
Beleid 
Cluster Ruimte 
( 0 7 1 ) 5 4 59 903 
dvanroi jen@leiderdorp.n l 

Int ?komen: 

Afdel ing : 

Kopie : 

Gemeente 
Leiderdorp 

Pm 
Gemeenteraad Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 A A Leiderdorp 

HIIIIIIIMIIIIIIMIIMI 
2013.05693 
14/10/2013 

V E R Z O N D E N 1 1 OKT. 2013 
datum 
kenmerk 
bij lage 
betreft 

10 oktober 2013 
2013U02853 
4. 
Toezegg ing Col lege inzake br ieven I W P 

Geachte leden van de Gemeenteraad , 

T i jdens de commiss ie Ruimte van 1 oktober 2013 hebben wij de toezegging gedaan om de 
verstuurde brieven over de uitvoering van het I W P gegroepeerd aan te leveren. Met deze 
brief geven wij hier invull ing aan . 

In de vo lgende br ieven, die in het RIS zijn opgenomen , zijn wij op diverse onderdelen van het 
Ui tvoer ingsplan I W P ingegaan: 

- "Voortgang ui tvoer ingsplan I W P " d.d. 11-02-2013, nr. 2013U00093 
- "Motie v rachtwagenverbod Van der Valk Boumanweg" d.d. 01-08-2013, nr. 2013U01058 
- "Motie I W P : Verkeer bu i tenom" d.d. 05-09-2013, nr. 2013U02151 
- " I W P Engelendaal" d.d. 03-09-2013, nr. 2013U2463 

Wi j zi jn bij de beantwoord ing van de technische vragen van D'66 er vanui t gegaan dat de 
br ieven in de periode tot sep tember 2013 ook achtergrond informatie over het Engelendaal 
bevat ten. Dit blijkt niet juist te zi jn, waarvoor onze excuses. 

In de lijst van toezeggingen was opgenomen dat uw Raad in het derde kwartaal van 2013 
geïnformeerd zou worden over het Engelendaal . Hier is met de brief van 3 september 2013 
invull ing aan gegeven . 

Wi j ver t rouwen erop met deze brief de toezegging a fgedaan te hebben. 

f Mi •3 
L.M. Dr iessen-Jansen 
burgemeester se 
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Voortgang Uitvoeringsplan I W P 

VERZOND Ei 1 3 F E B . 2013 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op 10 september 2012 heeft u het Uitvoeringsplan I W P vastgesteld. Tevens heeft u twee 
moties aangenomen behorende bij deze besluitvorming. Met deze brief willen wij u op de 
hoogte houden van de voortgang hieromtrent. 

Twee uitvoeringsprojecten stonden voor eind 2012 gepland. Dit waren de "Proef Leiderdorpse 
brug" en "aanpassen oversteek Persant Snoepweg". De ontwerpen zijn inmiddels definitief, de 
verkeersbesluiten zijn genomen en de aannemer is geselecteerd. De aard van de 
werkzaamheden is echter zeer weersgevoelig. Tot op heden heeft het weer de uitvoering van 
deze twee projecten in de weg gestaan. Zodra het weer verbetert, zal er direct gestart worden 
met de realisatie. 

De eerste motie die u heeft aangenomen heeft betrekking op het opheffen van het 
vrachtwagenverbod op de Van der Valk Boumanweg. Het verkeersonderzoek is hiervoor 
afgerond, en de gemeente is nu ambtelijk met Leiden in overleg omtrent de uitkomsten. De 
studie toonde aan dat in alle scenario's er effecten op Leids grondgebied zijn. Zodra deze 
(eerste) reactie binnen is, zullen wij de uitkomsten en conclusie aan u aanbieden. 

De tweede motie heeft betrekking op het verkeer "buitenom" leiden. Hiervoor is contact 
opgenomen met verschillende wegbeheerders en een belangrijke aanbieder van 
autonavigatie, TomTom. Wij wachten nog op een definitieve reactie van TomTom. Zodra deze 
verwerkt is, zullen wij u ook deze uitkomsten en conclusies aanbieden. 

Voortgang 
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Beoordelingscriteria 
Bij de besluitvorming in september omtrent het Uitvoeringsplan I W P zijn niet de beoordelings
criteria benoemd zoals het College deze zal hanteren om de "Proef Leiderdorpse brug" te 
toetsen. Wij hechten eraan u hiervan van te voren hierover op de hoogte te stellen. Om tot 
een goede vergelijking te komen zal de proef minstens 1 jaar duren. 

