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Afdeling:   Beleid Ruimte  Leiderdorp, 11 april 2015  

Onderwerp:  Oplossing LAB071  Aan de raad.  

 

 

*Z004E1192D2* 
 

Beslispunten 

1. De Oplossing LAB071 vast te stellen, die bestaat uit: 
- Agglo-ring: pakket van maatregelen ter versterking van de basis-ringstructuur 
bestaande uit een deel van de A4, de N446, de Oude Spoorbaan, Willem de 
Zwijgerlaan, Schipholweg (incl. tunnel), Plesmanlaan, een deel van de A44 en de 
Rijnlandroute en het beperken van de doorstroming op delen van de Hoge Rijndijk en 
de Engelendaal en 
- No Regret maatregelen: pakket van maatregelen bestaande uit afspraken over 
brugopeningstijden, slimmer gebruiken van weginfrastructuur, toevoegen van 
ontbrekende schakels in het hoofdfietsnetwerk en HOV. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 27 november 2012 werd door de gezamenlijke colleges van Leiden en Leiderdorp een 

bestuursopdracht geformuleerd voor een verkenning naar maatregelen die de bereikbaarheid 

van de Leidse agglomeratie zouden verbeteren. Voor deze verkenning is het project LAB071 

gestart. LAB staat voor Leidse Agglomeratie bereikbaar en 071 verwijst naar het netnummer 

van de gemeenten in de Leidse regio. Oegstgeest heeft zich later aangesloten bij het project 

LAB071. Na vele onderzoeken en bijeenkomsten met belanghebbenden is er binnen LAB071 

een oplossing gevonden om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Leidse agglomeratie 

te verbeteren. De Oplossing bestaat uit een No-Regret maatregelenpakket en een pakket van 

aanvullende infrastructurele maatregelen op de Agglo-ring. Deze Oplossing wordt nu 

aangeboden voor besluitvorming. Daarna moet de Oplossing nog uitgewerkt worden in 

concrete matregelen. 

 

Aanleiding 

De Leidse agglomeratie heeft veel te bieden: cultuur in de oude Leidse binnenstad, eigentijdse 

woonwinkels in Leiderdorp en internationaal toponderzoek in het Bio Science Park in Leiden en 

Oegstgeest. Om als stedelijk gebied aantrekkelijk te blijven voor bewoners, ondernemers en 

bezoekers is het belangrijk dat de agglomeratie goed bereikbaar is en dat het verkeer zo weinig 
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mogelijk overlast geeft. Op dit moment rijdt er veel doorgaand verkeer door het stadscentrum 

en de dorpskernen, en staat het verkeer vaak vast. De reistijden binnen de agglomeratie zijn 

vaak te lang en vooral onbetrouwbaar. Daarom is in 2012 de verkenning LAB071 gestart. 

 

Oplossing LAB071 

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Leidse 

agglomeratie te verbeteren is het belangrijk dat 

doorgaand verkeer buiten het stadscentrum en de 

dorpskernen gaat rijden. Een ringstructuur moet daarvoor 

zorgen. Het verkeer rijdt dan zo veel en zo lang mogelijk 

op een ringweg rond de agglomeratie. Deze zogeheten 

Agglo-ring bestaat grotendeels uit al bestaande wegen: 

de A4, N446, Oude Spoorbaan, Willem de Zwijgerlaan, 

Schipholweg, Plesmanlaan, A44 en de nog aan te leggen Rijnlandroute. Om te bereiken dat 

verkeer op de ring goed doorstroomt en om de wegen slimmer te gebruiken, stellen de 

gemeenten twee soorten verkeersmaatregelen voor: maatregelen ter versterking van de Agglo-

ringstructuur en No-Regret-maatregelen. 

