
RAAD 15 juni 2015 

20.30 UUR BESLUITVORMING RAAD AGENDA (o.v.b. uitkomsten Politiek Forum 8 JUNI 2015) 
Voorzitter : Laila Driessen 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde 

 raadsvraag 4 (uit raad 11 mei jl.) GrL over BOA’s 

 raadsvraag 5 (uit raad 11 mei jl.) GrL over LAB071 oplossingsrichtingen beantwoord 

 raadsvraag 6 (uit raad 11 mei jl.) GrL over opvang illegalen regio 

 raadsvraag 1 GrL over toegankelijkheid schuldhulpverlening beantwoord 

 raadsvraag 2 D66 over inzamelpunten voor plastic beantwoord 

 raadsvraag 3 PvdA over legen van ondergrondse containers beantwoord 

 raadsvraag 4 VVD over opladen elektrische voertuigen 
 

4. Mededelingen 
 

5. LAB071 
In dit voorstel is de vraag aan de raad een aantal maatregelen vast te stellen met als doel het 
realiseren van gezamenlijke ambities en een hoogwaardig en gedragen oplossing voor een 
betere interne bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie.  
Voor meer achtergrondinformatie bij bijlage 1 Validatie van de Oplossing LAB071 en de  
Reactienota Oplossing LAB071: http://gemeente.leiden.nl/projecten/leiden-
bereikbaar/projecten/verkenning-bereikbaarheid-leidse-agglomeratie/documenten/ 
 

6. Transformatie Informatiecentrum A4 
In dit voorstel is de vraag aan de raad een voorbereidingskrediet ad € 200.000,- beschikbaar 
te stellen voor de transformatie van het informatiecentrum. 
 

7. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2015 en de bijbehorende specifieke 
kredietaanvragen 
De vraag aan de raad is de GIG 2015 vast te stellen. 
 

8. Uitvoeringskrediet Polder Achthoven 
In dit voorstel is de vraag aan de raad uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen om het 
definitief ontwerp tot uitvoering te brengen. 
 

9. OBSG begroting 2015 en meerjarenbegroting 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de begroting 2015 van de Stichting OBSG goed te 
keuren en het bestuur in staat stellen het daarin vastgestelde financiële beleid ten uitvoer te 
brengen. 

 
10. Holland Rijnland vergadering Algemeen Bestuur 24 juni 2015 

Voor het innemen van formele standpunten in de Algemeen Besturen van de 
gemeenschappelijke regelingen waar ook raadsleden vertegenwoordigd zijn, vindt bespreking 
plaats in het Politiek Forum en/of de raad. Agenda en stukken beschikbaar via 
http://www.hollandrijnland.net/vergaderingen/algemeen-bestuur 
(agenda en ambtelijke annotatie volgen). 
 

11. Zienswijzen vaststellen concept begrotingen 2016 gemeenschappelijke regelingen 
a. Servicepunt71 
b. Holland Rijnland 
c. Veiligheidsregio Hollands Midden 
d. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 
e. Omgevingsdienst West Holland 

 
12. Lijst van toezeggingen en moties 

http://gemeente.leiden.nl/projecten/leiden-bereikbaar/projecten/verkenning-bereikbaarheid-leidse-agglomeratie/documenten/
http://gemeente.leiden.nl/projecten/leiden-bereikbaar/projecten/verkenning-bereikbaarheid-leidse-agglomeratie/documenten/
http://www.hollandrijnland.net/vergaderingen/algemeen-bestuur


Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda:  https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3 
 
Toezeggingen/moties waarvan de deadline aan de orde is: Geen 
 

13. Ingekomen stukken 
De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken. 
N.B. Wilt u als raadslid/fractie een brief op een andere wijze afhandelen dan aangegeven? 
Dan graag van te voren aangeven via griffie@leiderdorp.nl (uiterlijk vrijdag 12 juni voor 12.00 
uur). 
 