Wij zullen de volgende criteria hanteren. 
> Doorstroming (auto)verkeer. Nagegaan zal worden of na de ingreep er een ander 

verkeersbeeld ontstaat. Gelet op het doel van de proef, is dit overigens wel de 
verwachting. 

> Doorstroming bussen. Uitgangspunt is dat de ingreep niet tot significante vertraging 
voor bussen mag leiden gedurende maatgevende perioden. 

> Wachtrijlengte bij de verkeerslichten. Nagegaan zal worden of na de ingreep er een 
ander verkeersbeeld ontstaat. 

> Totale verkeersintensiteit. Uitgangspunt is dat de ingreep niet mag leiden tot een grote 
toename van verkeer op deze route. 

Na de evaluatie zullen wij de resultaten met u delen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee afdoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben 
over de uitvoering, dan kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijk ambtenaar 
Denijs van Roijen. Hij is bereikbaar op dvr@leiderdorp.nl en op 071-5459903. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 

c L 
uten 

burgemeester ans 
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Geachte leden van de raad, 

In uw raadsvergadering van 10 september 2012 heeft u een besluit genomen over het 
Uitvoeringsplan van het I W P . Tijdens de vergadering heeft u een motie aangenomen over 
het opheffen van het vrachtwagenverbod op de Van der Valk Boumanweg. Wij hebben de 
voor- en nadelen van vrachtwagenverkeer over de Van der Valk Boumanweg onderzocht. Wij 
hebben specifiek gekeken naar de effecten voor verkeer, lucht en geluid. Ook is de kruising bij 
de Spanjaardsbrug in het onderzoek betrokken. 

Onderzoek 
Ons onderzoek heeft zich gericht op twee scenario s. Scenario 1 is gedefinieerd als het 
uitbreiden van het huidige vrachtwagenverbod voor de hele Van der Valk Boumanweg. 
Scenario 2 gaat uit van het opheffen van het vrachtwagenverbod. Uitgangspunt is geweest 
het instellen van het vrachtwagenverbod op de Laan van Ouderzorg, Van Poelgeestlaan en 
de Vronkenlaan. 

Voor het onderzoek is het verkeersmodel aangepast aan bovengenoemde scenario s (zie 
bijlage 1). Op basis van deze informatie zijn de verkeersstromen onderzocht. De uitkomsten 
van het verkeersmodel zijn als input gebruikt voor de onderzoeken naar geluid en 
luchtkwaliteit (zie bijlage 2 voor het onderzoek van de Omgevingsdienst). Hieronder worden 
de effecten van beide scenario s weergegeven. 

Effecten scenario 1 
Met uitzondering van het nog in te stellen vrachtwagenverbod op de Laan van Ouderzorg, 
Van Poelgeestlaan en de Vronkenlaan is dit scenario gelijk aan de huidige situatie. Om een 
vrachtwagenkeerpunt bij de Meas-locatie te voorkomen is rekening gehouden met een 
vrachtwagenverbod vanaf de Persant Snoepweg. 
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Het verkeersmodel laat zien dat het verkeer op een gelijke manier blijft rijden als in de huidige 
situatie. De bereikbaarheid van de Baanderij verandert wel, aangezien vrachtwagenverkeer 
via Leiden of het Engelendaal moet rijden. Het kan daarentegen wel een stimulans zijn voor 
het vrachtverkeer om buitenom te rijden vanaf de A4. 

Voor het aspect geluid heeft dit scenario geen nadere gevolgen of belemmeringen. 
Vanuit het aspect luchtkwaliteit worden geen belemmeringen voorzien. Wel heeft dit scenario 
de voorkeur aangezien vrachtverkeer meer gespreid wordt. 

Voor de kruising met de Spanjaardsbrug verandert er niets in dit scenario. De Van der Valk 
Boumanweg blijft voor bestemmingsverkeer bereikbaar. 