 

Agglo-ring-maatregelen 

Deze maatregelen zorgen ervoor dat het verkeer beter doorstroomt op de wegen die samen de 

Agglo-ring vormen: 

- Kruispunten verbeteren, bijvoorbeeld door ze anders in te richten of ongelijkvloers te maken 

- Maximumsnelheid op delen van de Agglo-ring indien mogelijk verhogen 

- Goede verbindingen maken tussen de Agglo-ring en de woon- en werkkernen 

- Dorstroming op delen van de Hoge Rijndijk en een deel van de Engelendaal beperken 

 

No-Regret-maatregelen 

Deze verkeersmaatregelen zorgen ervoor dat het bestaande wegennet slimmer gebruikt wordt: 

- Inzet van moderne technieken voor dynamisch verkeersmanagement: een   

communicatienetwerk dat verkeerslichten slim schakelt en aantrekkelijke routes aangeeft 

- Bebording verbeteren 

- Bruggen die alleen voor bussen gebruikt worden, bij calamiteiten ook laten gebruiken door 

autoverkeer 

- Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk aanbrengen 

- Verbeteringen voor (hoogwaardig) openbaar vervoer aanbrengen 
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- Afspraken maken met de provincie Zuid-Holland om bruggen tijdens de spits minder vaak of 

minder lang te openen 

 

Welke ambities kunnen we waarmaken met de oplossing? 

Met de oplossing worden de volgende doelen bereikt: 

 De oplossing ondersteunt de economische ambities om de (top)locaties binnen de 

agglomeratie te versterken 

 De oplossing faciliteert gevestigde bedrijven, bewoners en autonome economische groei 

 De Agglo-ring faciliteert verkeer: de doorstroming wordt bevorderd 

 Doorgaand verkeer in het stadscentrum en de dorpskernen neemt af 

 Er komt ruimte voor hoogwaardig openbaar vervoer door de binnenstad van Leiden 

 Autoverkeer in woonwijken neemt af: leefklimaat en veiligheid nemen toe 

 Reistijden naar toplocaties worden korter en betrouwbaarder 

 Milieuoverlast neemt per saldo af 

De oplossing komt daarmee tegemoet aan de ambities die Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest 

willen waarmaken en die zijn vastgelegd in hun Ambitiedocument LAB071 van 2013. 

 

Onderzoek 

De genoemde maatregelen zijn doorgerekend met de meest recente versie van de regionale 

verkeersmilieukaart (RVMK). Dit verkeers- en milieumodel berekent de effecten van het 

autoverkeer. Ook zijn er onderzoeken uitgevoerd naar de effecten op het gebied van geluid, 

ruimte en economie en is er een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt. Uit deze 

onderzoeken is gebleken dat de maatregelen effectief zijn en tegemoet komen aan de 

ambities.  

 

De onderzoeken zijn in twee fasen uitgevoerd. De eerste onderzoeken vonden plaats in januari 

2014 en resulteerden in  de “Rapportage kansrijke oplossingen LAB071”. Deze onderzoeken 

werden uitgevoerd met een conceptversie van het verkeersmodel RVMK 3.0. Vertragingen op 

het beschikbaar komen van het verkeersmodel was hiervoor de aanleiding. In de zomer van 

2014 kwam de definitieve versie beschikbaar. Omdat er enig verschil is tussen beide versies, 

met name in de gedetailleerdheid, is er uit oogpunt van zorgvuldigheid voor gekozen de 

analyses opnieuw uit te voeren. De resultaten hiervan werden vastgelegd in het rapport 

“Validatie van de Oplossing LAB071”. In dit rapport leest u hoe de validatie is uitgevoerd en tot 

welke conclusies dit leidde. In grote lijnen: 
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• We hebben door ESD2 / Universiteit Utrecht een second opinion op regionale impact 

analyse (ruimtelijk-economische toets) laten uitvoeren. 

- De mate van ondersteuning van de economische ambities door de oplossing werd 

nader beschouwd. Meer hierover leest u vanaf blz 33 in het validatierapport. Verder 

wordt verwezen naar de rapportage “Ruimtelijk / economische validatie” (ESD2 / 

Universiteit Utrecht, dec 2014) 

• We hebben de criteria leefbaarheid en bereikbaarheid (nu ook geluidberekeningen) 

opnieuw getoetst. 

- Het effect van de verkeer aantrekkende werking van de Aggloring, de hoeveelheid 

doorgaand verkeer door de kernen, de afname van autoverkeer in woonwijken en de 

reistijden werden bepaald. Meer hierover leest u vanaf blz 35 in het validatierapport. 