14. Vaststellen besluitenlijst raad 11 mei  jl. 
 

15. Sluiting 
 

Leiderdorp, 26 mei 2015 
namens de voorzitter van de raad, 

       mw. J.C. Zantingh, griffier 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3


Afdeling:

  

 Beleid Ruimte  Leiderdorp, 14 april 2015  

Onderwerp:  raadsbesluit, bijlage bij benw 

advies 21apr2015, nr. 26133 

   

 

 

*Z004E718D3E* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders Z2047/26133 van 21 april 2015; 

gezien het advies van het politiek forum van 11 mei 2015 

 

b e s l u i t: 

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. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 15 juni 2015, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh    mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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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 



Pagina 7 van 9 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/14/002047/26133    Agendapunt 5 

 2015  raadsvoorstel     

- 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 

 



 

Validatie van de  

Oplossing LAB071 

 
Verkenning LAB071 

Effectief investeren in bereikbaarheid Leidse Agglomeratie! 

 

 

         
Vastgesteld door Colleges dd 21 april 2015 
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Inleiding 
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Waarom een validatie? 

5 

De oplossing die wij als kansrijk zien moet bijdragen aan het behalen van de geformuleerde ruimtelijke 

en economische ambities van de Leidse agglomeratie en moet een antwoord bieden op de nog 

resterende verkeerskundige opgaven. De oplossing zal de komende jaren verder worden uitgewerkt en 

gerealiseerd. Hiermee zijn grote investeringen gemoeid. Daarom is het belangrijk dat wij over een 

stevige onderbouwing van de kansrijke oplossing beschikken en is een validatie van de 

conceptresultaten op zijn plaats. 

 

De eerdere analyses zijn uitgevoerd met een conceptversie van het verkeersmodel RVMK 3.0. 

Vertragingen op de uitlevering van het model was hiervoor de aanleiding. In de zomer van 2014 kwam 

de definitieve versie beschikbaar. Omdat er enig verschil is tussen beide versies is uit oogpunt van 

zorgvuldigheid gekozen om de analyses opnieuw uit te voeren. 

 

Een van de criteria waaraan getoetst wordt betreft het aantal gehinderde woningen door verkeerslawaai. 

Dit criterium bepaalt in belangrijke mate de leefbaarheid in met name woongebieden. Het 

instrumentarium om dat te berekenen ontbrak bij de eerdere analyses. Inmiddels is het milieumodel 

beschikbaar voor het uitvoeren van de gewenste analyses. 

Ook het verbeteren van de luchtkwaliteit speelt hierbij een rol. De verwachting is dat vanaf 2015 binnen 

de agglomeratie geen overschrijdingen van de normen meer plaats vindt. 
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Validatie 

6 

Waarom valideren? 

• Eerdere berekeningen met conceptversie Verkeersmodel uitgevoerd 

• Hoge investeringen mee gemoeid 

• Oplossing wordt basis voor het verkeersbeleid voor de komende jaren 

 

Leeswijzer: Wat en hoe gaan we valideren? 

• We hebben 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 32. Verder wordt verwezen naar de “Ruimtelijk / economische validatie” (ESD2 / Universiteit Utrecht, dec 2014) 

• We toetsen op criteria leefbaarheid en bereikbaarheid (nu ook geluidberekeningen) 

- 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. Verder wordt 

verwezen naar de “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 gemaakt (MKBA-toets) 

- De MKBA werd aan de hand van de verkeersanalyses opnieuw  uitgevoerd. Meer hierover leest u vanaf blz 47. Verder wordt 

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

 

 De hoofdconclusies treft u aan op blz. 11. Een overzicht van alle rapportages treft u op blz 58 aan. 
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Samenvatting 

en belangrijkste conclusies 
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Samenvatting (I) 

8 

In de verkenning Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071) zoeken we naar kansrijke 

maatregelpakketten die optimaal bijdragen aan het behalen van de ambities van de agglomeratie.  

In het door de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp vastgestelde ambitiedocument zijn naast de 

ruimtelijke en economische ambities, de opgave en het toetsingskader vastgelegd. 

 

In samenwerking met de gemeenteraden  en betrokken bewoners en ondernemers zijn wij gekomen tot 

een kansrijke oplossing. De oplossing bestaat uit “No regret” maatregelen, gericht op het slimmer 

gebruiken van de bestaande infrastructuur, aangevuld met “Aggloring” maatregelen, gericht op 

versterking van de infrastructuur. De resultaten en observaties zijn in maart jl.  ter kennisname aan de 

betrokken gemeentebesturen aangeboden. 

