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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 18-01-2013 

Onderwerp: Verkenning Bereikbaarheid 

Leidse agglomeratie   

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Het participatieproces inclusief de mate en vorm van participatie per doelgroep en stap 

zoals beschreven in figuur 5.1 en 5.2 van het Plan van Aanpak Verkenning LAB071 

vast te stellen.  

 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 27 november 2012 hebben de colleges van Leiderdorp en Leiden hun ambtelijke 

organisaties de opdracht gegeven om te starten met een verkenning van de 

bereikbaarheid in de Leidse agglomeratie. De inzet van de bestuursopdracht is te komen 

tot breed gedragen afspraken tussen Leiden en Leiderdorp en eventuele andere 

overheidspartners  over de ruimtelijk-economische ambities  van de Leidse agglomeratie 

en infrastructurele maatregelen om deze ambities te kunnen realiseren. Voor Leiderdorp 

liggen hier kansen om eigen ambities op ruimtelijk-economisch gebied te realiseren (voor 

bijv Wooon/zorgcluster/Vierzicht, Bospoort, Winkelhof, Baanderij) en om bestaande 

verkeersknelpunten (zoals afwikkelen van verkeer van en naar Leiden, de A4 en de 

verschillende publiekstrekkers) aan te pakken.  Bekende knelpunten in Leiderdorp zijn de 

Engelendaal en de Persant Snoepweg. Beide wegen zijn bedoeld voor 

bestemmingsverkeer, maar worden nu nog teveel belast doordat doorgaand verkeer ook 

van deze wegen gebruik maakt. In het licht van het coalitieakkoord om het verkeer zoveel 

mogelijk buiten Leiderdorp om te geleiden, zijn er kansen voor de Oude Spoorbaan. 

 

Afgesproken is dat Leiden als centrumstad van de Leidse agglomeratie de verkenning 

hiervoor in gezamenlijkheid trekt. Oegstgeest is als derde partij gevraagd deel te nemen 

aan de verkenning. Het college van Oegstgeest zal naar verwachting daar binnenkort een 
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besluit over nemen. U bent over de verkenning per brief van 27 november 2012 en in de 

gezamenlijke bijeenkomst met de raad van Leiden op 6 februari jl. nader geïnformeerd. De 

bestuursopdracht is op 29 november 2012 ter kennisneming aan u aangeboden via het 

Raads Informatie Systeem. 

 

Voor de uitvoering van de verkenning is het bijgevoegde Plan van Aanpak Verkenning LAB 

071 opgesteld. LAB071 staat voor Leidse Agglomeratie Bereikbaar en 071 voor het 

betrokken gebied. Het Plan van Aanpak is door de colleges van Leiderdorp en Leiden 

vastgesteld. De raad van Leiden zal dit plan in maart vaststellen. Dit Plan van Aanpak 

vormt het kader voor de werkzaamheden van de ambtelijke organisaties. In het Plan van 

Aanpak is de vastgestelde bestuursopdracht verder uitgewerkt. Zo zijn het probleem, de 

uitgangspunten, de stappen, de organisatie, de financiën en de risico’s benoemd.  

 

Ook de participatie van stakeholders gedurende de verschillende stappen in het proces is 

nader omschreven. In hoofdstuk 5 worden de relevante doelgroepen onderscheiden: 

♦ de college en raadsleden van de betrokken gemeenten 

♦ overheidspartners ( Zoeterwoude, Voorschoten, provincie, Holland Rijnland, RWS) 

♦ belanghebbenden (ondernemers, burgers, maatschappelijke organisaties etc) 

♦ belangstellenden (het publiek) 

Vervolgens is in figuur 5.1 per doelgroep en stap in het proces de mate van participatie 

aangegeven; in figuur 5.2 is ook de vorm van participatie omschreven. Op basis van 

hoofdstuk 5 van het Plan van Aanpak is het participatieproces uitgewerkt in het 

Startdocument participatieproces LAB071 en een IBO-vragenboom.  

 

De raadsleden van de betrokken gemeenten worden actief betrokken in het proces door 

werksessies. De raden zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van het Ambitiedocument ( 

maart/april) en de bestuursafspraken (oktober/november).   De raden van Leiderdorp en 

Leiden besluiten afzonderlijk; zij  doen dat  op basis van een gelijkluidend voorstel en niet in 

een gezamenlijke bijeenkomst.  (zie gewijzigde bijlage 3 naar aanleiding van 

commissiebehandeling; het Plan van Aanpak is door beide colleges vastgesteld en kan niet 

eenzijdig gewijzigd worden ) 
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Omdat u overeenkomstig het Protocol Interactieve Beleidsontwikkeling (IBO) bevoegd bent 

het participatieproces en –niveau te bepalen wordt dit voorstel ter besluitvorming aan u 

voorgelegd.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

De gemeenten binnen de Leidse agglomeratie hebben elk ambities op het gebied van 

economische en ruimtelijke ontwikkeling. Om deze ambities waar te maken is het 

noodzakelijk te investeren in de bereikbaarheid en leefbaarheid van economische kernen 

en woongebieden. In het kader van het verbeteren van de bereikbaarheid is lange tijd 

gewerkt aan het project Ringweg Oost. Omdat in de Leidse raad in september 2012 geen 

draagvlak meer bestond voor de aanleg van de Ringweg Oost via de Sumatrastraat heeft 

Leiden besloten dit plan niet verder uit te werken. Het eerdere plan om een tunnel tussen 

Leiden en Leiderdorp onder de Zijl aan te leggen had geen draagvlak in uw raad. Daarmee 

is het project in een impasse beland.  