Effecten scenario 2 
Het opheffen van het vrachtwagenverbod leidt tot meer verkeersbewegingen op de Van der 
Valk Boumanweg (in totaal ongeveer 290 extra vrachtwagens). Dit betekent een toename van 
11,7 % op het deel tussen de laan van Ouderzorg en de Spanjaardsbrug. Op de wegen waar 
de vrachtwagens oorspronkelijk reden bedraagt de relatieve afname van het verkeer slechts 
maximaal 1 % (met uitzondering van de Zijldijk waar een afname van 1,3% te verwachten is). 
Op het Engelendaal is het effect van een afname van vrachtverkeer relatief klein gezien de 
hogere intensiteiten die daar aanwezig zijn. De bereikbaarheid van de Baanderij wordt in dit 
scenario verbeterd. 

Scenario 2 (opheffen van het vrachtwagenverbod) heeft voor geluid tot gevolg dat onderzocht 
moet worden of voor de woningen langs de Van der Valk Boumanweg een hogere waarde 
moet worden afgegeven. Hierbij zal aandacht moeten worden besteed aan de mogeli jkheden 
om het geluid van de weg terug te brengen. Wanneer deze mogelijkheden ontoereikend 
blijken te zijn zullen hogere waarden moeten worden vastgesteld. Hierbij is niet uit te sluiten 
dat de geluidisolatie van de woningen zal moeten worden verhoogd. Om de noodzaak te 
bepalen moet nader akoestisch onderzoek aan de gevels worden uitgevoerd. De gemeente 
draagt de kosten van de onderzoeken en de kosten voor de verbetering van de gevelisolatie. 

Voor luchtkwaliteit zijn er geen belemmeringen. 

In dit scenario komen meer vrachtwagens over de kruising bij de Spanjaardsbrug. Na 
aanpassing van het kruispunt hebben geen zware ongevallen meer plaatsgevonden. In de 
huidige situatie rijden de vrachtwagens die een bestemming hebben op de Van der Valk 
Boumanweg ook al over de kruising. De toename blijft beperkt waardoor de veiligheid op het 
kruispunt gewaarborgd blijft. 

Conclusie 
Vanuit verkeer hebben beide scenario s voor en nadelen, waarbij scenario 2 in het 
Coalitieakkoord wordt genoemd. Vanuit luchtkwaliteit worden geen belemmeringen voorzien, 
maar is een voorkeur voor scenario 1. Met name vanuit het oogpunt van geluid worden 
knelpunten voorzien. Het opheffen van het vrachtwagenverbod (scenario 2) heeft grote 
(financiële) consequenties ten opzichte van scenario 1 (handhaven en uitbreiden van het 
vrachtwagenverbod). 
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Om de exacte consequenties inzichtelijk te maken is nader onderzoek van de 
Omgevingsdienst nodig. Hiermee is een financiële inschatting te maken van eventuele kosten. 
Ook het onderzoek van de Omgevingsdienst zal moeten worden bekostigd. Voor deze 
onderzoeken is geen budget beschikbaar. Deze aspecten moeten eerst onderzocht worden, 
zodat daadwerkelijke uitvoering niet op korte termijn kan plaatsvinden. 

Voor de uitvoering van de motie hebben wij naar aanleiding van deze conclusie een afweging 
gemaakt. Wij hebben gekozen om scenario 1, te weten het handhaven van het 
vrachtwagenverbod op de Van der Valk Boumanweg, uit te voeren. Om problemen ter hoogte 
van de Meas-locatie te voorkomen wordt het vrachtwagenverbod op de hele Van der Valk 
Boumanweg ingesteld. De (negatieve) effecten voor de leefbaarheid zijn in dit scenario 
minimaal en worden over een groot deel van het dorp verspreid. Daarnaast is scenario 1 
direct uitvoerbaar en zijn geen verdere investeringen nodig. 

Om het vrachtverkeer naar de bedrijventerreinen (De Baanderij, De Waard) te begeleiden 
wordt bekeken of dit door middel van bebording kan worden verbeterd. Hiermee wordt het 
vrachtverkeer vanaf de kant van de Leiderdorpse Brug via de Hoge Rijndijk en Lage Rijndijk 
of Engelendaal geleidt en het vrachtverkeer vanaf Bospoort via de provinciale weg. 

