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VERZONDEN 1 3 FEB. 2013 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op 10 september 2012 heeft u het Uitvoeringsplan IWP 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. 

Voortgang 
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. 

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



Beoordelingscriteria 
Bij de besluitvorming in september omtrent het Uitvoeringsplan IWP 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, 
ster en wethouders, 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 