 

Het college van Leiden heeft met ons contact gezocht om in gesprek te gaan over de 

ontstane situatie. Naar aanleiding daarvan is het voorstel om gezamenlijk het initiatief te 

nemen om de ruimtelijk economische ambities en de bereikbaarheidsproblematiek 

opnieuw te beschouwen en de verkeerskundige mogelijkheden te verkennen om deze 

ambities te realiseren. De verkeersinfrastructuur van de Leidse agglomeratie laat zich 

immers niet door gemeentegrenzen bepalen. Samenwerking is gewenst om de knelpunten 

op te lossen.   

  

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Ruimtelijke Ordening & Economie, Verkeer en regionale samenwerking 

 

2 Beoogd effect 

Het doel van de participatie is tweeledig: 

1. Begrip krijgen voor het uitvoeren van de verkenning en de daaraan ten grondslag 

liggende ambities en knelpunten. 

2. Komen tot een hoogwaardig en gedragen oplossing voor een interne betere 

bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie. Wij verwachten dat de participatie 

bijdraagt aan een hogere kwaliteit van de oplossingen, omdat we hiervoor gebruik 

maken van de aanwezige deskundigheid en creativiteit van de participanten.  
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3 Argumenten 

Het participatietraject en -niveau is passend en uitvoerbaar 

Bij het bepalen van het participatietraject en -niveau is uitgegaan van de uitgangspunten 

van de bestuursopdracht om beide raden en bewoners, ondernemers en 

belangengroeperingen nadrukkelijk te betrekken bij de verkenning. Ook is in de opdracht 

aangegeven dat andere overheden worden betrokken bij het onderzoek.  

Daarnaast zijn het IBO protocol van Leiderdorp en de Participatie- en inspraakverordening 

2012 van Leiden leidend geweest bij het bepalen van de strategie (zie paragraaf 5.2)  

 

Dit participatievoorstel komt tegemoet aan de belangen en rollen van de stakeholders in de 

verschillende stappen van het traject. De stappen Probleem en ambities, Criteria (met als 

resultaat het Ambitiedocument; vastgesteld op basis van algemeen belang) en 

Effectenonderzoek (vaststellen van onderzoeksresultaten) behoren tot de rol en taak van 

de betrokken gemeenten. Wel kunnen andere overheden over het ambitiedocument 

adviseren en worden belanghebbenden geraadpleegd; over het effectenonderzoek worden 

zij geïnformeerd.  

 

Het zwaartepunt van de participatie ligt voor de belanghebbenden bij het formuleren van 

oplossingsrichtingen. In deze stap hebben zij (ondernemers, bewoners, maatschappelijke 

organisaties etc) door middel van het AggloLAB een adviserende rol. In dit AggloLAB 

organiseren zij zichzelf en kunnen zij gezamenlijk binnen de gestelde kaders oplossingen 

bedenken. In deze fase zijn namelijk verschillende oplossingen denkbaar; daarbij kunnen 

de denkkracht, kennis, creativiteit  en de belangen van de deelnemers goed tot hun recht 

komen.  

Over de voorkeursoplossing worden belanghebbenden, de raden en belangstellenden 

geraadpleegd (reactietraject). Daarmee vindt nog een “toetsing” van de 

voorkeursoplossing door alle betrokken partijen plaats. Belangstellenden worden 

gedurende de eerste stappen en de laatste geïnformeerd.   

De raden van de gemeenten beslissen uiteindelijk afzonderlijk over de bestuursafspraken 

(oktober/november 2013).  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Draagvlak is geen garantie 
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De kans bestaat dat onder bepaalde groepen uiteindelijk toch geen draagvlak bestaat voor 

de gekozen oplossingsrichting. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de nut&noodzaak daarvan 

toch niet door bewoners of ondernemers wordt gedeeld. Het voorgestelde 

participatietraject is erop gericht om wel zoveel mogelijk draagvlak te creëren door alle 

doelgroepen op een passende wijze te betrekken. 

   

5 Duurzaamheid 

Dit participatievoorstel heeft geen betrekking op duurzaamheid.  
 
Bij de verkenning zelf speelt duurzaamheid zeker een rol. Zo wordt de leefbaarheid rond 

drukke wegen (fijnstof, geluid en gezondheid) als een onderdeel van het op te lossen 

probleem gezien.  Daarnaast heeft de verkenning ook betrekking op het beter benutten 

van bestaande infrastructuur (dus niet alleen aanleg van nieuwe infrastructuur) en op het 

verbeteren van de bereikbaarheid binnen de agglomeratie voor OV en fiets (naast auto).  

 
6 Communicatie en participatie 

Dit voorstel heeft betrekking op de hoofdlijnen voor de participatie van alle stakeholders 

tijdens de verkenning. De aanpak is nader uitgewerkt in het Startdocument 

participatieproces LAB071. 

 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De kosten voor de verkenning inclusief de participatie worden, overeenkomstig de 

bestuursopdracht, door Leiden gedragen. De raad van Leiden wordt separaat gevraagd 

daarvoor budget beschikbaar te stellen. De kosten zijn opgenomen in figuur 7.1 (hoofdstuk 

7) van het bijgevoegde Plan van Aanpak. Leiderdorp draagt wel zorg voor de ambtelijke 

inzet. Deze wordt binnen de bestaande capaciteit geleverd. 

 

8 Evaluatie 

Na afronding van dit proces wordt een eindverslag gemaakt. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  Plan van Aanpak Verkenning LAB071 
    Startdocument participatieproces LAB071 
    IBO-Boom Verkenning LAB071 