Wij zijn ons ervan bewust dat met deze maatregel de al zwaar belaste wegen Persant 
Snoepweg en het Engelendaal te maken krijgen met een kleine toename van verkeer. Recent 
hebben wij het ontwerp Actieplan Geluid Leiderdorp 2013-2018 vastgesteld, waarin de 
leefbaarheidsproblematiek wordt aangepakt. Het Actieplan Geluid ligt momenteel ter inzage. 
Wij hebben u recent per brief hierover geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet 
burge 

Jansen | ^ A H L M outen lesse 
secretaris burgemeest 

Bijlagen: 
1. Notitie 'Motie I W P : Vrachtwagenverkeer Van der Valk Boumanweg" (2013 E00611) 
2. Advies Omgevingsdienst, zaaknummer 2013003738, inclusief aanvulling (2013.03139) 
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1. 
Motie I W P : Verkeer buitenom 

VERZONDEN - 9 S E P . 2013 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Op 10 september 2012 heeft u de motie I W P : verkeer buitenom aangenomen. Na de 
vaststelling van het collegebesluit omtrent het vrachtverkeer op de Van der Valk Boumanweg 
heeft het College nu een besluit genomen omtrent deze motie. Met deze brief informeren wij u 
hierover. 

In uw motie (bijgevoegd in bijlage 1) verzoekt u het College in overleg te treden met 
verschillende partijen om het verkeer zoveel mogelijk 'buitenom te sturen. Hierbij verzoekt u 
specifiek in te gaan op autonavigatie en de ANWB bebording. 

In de bijgevoegde notitie zijn de resultaten hiervan opgenomen. De conclusie is als volgt: 

De bebording op de Provinciale en Rijkswegen voldoet aan het gemeentelijk I W P beleid. 
Binnen de gemeente is een aanpassing wenselijk op de bebording tussen de Leiderdorpse 
brug en de kruising met de Van der Valk Boumanweg. Hier zal de bestemming Baanderij in 
rechtdoorgaande richting worden toegevoegd. 

Het College heeft voorts geconcludeerd dat de gemeente te weinig (machts)middelen heeft 
voorkeurroutes binnen autonavigatie op te nemen. 

Het College vertrouwt er op hiermee invulling te hebben gegeven aan de onderhavige motie. 

Met vriendelijke groet, 
wethouders, 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 
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Motie IWP: verkeer buitenom 
In de raadsvergadering van 10 september 2012 is een motie aangenomen inzake het "buitenom" 
sturen van het (vracht)verkeer. Deze memo geeft inzicht en antwoord op deze motie. De motie is als 
bijlage 1 toegevoegd. 

M o t i e i n h e t k o r t 
In het kort komt de motie neer op het in overleg treden met verschillende partijen (RWS, Provincie, 
aanbieders van navigatie-apparatuur) omtrent het omleiden van verkeer (met name richting de 
Baanderij) via de N446-Oude Spoorbaan. 

O n d e r z o e k s o p z e t 
Het onderzoek is opgedeeld in drie delen. De routes buiten de gemeente, die binnen de gemeente en 
de navigatieaanbieders. Voor de routes buiten de gemeente zijn wij afhankelijk van andere 
wegbeheerders. Binnen Leiderdorp heeft de gemeente zelf beleidsvrijheid ten aanzien van de 
gewenste routering. Hierbij is de tweede motie welke in de vergadering van 10 september 2012 is 
aangenomen omtrent het vrachtwagenverbod op de Van der Valk Boumanweg ook relevant. Het 
recent genomen collegebesluit omtrent het vrachtwagenverbod is in deze notitie meegenomen. 

Voor de uitvoering van deze motie is contact opgenomen met de volgende partijen: 
- Rijkswaterstaat, 
- Provincie Zuid Holland, 
- Gemeente Leiden, 
- Combinatie A4 (aannemers verbreding A4), 
- TomTom (aanbieder routenavigatie) 
- Navigon (aanbieder routenavigatie) 
- Garmin (aanbieder routenavigatie) 

Voor zover nog niet bekend bij de gemeente zijn bij de overheden en de aannemer van de verbreding 
van de Rijksweg de ANWB-bebordingsplannen opgevraagd. Tevens is de vraag gesteld hoe deze 
partijen, in hun ogen, zouden kunnen bijdragen aan het tot uitvoering brengen van deze motie. 
Daarnaast zijn enkele (telefonische) gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van deze 
organisaties. 

Er zijn vele aanbieders van (onboard) navigatie. Gekozen is om de grotere (en bekendere) bedrijven 
aan te schrijven. Uitgangspunt hierbij is dat deze reacties representatief zijn voor alle overige 
aanbieders. 
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B e b o r d i n g b u i t e n L e i d e r d o r p 
Voor de verschillende wegdelen (A4/N11 en A4/N446) zijn onderstaand de resultaten en conclusies 
opgenomen. 

