plantage en Ommedijk), 
de realisatie van nieuwe Brede Scholen (zoals BSW) en de uitbreiding van het Winkelhof 
hebben alle verkeerseffecten.  Daarnaast dient rekening gehouden te worden met andere 
ontwikkelingen zoals autonome autogroei en de algemene bereikbaarheid van en in 
Leiderdorp. Ook is een goede bereikbaarheid een voorwaarde voor een goed vestigings-
klimaat van bedrijven in Leiderdorp. Tot slot zijn er ingrepen in de infrastructuur gedaan in 
(de directe omgeving van) Leiderdorp. Ondermeer de verbreding van de Rijksweg, de 
realisatie van de Willem Alexanderlaan, de reconstructie van de Willem de Zwijgerlaan in 
Leiden en de verwachte komst van de Ringweg Oost (tracé Sumatrastraat). Het 
uitvoeringsplan IVVP houdt met deze ontwikkelingen rekening en draagt bij aan het 
behouden van een goede bereikbaarheid van Leiderdorp, ook in de toekomst. 
  

1.d Keuze inrichting Engelendaal 

De keuzes die gemaakt zijn ten aanzien van de inrichting en vormgeving van het 
Engelendaal vormen de hart van het uitvoeringsplan. Er is gekozen voor het behouden van 
2x2 rijstroken op het Engelendaal en regeling van de kruispunten met VRI’s. De 
inhoudelijke onderbouwing hiervan en de afweging ten opzichte van LARGAS en rotondes 
is als bijlage 2 toegevoegd. 
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Vanuit de GroenLinks fractie is een Zwartboek Engelendaal aangeboden aan ons College. 
Hierin worden de problemen langs het Engelendaal geïnventariseerd en biedt GroenLinks 
ook een oplossing. Ons College heeft het Zwartboek aandachtig bestudeerd en heeft een 
reactie opgesteld. Deze reactie is als bijlage 2 toegevoegd. 
 

2 Beoogd effect 

Het tot uitvoering brengen van de beleidsdoelstellingen uit het IVVP 2009. Tevens het 
bereikbaar houden van Leiderdorp voor alle modaliteiten en het vergroten van de verkeers-
veiligheid in Leiderdorp. Hiermee wordt tevens bereikt dat de verkeersafwikkeling van de in 
het bestemmingsplan Nieuw Centrum genoemde projecten worden gerealiseerd conform 
de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken. 
 
 

3 Argumenten 

1.1 Het IVVP is in 2009 vastgesteld. 
In het IVVP zijn het verkeersbeleid en -doelstellingen tot 2020 vastgelegd. Het IVVP 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 extra kosten bespaard. 
 
1.3 Besluitvorming uitvoeringspakket IVVP 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. In haar 
tussentijdse uitspraak omtrent het bestemmingsplan "Nieuw Centrum" heeft 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 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 IVVP 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. 
 
1.5 Niet instemmen zal leiden tot grote financiële en juridische consequenties. 
Indien de gemeenteraad niet uiterlijk 10 september instemt met de hier benoemde 
maatregelen dan zal de Raad van State waarschijnlijk (onderdelen van) het 
bestemmingsplan "Nieuw Centrum" nietig verklaren. Dit betekent dat de Winkelhof 
voorlopig niet kan uitbreiden, althans ernstige vertraging zal oplopen en daarmee ook de 
inkomsten van de verkoop van de grond onder het oude gemeentehuis. Hierdoor is 
mogelijk een nieuwe overeenkomst met Wereldhave nodig, met alle risico's vandien. 
Tevens zal de bouw van de Brede School West ernstig vertraagd worden als onderdelen 
van het bestemmingsplan nietig verklaard worden. 
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2.1 De kadernota 2013 bevat de verwachte kosten voor dit uitvoeringsplan. 
Op 2 juli heeft de behandeling van de kadernota plaatsgevonden. Hierin heeft het College 
de verwachte kosten voor het uitvoeringsplan IVVP opgenomen. Concreet betekent dit dat 
er ruimte is in de begroting 2013 e.v. om het krediet ter beschikking te stellen. 
 