 

Sinds de zomer van 2014 kunnen wij beschikken over de verkeerskundige modules van het 

geactualiseerde verkeersmodel RVMK 3.0 waarna de voorbereiding voor de validatie kon worden 

gestart. Na de validatie wordt geconcludeerd dat de doelstellingen door de oplossing gerealiseerd 

kunnen worden. In dit rapport treft u de resultaten van de validatie aan. 

No Regret Aggloring 
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Samenvatting (II) 

De oplossing zal na een reactieperiode aan de betrokken gemeenteraden besluitvormend worden 

voorgelegd. In de reactieperiode wordt gevraagd te reageren op het principe van de oplossing No 

Regret en Aggloring: 

• het bevorderen van de doorstroming van het verkeer en waar mogelijk het verhogen van de snelheid 

op de buitenstructuur, via de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan, Oude Spoorbaan en 

N446; 

• Het verder bevorderen van langzaam verkeer, openbaar vervoer en het slimmer gebruiken van de 

bestaande infrastructuur; 

• Het beperken van doorgaand verkeer in centra en woongebieden; 

• Het inpassen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer. 

 

In de reactieperiode wordt niet gevraagd te reageren op de specifieke maatregelen. Die moeten immers 

nog verder worden uitgewerkt. Wel wordt de mogelijkheid geboden om ideeën kenbaar te maken. 

 

Om de duurzame samenwerking te bestendigen zal voor de verdere  gezamenlijke uitwerking een 

Samenwerkingsovereenkomst worden gesloten tussen Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. 
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Samenvatting (III) 

Hoofdconclusies validatie 
 

• De gestelde doelen worden met de oplossing bereikt: 

- Oplossing ondersteunt economische ambities (top) locaties binnen de agglomeratie 

- Oplossing faciliteert gevestigde bedrijven, bewoners en autonome economische groei 

- Buitenom structuur (Aggloring) faciliteert verkeer: doorstroming wordt bevorderd 

- Minder doorgaand verkeer in centra / kernen 

- Ruimte voor HOV door de binnenstad 

- Autoverkeer in woonwijken neemt af: leefklimaat en veiligheid nemen toe 

- Reistijden naar toplocaties worden sneller en betrouwbaarder 

- Milieu overlast neemt per saldo af  

- Realisatie binnen gesteld budget is haalbaar 

 

• De realiteitswaarde van de oplossing is toegenomen: 

- MKBA: iedere geïnvesteerde euro verdubbelt in waarde 

 

• Nadere uitwerking van het plan biedt extra kansen 

 

• Aanvullende maatregelen nodig om resterende knelpunten binnen de Agglomeratie op te lossen 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Ambitiedocument 
(Ambities, Opgave en Afweging) 

 

(september 2013) 

 

 

 
 

     

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


Ambities 

12 

Wonen      Werken      Bezoeken 

• Groene/blauwe 

leefomgeving 

• Diversiteit aan 

woonmilieus 

• Kenniswerkers 

• Stuwende economie 

• Verzorgende 

economie 

• Balans arbeid en 

werkgelegenheid 

• Diversiteit in 

aanbod 

• Ook voor verblijf 

van 1-2 dagen 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

 

 

Opgave LAB071 
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Oplossen ‘resterende’ 

knelpunten, met name 

aan noord- en oostzijde 

van agglomeratie 

Faciliteren plannen 

Leidse binnenstad 

(incl. HOV) en kern 

van Leiderdorp 

Inspelen op ruimtelijke 

kansen: transformatie, 

relatie natuur 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


Afwegingsmodel / Integrale afweging 
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Globale maatschappelijke kosten- 

en batenanalyse (MKBA): 
 

• Alle effecten uitdrukken in €€€ 

• Eenduidige vergelijking 

 