A4/N11 
Dit weggedeelte betreft alle auto(snel)wegen ten zuiden van Leiderdorp. De relevante bebording 
betreft hier de richtingen "Leiden Noord", "Leiden Oost" en "Leiderdorp". 

Verkeer richting Leiden Oost (wijken rondom de Hoge Rijndijk) wordt via de afrit N i l geleid (en 
verder via de Willem van der Madeweg en de Hoge Rijndijk). Dit verkeer komt dus niet binnen de 
gemeentegrenzen van Leiderdorp en volgt de kortste route richting de bestemming. 

Verkeer richting Leiden Noord (wijken rondom de Willem de Zwijgerlaan) wordt doorgeleid via de A4 
richting afrit Bospoort (en vervolgens de N446 en de Oude Spoorbaan). Dit verkeer wordt dus 
buitenom geleid. 

Verkeer richting Leiderdorp wordt tevens doorgeleid via de A4 richting afrit Bospoort. Concreet 
betekent dit dat Leiderdorp niet aangegeven staat via de Leiderdorpse brug. Al het verkeer richting 
Leiderdorp zou, volgens de bebording, gebruik dienen te maken van afrit Bospoort. 

Figuur 1 afrit Nil/'A4 
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Figuur 2. Afrit N446/A4 

• 

Figuur 3. Oprit A4 vanaf Nil 

Het bebordingsplan voor na gereedkomen van de verbreding van de A4 volgt dezelfde routes. De 
verbreding van de Rijksweg brengt hierin dus geen verandering in. 

Conclusie 
Met betrekking tot de motie wordt geconcludeerd dat de bebording voor het weggedeelte A4/N11 
voldoet aan de motie. Er zijn geen wijzigingen nodig. Derhalve is er geen verder contact gezocht met 
RWS, Provincie en/of de Combinatie A4. 

A4/N446 
Dit weggedeelte betreft alle auto(snel)wegen ten noorden van Leiderdorp. De relevante bebording 
betreft hier de richtingen "Leiden", "Leiden Noord" en "Leiderdorp". 

Verkeer richting Leiden Noord (wijken rondom de Willem de Zwijgerlaan) wordt geleid via afrit 
Bospoort (en vervolgens de N446 en de Oude Spoorbaan). Dit verkeer wordt dus buitenom geleid. 
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Verkeer richting Leiderdorp wordt tevens geleid via afrit Bospoort. Concreet betekent dit dat 
Leiderdorp niet aangegeven staat via de Leiderdorpse brug. Al het verkeer richting Leiderdorp zou, 
volgens de bebording, gebruik dienen te maken van afrit Bospoort (afrit A4/N446). 

Verkeer richting de overige wijken van Leiden wordt doorgeleid via de A4 richting de afslagen N i l e 
N206. Dit verkeer komt dus niet over Leiderdorps grondgebied 

Figuur 4. Afrit A4/N446 

Het bebordingsplan voor na gereedkomen van de verbreding van de A4 volgt dezelfde routes. 

Conclusie 

Met betrekking tot de motie wordt geconcludeerd dat de bebording voor het weggedeelte 
A4/N446voldoet aan de motie. Er zijn geen wijzigingen nodig. Derhalve is er geen verder contact 
gezocht met RWS, de Provincie en/of de Combinatie A4. 

U i l 

f 
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A a n b i e d e r s ( a u t o ) n a v i g a t i e 
Naast dat er contact is opgenomen met de verschillende wegbeheerders is ook contact opgenomen 
met verschillende aanbieders van autonavigatie. Allen zijn via e-mail en telefoon benaderd. 

De reactie van de verschillende bedrijven was eensluidend. Zij honoreren het verzoek van de 
gemeente niet om bepaalde routes te laten prevereren boven andere routes. Ook herhaaldelijk 
contact en uitleg van de Leiderdorpse situatie (met de parallelle structuren van de Persant Snoepweg 
en de A4 en van het Engelendaal en de N446) heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. 

Er is ook navraag gedaan bij Leiden of deze gemeente contact heeft (gehad) omtrent soortgelijke 
verzoeken van routemanagement. Ook in Leiden zijn er geen voorkeursroutes welke gevolgd worden 
door de (auto)navigatie. 