Verder wordt verwezen naar de rapportage “Rapportage verkeerskundige validatie” 

(Goudappel, dec 2014); 

- Het aantal geluid belaste woningen (> 65 dB) werd berekend. Meer hierover leest u 

vanaf blz 43. Verder wordt verwezen naar de rapportage “LAB071 - onderzoek Geluid 

Agglo-ring Leiden” (DGMR, jan 2015); 

• We hebben een herberekening van de globale Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 

(MKBA-toets) laten uitvoeren. 

- De MKBA werd aan de hand van de verkeersanalyses opnieuw  uitgevoerd. Meer 

hierover leest u vanaf blz 47 in het validatierapport. Verder wordt verwezen naar de 

rapportage “Economische effecten en MKBA” (Decisio, dec 2014) 

 

Een overzicht van alle rapportages treft u op blz 58 van het rapport “Validatie van de Oplossing 

LAB071” aan. 

 

Reacties 

De colleges van Leiden Leiderdorp en Oegstgeest hebben aangegeven graag te willen horen 

wat de inwoners en ondernemers in de regio van de Oplossing LAB071 vinden van het principe 

van de ringstructuur gecombineerd met maatregelen om de bestaande wegen slimmer te 

gebruiken. Van donderdag 5 februari tot en met woensdag 18 maart 2015 is gelegenheid 

geweest een schriftelijke reactie te geven op de oplossing om de bereikbaarheid van de Leidse 

agglomeratie te verbeteren. Ook hebben de colleges aangegeven open te staan voor ideeën 

die de oplossing kunnen verbeteren.  
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In totaal zijn 133 reacties ontvangen. In het algemeen kan gesteld worden dat de oplossing 

LAB071 breed wordt onderschreven. Er zijn ook veel reacties binnengekomen waaruit blijkt dat 

men zich zorgen maakt over de effecten van de Agglo-ring (inmiddels ook wel Leidse Ring 

genoemd) en wat dit betekent voor de woonkwaliteit in de directe omgeving van de route. 

De oplossing LAB071 brengt met zich mee dat de doorstroming van de Leidse Ring verbetert. 

De colleges accepteren dat op deze route meer autoverkeer zal komen en dat dus ook 

verkeerslawaai zal toenemen. Per saldo zien de colleges voor de agglomeratie verbeteringen. 

Het nemen van aanvullende milieumaatregelen langs de Leidse Ring maakt deel uit van de 

oplossing. Welke maatregelen genomen kunnen worden en in hoeverre het mogelijk is de 

toename van verkeerslawaai te beperken zal in de nadere uitwerking worden onderzocht. De 

colleges zien hiertoe meerdere mogelijkheden. Wij beschouwen een aantal objecten in de 

route van de Leidse Ring als vaststaand omdat zij geen knelpunt zijn.  Deze objecten zullen 

niet cq niet-ingrijpend aangepast worden. Het betreft de nu in aanbouw zijnde onderdoorgang 

in de Plesmanlaan bij de Haagsche Schouwweg, het Plesmanviaduct onder het spoor, de 

tunnel onder het Stationsplein, het Zwartepadviaduct, de Kooitunnel, de Zijlbrug en de rotondes 

rondom de aansluiting van de A4. 

 

Participatie 

Nadat de oplossing door de gemeenteraden is vastgesteld  wordt deze verder uitgewerkt. Wij 

zullen belanghebbenden en de gemeenteraden raadplegen over de diverse uitwerkingen van 

de maatregelen en de conceptvoorkeursuitwerking. Na de raadpleging zal een definitieve 

voorkeursuitwerking worden opgesteld.  Deze voorkeursuitwerking wordt gepresenteerd aan  

belanghebbenden en de raden. Daarna zal deze tot Kaderbesluit worden uitgewerkt en aan de 

gemeenteraden ter vaststelling worden aangeboden. Bij dat besluit wordt ook de 

participatiewijze voor de volgende fase aangegeven.   