Oplossend vermogen 

Regionale econ. impact 

Business case 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=kosten+baten+analyse&source=images&cd=&cad=rja&docid=bc79lCcsffTLgM&tbnid=hngLF4cIv0q0LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-foto-het-concept-van-de-kosten-batenanalyse-image19026200&ei=O7PKUZ_CFcrEtQbYvoHQCA&bvm=bv.48340889,d.Yms&psig=AFQjCNF2tO5w5eueseypripEy-PN6FnOqA&ust=1372325033843026
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=mkba&source=images&cd=&cad=rja&docid=kxXASWPyQQ5woM&tbnid=6U6inuTWsYMfhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lne.be/themas/beleid/milieueconomie/kosten-batenanalyses&ei=wrPKUfz_MIjStQb0k4DYCw&bvm=bv.48340889,d.Yms&psig=AFQjCNGMLfHbOceLBgSg4EvuAMmeh2Cw-w&ust=1372325175798697


 

Kansrijke oplossing na Verkenning 
(maart 2014) 

 
 

     

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


Sterke buitenom structuur 

Minder doorgaand verkeer in kernen 

Minder verkeer in woongebieden 

Snellere en betrouwbare reistijden naar (top)locaties 

Zone A 

• Primaat verblijven, menging 

• Voet en fiets hoofdgebruiker 

• OV langs de rand 

• Auto te gast, blik van straat 

Zone B 

• Balans verblijven en stromen 

• Voet en fiets goed ingepast 

• OV hoogwaardige assen 

• Auto vanaf randen gedoseerd 

  naar de wijken 

Zone C 

• Stromen en verblijven  

  ontvlochten 

• Voet en fiets kruist veilig 

• OV eigen structuur 

• Auto: primaat doorstroming 

Filosofie achter LAB071 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Kansrijke oplossing (maart 2014) 

Kansrijke oplossing = No Regret + Aggloring 

No Regret Aggloring 

+ Faciliteren hoogwaardig openbaar vervoer 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Gerealiseerde maatregelen: 

• Rijnlandroute 

• Upgade N206 

• Aansluiting Flora Holland 

• Parkeergarages 

• Ongelijkvloerse oplossing 

Plesmanlaan / Bio Sciencepark 

• Onderdoorgang spoor Kanaalweg 

• HOV-lijnen Zoetermeer-Leiden-

Katwijk 

• HOV Meerlijn-Noord 

• Fietsen: deel van de ontbrekende 

schakels  

• Op en binnen de singels 30 km/h 

 

 

We vergelijken met Referentie 2020+  

Effect van Ref 2020+ 
 

• Binnenstad wordt rustiger 

 

• Verkeer uit binnenstad wordt verdrongen 

 

• Aan de zuidkant zien we verbeteringen, maar 

andere knelpunten verslechteren verder 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


No Regret en Aggloring….   (maart 2014) 

….verbeteren de Referentiesituatie 

Bereikbaarheid 

Leefbaarheid 

Filosofie 

Investering 

5 % 
sneller 

Minder verkeer 
in 

woongebieden 

Minder 
doorgaand 
verkeer in 

kernen 

Bestaande 
wegenstructuur 

verbeteren MKBA: 
hoge score, 
verstandige 
investering 

 

Kwaliteit 
in 

kernen 

Ruimte 
voor 
HOV 

Bruggen 
in spits 
dicht 

DVM 
stuurt 

verkeer 

Minder 
geluid en 
vervuiling 
in wijken 

Economie 

Sterk 
concept: 

Ring, 
Inprikkers,  
Stadslanen 

Breed draagvlak 

Veiliger 

Betrouw-
bare 

routes 
(95%) 

Efficient: 25% 
minder 

voertuigverlies 
uren 

Ring trekt 
10% tot 

40% meer 
verkeer 

Bijdrage 
aan 

vitaliteit 

Samen ca. 
100 mln 

 

Toename 
bezoekers en 
bestedingen 

Toename 
productiviteit 

Hoofdoplossing 
modulair 

uitbreidbaar 

Robuust en 
betrouwbaar 

Voor 
modules ca. 

30 mln 
beschikbaar 

Snelle start en 
gefaseerde 
uitvoering 
mogelijk 

Ruimtelijk 
inpasbaar: 
Bestaande 

wegenstructuur 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


21 april 2015 

 

 

Enkele opmerkingen vooraf 

 
     - Uitgangspunten validatie 

     - Verkeersmodellen 

 

     

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Uitgangspunten Validatie 

Vergelijking met de eerdere analyse 

Om een goede vergelijking te kunnen maken met de analyses die in maart 2014 zijn uitgevoerd bij de 

Rapportage van de Kansrijke oplossing, zijn dezelfde uitgangspunten gebruikt: 

- Dezelfde rekenjaren (basisjaar en prognosejaren) 

- Dezelfde referentiesituatie (Ref 2020+) 

- Dezelfde maatregelenpakketten No Regret en Aggloring. 