Conclusie 
Met betrekking tot de motie wordt geconcludeerd dat, daar de aanbieders private bedrijven zijn, er 
geen (machts)middelen beschikbaar zijn om de gewenste verandering door te voeren. 

De enige wijze waarop de routering kan worden beïnvloed, is wanneer de gewenste routes 
sneller/directer zijn dan de routes welke Leiderdorp ongewenst beschouwd. Concreet betekent dit 
dat indien we hierop willen sturen we de route buitenom sneller dient te zijn dan de route via het 
Engelendaal. Alsdan zal de navigatiesoftware, en daarmee de automobilist die daarop rijdt, de door 
Leiderdorp gewenste route kiezen. Dit geldt alleen voor navigatiesoftware die plannen volgens de 
snelste route, niet de kortste route. Er is geen onderzoek uitgevoerd naar wat hiervoor nodig zou 
zijn. Indien gewenst door de Gemeenteraad kan hier opvolging aan worden gegeven. Hiervoor 
dienen echter wel ambtelijke capaciteit en financiële middelen voor worden vrijgemaakt. 
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B e b o r d i n g b i n n e n L e i d e r d o r p 
Voor de bebording binnen Leiderdorp zijn drie kruispunten relevant. Die van de Persant Snoepweg 
met de Van Valk Boumanweg, de Persant Snoepweg met het Engelendaal en het Engelendaal met de 
Oude Spoorbaan. De situatiefoto's zijn onderstaand opgenomen. 

figuur Sa. Kruising Persant Snoepweg en Van der Valk Boumanweg {richting Rijnland Ziekenhuis) 

figuur Sb. Bebording tussen de Leiderdorpse brug en het kruispunt 

Op de kruising Persant Snoepweg met de Van der Valk Boumanweg wordt al het verkeer via de 
Persant Snoepweg geleidt. De bebording voor de Baanderij is echter alleen zichtbaar vanaf de 
zijstraten. Om, gelet op het vrachtwagenverbod op de Van der Valk Boumanweg, dit duidelijker te 
bewegwijzeren is het wenselijk om op het bord tussen de Leiderdorpse brug en de kruising de 
Baanderij als bestemming toe te voegen. Deze komt dan in de rechtdoorgaande richting. 
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Figuur 6a. Kruising Persant Snoepweg en Engelendaal. 

l n 

Figuur 6b. Kruising Persant Snoepweg en Engelendaal. 
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Figuur 6c Bebording voor de kruising Persant Snoepweg en Engelendaal. 

Op de kruising Persant Snoepweg met het Engelendaal wordt verkeer richting de Baanderij en 
bestemmingen (richting) Leiden via de Persant Snoepweg geleid. Verkeer met een bestemming 
richting het noorden van Leiderdorp (richting de A4) wordt via de Persant Snoepweg richting de oprit 
A4/N446 geleid. Verkeer richting de N i l alsook Den Haag wordt via de Leiderdorpse brug geleid. 
Gelet op het verkeersbeleid dat verkeer buitenom wordt gestuurd is dit juist en zijn ook hier geen 
wijzigingen nodig. 

I I 
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Figuur 7 Kruising Oude Spoorbaan en Engelendaal richting N446 

Op de kruising Engelendaal met de Oude Spoorbaan wordt al het doorgaand verkeer via de Oude 
Spoorbaan gestuurd. Alleen verkeer richting Leiderdorp wordt via het Engelendaal gestuurd. Ook 
deze kruising is derhalve juist bebord. 
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Conclusie 
De drie relevante kruisingen zijn juist bebord. Het is wel wenselijk om de route naar de Baanderij toe 
te voegen op de bebording tussen de Leiderdorpse brug en de kruising Persant Snoepweg - Van der 
Valk Boumanweg. 

Conc lus ie 
De conclusie is in twee delen op te delen: de bebording en de autonavigatie. 

Met betrekking tot de bebording is geconcludeerd dat deze voor alle weggedeelten buiten de 
bebouwde reeds conform de motie is. Er is geen verdere actie nodig om deze motie tot uitvoering te 
brengen. Binnen de bebouwde kom is het wenselijk om de route naar de Baanderij toe te voegen op 
de bebording tussen de Leiderdorpse brug en de kruising 

Met betrekking tot autonavigatie wordt geconcludeerd dat, daar de aanbieders private bedrijven 
zijn, er geen (machts)middelen beschikbaar zijn om de gewenste verandering door te voeren. 