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het definitief uitvoeringplan bevat slechts een deel van alle maatregelen welke 
benoemd zijn in het IVVP. 
De keuze is gemaakt om alleen de knelpunten in Leiderdorp op te pakken. De overige 
maatregelen worden verdaagd tot nader orde. 
 
2.1 Veel van de maatregelen gaan ten koste van de reserve. 
Aanpassing van weginfrastructuur is altijd kostbaar. Wegen dienen een maatschappelijk 
nut voor vele jaren. Onttrekking aan de reserve nu is dus gerechtvaardigd daar de baten 
voor (de inwoners van) Leiderdorp er gedurende een lange tijd zijn. 

 

5 Duurzaamheid 

De aanleg en veranderingen van wegen dient altijd duurzaam te gebeuren. Infrastructuur 
kent een lange levensduur (>30 jaar). Waar mogelijk zal worden ingezet op het 
terugbrengen van geluidsoverlast (stil asfalt, veranderen verkeersstromen). Bij de 
vervanging van de verkeerslichten zullen direct LED lampen worden aangebracht. Deze 
lampen kennen een vele langere levensduur en verbruiken minder stroom dan de huidige 
armaturen.  
 
Het vergroten van de veiligheid is ook een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsplan. Er 
wordt ingezet op minder ongelukken door een veiligere inrichting van de wegen en door 
verkeerseducatie voor alle Leiderdorpers, en specifiek voor de meest kwetsbare groepen. 
Dit dient te leiden tot minder (ernstige) ongelukken. Minder ongelukken betekenen minder 
calamiteiten, minder opnames in ziekenhuizen en een veiligere beleving van Leiderdorp. 
Dit dient een maatschappelijk nut. 
 
 

6 Communicatie en participatie 

De maatregelen hebben allen betrekking op de openbare wegen in Leiderdorp. 
Communicatie en afstemming van de werkzaamheden zal zowel breed gebeuren (krant, 
internet, nieuwsbrief) als met direct betrokken (omwonenden, stakeholders). De inzet en 
het participatie niveau zal per deelproject bepaald worden. 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Het benodigde krediet strekt zich uit over meerdere jaren. Per jaar/periode zijn de kosten 
inzichtelijk gemaakt. In de kadernota en in het overzicht van de uitputting van de reserves 
die eerder dit jaar met u besproken zijn zijn de onderstaande kosten voor het IVVP 
opgenomen. Bij de financiële verwerking van de kadernota en de uitputting algemene 
reserves worden onderstaande kosten in de meerjarenbegroting 2013 verwerkt.  
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Pakket Kosten per jaar  Begroting 

vanaf 2013 

Begroting 

vanaf 2014 2012 2013 2014  

Engelendaal/ 

Centrumplan 

- € 477.000 € 244.000  € 9.000 € 144.000* 

(aflopend) 

BSW - € 384.000 -  - - 

Quickwins € 45.000 € 410.000  -  € 15.000 - 

       

Totaal € 45.000 € 1.271.000 € 244.000  € 24.000 € 144.000 
*) De investeringskosten voor de verkeerslichten bedragen €1.513.700. Deze kosten worden jaarlijks 
afgeschreven volgens een vast schema. Zie bijlage “kosten overzicht maatregelen” bij de notitie 
“Uitvoeringsplan IVVP” voor het afschrijvings-schema. 

 
Aanbestedingsvoordeel en overige besparingen zullen terugvloeien in de betreffende 
reserves na afsluiting van de afzonderlijke deelprojecten.  
 
 

8 Evaluatie 

Evaluatie zal plaatsvinden met behulp van (verkeers)tellingen. Onderdeel van de 
maatregelen is het opzetten van een continu telsysteem op de belangrijkste wegen. Met 
behulp hiervan, en andere reeds voor handen zijnde telmethoden, zal het effect van de 
maatregelen worden bepaald. Waar nodig zal er worden bijgestuurd om de 
beleidsdoelstellingen uit het IVVP 2009 te behalen. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  1. Definitief uitvoeringsplan IVVP (met bijlagen) 
      