 

Samenwerkingsovereenkomst 

Nadat de raden de Oplossing LAB071 hebben vastgesteld  zal een 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest gesloten 

worden. De samenwerkingsovereenkomst, welke als bijlage is bijgevoegd, betreft de 

ontwikkeling en realisatie van maatregelen die voortkomen uit de verkenningsstudie naar de 

bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie. De doelen van de Samenwerkingsovereenkomst 

zijn: 
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1. Partijen maken de Oplossing leidend voor het op te stellen beleid en de op te stellen 

uitvoeringsplannen; 

2. Partijen verplichten zich over en weer tot de gezamenlijke nadere uitwerking van de 

Oplossing om te komen tot realisatie. Partijen spannen zich maximaal in om te komen 

tot de realisatie van de Oplossing; 

3. Partijen spreken de ambitie uit om samen met andere betrokken overheden tot een meer 

regionale samenwerking te komen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid en 

daartoe gezamenlijk op korte termijn met de overige betrokken overheden in overleg te 

treden. 

 

Nadat de Samenwerkingsovereenkomst gesloten is, zijn alle stappen van de verkenning 

afgerond, en zal in samenwerking met Leiderdorp en Oegstgeest verder gewerkt worden aan 

de nadere uitwerking en realisatie van de benodigde infrastructurele maatregelen. Na deze 

uitwerking zullen één of meerdere bestuursovereenkomsten opgesteld worden waarin 

vervolgafspraken gemaakt worden over onder andere de financiële bijdragen per gemeente. 

 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Sinds eind 2012 werken Leiden en Leiderdorp nauw samen aan een verkenning van de 

verbetering van de bereikbaarheid in de Leidse agglomeratie om de ruimtelijk-economische 

ambities te kunnen realiseren (LAB071). De colleges hebben een bestuursopdracht en plan 

van aanpak vastgesteld. De raden stelden in 2013 het Ambitiedocument vast.  

Naar aanleiding van deze verkenning hebben wij in januari 2015 het Validatierapport Oplossing 

LAB071 vastgesteld en de Oplossing voor reactie vrijgegeven. Wij hebben u daarover per brief 

geïnformeerd en op 11 februari jl. is er een informatieavond voor de raadsleden gehouden.  

Op 21 april hebben wij de Reactienota vastgesteld, zijn wij akkoord gegaan met het gewijzigde 

Validatierapport en hebben wij de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Ruimtelijke ordening & economie, Verkeer en regionale samenwerking 

 

2 Beoogd effect 

- Realiseren van gezamenlijke ambities 
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- Een hoogwaardig en gedragen oplossing voor een betere interne bereikbaarheid van de 

Leidse agglomeratie. 

 

 
3 Argumenten 

1. De Oplossing werkt en voldoet aan de ambities en uitgangspunten 

Er zijn, zoals eerder aangegeven, diverse onderzoeken tijdens de verkenning uitgevoerd 

naar de effecten van de Oplossing. De resultaten van de analyses op basis van het meest 

recente verkeersmodel zijn vastgelegd in het bijgevoegde rapport “Validatie van de 

Oplossing LAB071”. De hoofdconclusies van het validatierapport en verschillende 

onderliggende rapporten zijn: 

• Oplossing ondersteunt economische ambities (top) locaties binnen de agglomeratie; 

• Oplossing faciliteert gevestigde bedrijven en autonome economische groei; 

• Buitenom structuur (Aggloring) faciliteert verkeer: doorstroming wordt bevorderd; 

• Er rijdt minder doorgaand verkeer in centra / kernen; 

• Er ontstaat ruimte voor HOV door de binnenstad; 

• Autoverkeer in woonwijken neemt af: woon- / leefklimaat en veiligheid nemen toe; 

• Reistijden naar toplocaties worden sneller (ca. 1 kwartier) en betrouwbaarder; 

• Milieu overlast binnen de agglomeratie neemt per saldo af (aantal geluid belaste 

woningen hoger dan 65 dB neemt ca.1/3 af); 

• De verhouding tussen Baten en Kosten is circa 2; 

• Realisatie binnen gesteld budget is haalbaar. 

Deze conclusies bevestigen dat de Oplossing effectief is .  