De enige wijze waarop de routering kan worden beïnvloed, is wanneer de gewenste routes 
sneller/directer zijn dan de routes welke Leiderdorp ongewenst beschouwd. Concreet betekent dit 
dat indien we hierop willen sturen we de route buitenom sneller dient te zijn dan de route via het 
Engelendaal. Alsdan zal de navigatiesoftware, en daarmee de automobilist die daarop rijdt, de door 
Leiderdorp gewenste route kiezen. 

Auteur: Denijs van Roijen 
Corsa: 2013E02283 
Datum: 27-05-2013 
Laatste wijziging: 07-08-2013 
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B i j l age 1 . M o t i e 10 s e p t e m b e r 2 0 1 2 

MOTIE 

Voorstel nummer 1 

Bij agendapunt van dc Raad van 10 september 2012. agendapunt 9 

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d d 10 september 2012 

Onderwerp: I W P L'itvoeringsplan ' Verkeer buitenom 

De Raad verzoekt het college. 

in overleg te treden met exteme partijen (provincie, rijkswatersaat en TOM 1 OM) om de 
bewegwijzering en bebording op o.a de A4 er. de routering in de programmatuur zo aan te passen dat 
verkeer (met name het doorgaand verkeer en het vrachtverkeer met bestemming Haandcnj) zoveel 
mogelijk builen het dorp om geleid /al worden (N446 0ude Spoorbaan). 

Ondertekening en naam fractie 1)66, Corine Hamer 
GrocnLinks 
V V D 
BHL 
CDA 
PvdA 
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dvanroijen@leiderdorp.nl 

Beleid 
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Gemeenteraad Leiderdorp 
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2350 AA LEIDERDORP 

datum 
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betreft 

3 september 2013 
2013U02463 
I W P - Engelendaal 

V E R Z O N D E N t \ S E P . 2013 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Op 10 september 2012 heeft besluitvorming plaatsgevonden omtrent het uitvoeringsplan 
I W P . Uw Raad heeft hiervoor toen de benodigde middelen beschikbaar gesteld. Tevens 
hebben wij tijdens de behandeling hiervan de toezegging gedaan nog bij uw Raad terug te 
komen met de eerste ontwerpen van de kruispunten Engelendaal. Hierbij ging het met name 
omtrent de absolute noodzaak van linksaf-stroken op de kruisingen Rietschans en 
Buitenhoflaan. In deze brief berichten wij u hierover. 

Raadsinformatieavond 
Op 3 september jongstleden heeft een raadsinformatieavond omtrent het I W P - Engelendaal 
plaatsgevonden. Hierin zijn de voorlopige ontwerpen en de effecten ervan uitvoering 
gepresenteerd en besproken. Door het zeer technische karakter van de ontwerpen is hier met 
name ingegaan op de effecten. De belangrijkste effecten en conclusies zijn onderstaand 
nogmaals weergegeven. 

Effecten en conclusies 
Effect op het groen en de ecologie 
Het realiseren van linksaf-stroken gaat ten koste van groen van de middenberm van het 
Engelendaal. Door echter op verschillende plaatsen asfalt te verwijderen (met name de 
aanwezige invoegstroken en door de kruisingen compacter te maken) is het netto saldo van 
verlies van groen beperkt gebleven tot 200m 2 voor de zeven kruisingen bij elkaar. Voorgesteld 
is om dit oppervlak te compenseren door het parkeerterrein in de Houtkamp 
(Engelendaalzijde) te verkleinen. Hiermee komt het saldo aan verlies van groen uit op Om 2. 

Bezoekadres 
Willem-Alexanderlaan 1 
2351 DZ Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
telefoon (071) 545 85 00 
info@leiderdorp.nl 
www.leiderdorp.nl 



Daarnaast wordt in het definitief ontwerp de benodigde lengte van de opstelstroken nog 
aangepast aan de uiteindelijke behoefte en verkeersregeling. Thans gaan wij nog uit van de 
maximale lengte. 

Tevens dient er een aantal bomen gekapt te worden. Dit aantal wordt op ca. 50 geschat. Het 
overgrote deel hiervan, meer dan de helft, is ten gevolge van de uitbreiding van het Winkelhof. 
Hier is reeds besluitvorming omtrent geweest. Voor de kruispunten Rietschans en 
Buitenhoflaan gaat het om circa 5 bomen. Alle bomen worden in de middenberm of direct 
langs het Engelendaal gecompenseerd. 

Daarnaast is er een kwalitatieve verbetering doorgevoerd. De bermen van het Engelendaal 
zullen, conform het groenbeleid, worden ingezaaid met een bloemrijk mengsel. Ook zal voor 
herplant van bomen gebruik worden gemaakt van inheemse soorten en van soorten welke 
bestand zijn tegen wegenzout. 

Tot slot wordt de ecologische hoofdstructuur versterkt door middel van een faunapassage 
nabij de Gallaslaan en het compacter maken van de kruisingen. Hierdoor kunnen kleinere 
dieren en insecten makkelijker de asfaltgedeelten kruisen en staan de verschillende 
groengebieden beter met elkaar in verbinding. 

Effecf op de doorstroming 
De combinatie van de linksaf-stroken en vernieuwde verkeerslichtenregeling zorgt voor een 
sterke afname van de wachttijden voor alle verkeersgebruikers. 

De verliestijden van de bus worden tot ongehinderde doorstroming teruggebracht (nul 
seconden verliestijd) in de langsrichting en tot ongeveer 10 seconden verliestijd in de 
dwarsrichting van het Engelendaal. Hiermee is het Engelendaal direct geschikt gemaakt voor 
R-net. R-net is de naamgeving van de Provincie voor hoogwaardig openbaar vervoer. 

De verliestijden van het langzaam verkeer worden ongeveer gehalveerd ten opzichte van de 
huidige situatie. Met name bij de oversteek van het Winkelhof (en de Laan van Berendrecht) 
vindt een sterke verkorting van de wachttijd plaats. 

Ook het gemotoriseerde verkeer hoeft in de spits minder lang te wachten, en het is duidelijk 
waarom men wacht. De huidige geschakelde regeling betekende dat auto's zonder duidelijke 
reden, en lang, stonden te wachten. In de nieuwe situatie is dit niet langer het geval. 

De berekende en gepresenteerde wachttijden gelden in de spits en zijn de meest ongunstige 
situatie (grootste wachttijd). Buiten de spits zijn de wachttijden aanzienlijk minder, en 
afhankelijk van de totale drukte op een kruispunt kunnen deze wachttijden dalen tot nul 
seconden voor de weggebruikers. 



Conclusies linksaf-stroken 
Wij hebben de toezegging gedaan dat de absolute noodzaak van de linksaf-stroken voor de 
kruisingen Rietschans en Buitenhoflaan inzichtelijk gemaakt zou worden. 

Geconcludeerd is dat het gebruiken van de huidige linkerbaan als linksaf-strook tot grotere 
verliestijden leidt. Ook wordt de kwaliteitseis HOV (gemiddelde snelheid over een route) niet 
behaald zonder vier opstelstroken. Reden hiervoor is dat er langere wachtrijen ontstaan, 
waardoor de bus pas door kan rijden nadat deze wachtrij is afgewikkeld. Ook is er meer 
groentijd voor de auto nodig, waardoor de wachttijd voor het langzaam verkeer toeneemt. 

Daarnaast is het verkeerskundig wenselijk om de vormgeving van de kruisingen gelijk te 
houden. Dit komt met name de verkeersveiligheid ten goede en voorkomt invoegbewegingen 
voor het kruispunt. 

Tot slot is het mogelijk het verlies aan groen te compenseren, waardoor zowel de kwantiteit 
als de kwaliteit van de groenstructuur gegarandeerd blijft. 

Zienswijzen en bedenkingen 
Wij hebben dan ook geconcludeerd op basis van de bovenstaande afweging dat het ontwerp 
met vier opstelstroken noodzakelijk is om de doelstellingen te behalen. Het voornemen van 
het College is om deze ontwerpen verder uit te werken in de definitief ontwerp fase. Wij gaan 
er vanuit dat de gedane toezegging hiermee is afgedaan. 

Mocht uw Raad nog zienswijzen of bedenkingen hebben bij de gepresenteerde ontwerpen 
dan vernemen wij die graag van u. Wij verzoeken u indien mogelijk tijdens de raads
vergadering van september uw reactie te hieromtrent te geven. Dit in verband met de 
planning en voorgenomen moment van realisatie. 

Met vriendelijke grdet, 
burgemeester en vyetho 
Met vriendelijke grd 
burgemeester en 

H. Rdm 
ris se 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 