 

2. De Oplossing is in lijn met het gemeentelijk beleid 

De buitenomstructuur past in ons verkeersbeleid (IVVP). De buitenomstructuur wordt 

meer/beter benut en het percentage doorgaand verkeer op de Engelendaal voldoet aan het 

gestelde doel van onze begroting. De Oplossing is goed voor de Winkelhof, 

voertuigverliestijden nemen af, autoreistijden naar toplocaties binnen de agglomeratie 

nemen af, doorstroomsnelheid neemt toe, reistijd HOV naar Leiden CS neemt af. Daarnaast 

worden in deze oplossing ontbrekende schakels in fietsnetwerk gerealiseerd. De nadere 

uitwerking van het plan in de fase na vaststelling door de raden biedt nog extra kansen tot 

optimalisatie, bijv. Oude Spoorbaan.   

 

3. De oplossing  kan rekenen op breed draagvlak 
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Uit de reacties die zijn gegeven blijkt in het algemeen dat de Oplossing breed wordt 

onderschreven. De Oplossing brengt met zich mee dat er meer verkeer op de ring komt en 

dat het verkeerslawaai zal toenemen. Met name belanghebbenden die nabij de ring wonen 

maken zich zorgen over de effecten op hun omgeving. Bij de uitwerking van de Oplossing 

zal daar ook nadrukkelijk aandacht voor bestaan. Zo wordt daarbij naast de 

verkeerseffecten ook gekeken naar ruimtelijke kwaliteit, milieu en maakbaarheid. De 

belanghebbenden worden bij de uitwerking betrokken. 

   

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Er zijn nog op te lossen knelpunten over 

Na de realisatie van de Oplossing blijven er nog knelpunten en aandachtspunten in de 

agglomeratie over. Dit betreffen bijvoorbeeld het kruispunt Persant 

Snoepweg/Leiderdorpse brug/Hoge Rijndijk en ook in Leiden en Oegstgeest zijn er enkele 

knelpunten. Er zijn derhalve nog aanvullende maatregelen nodig. De oplossingen daarvoor 

worden in de volgende fase verder verkend.  

 
5 Duurzaamheid 

In de verkenning heeft duurzaamheid nadrukkelijk een rol gespeeld. Leefbaarheid 

(luchtkwaliteit en geluid) is als een belangrijk deel van het op te lossen probleem gezien. 

Zo zijn in het Ambitiedocument criteria op het gebied van leefbaarheid vastgesteld 

waaraan de oplossing moet voldoen. De Oplossing die voorligt gaat uit van het beter 

benutten van het bestaande wegennet en bestaat ook uit maatregelen voor HOV en fiets. 

De milieuoverlast binnen de agglomeratie neemt per saldo af. 

 

6 Communicatie en participatie 

Voor de verkenning is Plan van Aanpak en een participatieproces vastgesteld. De 

uitvoering van de verkenning is volgens dit participatieproces verlopen. Als stap in dit 

proces kon een ieder een reactie geven op de Oplossing. Betrokkenen zijn over de 

beantwoording van de reacties geïnformeerd. Het besluit tot vaststelling van de Oplossing 

wordt breed gecommuniceerd. Belanghebbenden worden bij de uitwerking van de 

Oplossing betrokken (zie ook kopje Participatie onder 1. Inleiding). 
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7 Kosten, baten en dekking 

Op dit moment zijn er geen kosten aan dit voorstel verbonden. De Oplossing is binnen het 

beschikbare budget van Leiden te realiseren. Nadat de Oplossing is vastgesteld zal deze 

nader worden uitgewerkt. Aan het einde van die fase wordt een voorstel, inclusief 

kostenraming, aan de raden voorgelegd.  

 

8 Evaluatie 

Dit zal plaatsvinden na realisatie van de Oplossing. 

  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 1 Rapport Validatie Oplossing LAB071 dd 21 april 2015 

2 Samenwerkingsovereenkomst inzake de ontwikkeling en realisatie van   
  maatregelen die voortkomen uit de verkenningsstudie naar de bereikbaarheid van 
  de Leidse agglomeratie dd 21 april 2015 

 