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dirigentenacademie.nl/dirigeren/appels-en-peren/&ei=Jsy4VJDnNZG4acOMgbAH&bvm=bv.83829542,d.d2s&psig=AFQjCNGekutkyb15MkNwTlYbTz5Z7xA9DQ&ust=1421483414383762
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Verkeersmodellen 
 

Verschillende verkeersmodellen / verschillende toepassingen 

 

• NRM:  Wordt door hogere overheden gebruikt voor rijkswegen voor (landelijk) Hoofdwegennet. 

 

• RVMK:  Wordt door gemeenten binnen Holland Rijnland gebruikt voor (gemeentelijk) 

   Onderliggend wegennet. 

   Met dit model worden etmaalintensiteiten berekend. 

 

• Streamline: Is gebaseerd op de RVMK, maar schaalgrootte en mate van detaillering verschilt. 

   Wordt voor gedetailleerdere berekeningen gebruikt (o.a. voor reistijden en 

   verkeersintensiteiten tijdens spitsperiodes). 

 

• De modellen NRM en RVMK worden voor hun eigen toepassing gebruikt in juridisch- planologische 

procedures. 

 

• Verkeersintensiteiten tussen de NRM en RVMK modellen kunnen verschillen. 

 

• De berekende cijfers in dit rapport van het hoofdwegennet zijn indicatief 

 

(zie bijlage “Toepassingsbereik RVMK Holland Rijnland” dd. 18 juli 2014) 

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Actualisatie verkeersmodel 

 
 

     

 
- Nieuwe versie statisch verkeersmodel:  RVMK 3.0 

- Nieuwe versie dynamisch verkeersmodel: Streamline 2.0 

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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RVMK 3.0 
Belangrijkste wijzigingen / verschillen t.o.v. RVMK 2.0 

• Groter gebied 

• Prognosejaren 2020 en 2030 

• Actualisatie van infraplannen en gebiedsontwikkelingen 

• Actualisatie telcijfers 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Streamline 2.0 

• Gebaseerd op / uitsnede van het RVKM 3.0 model 

• Dynamisch verkeersmodel 

• Gedetailleerde informatie (extra kruispuntinformatie, brugopeningstijden, spoorwegovergangen) 

• Reistijdberekeningen tijdens spitsperiodes 

• Beter inzicht in filevorming en kruispuntvertragingen tijdens spitsperiodes 

 

Het Streamline model betreft een uitsnede van het 

RVMK3 model waarbij op basis van een 

nauwkeuriger netwerk maar verder met dezelfde 

uitgangspunten het verkeer “dynamisch” wordt 

toegedeeld. Hierdoor is het mogelijk om wachtende 

auto’s te simuleren alsook de actuele snelheid / 

vertraging van auto’s te bepalen. Het model 

modelleert hierdoor met name spitsperioden 

nauwkeuriger. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


26 

Streamline 2.0: 

Controle op betrouwbaarheid 

Kwalitatieve analyse: 

Geconcludeerd is dat de gemodelleerde file- / congestielocaties overeenkomen met de bekende locaties waar 

vertraging optreedt (zie volgende bladzijde). 

 

Kwantitatieve analyse: 

Een vergelijking werd gemaakt tussen verkeersgegevens uit telcijfers en berekende waarden uit het model. 

Hiertoe werd informatie verwerkt van 585 tellocaties binnen de agglomeratie. 

Deze vergelijking, die T-toets wordt genoemd, geeft aan dat het model ruim voldoet aan de norm. 

(zie bijlage “Technische rapportage Streamline (LAB2.0)” dd. dec. 2014) 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Streamline 2.0 / Basisjaar 2010 
Verkeersafwikkeling 2010 / congestielocaties 

Prominente congestielocaties (2010) 

Verkeersafwikkeling 
In kleurtjes is aangegeven 

waar de gereden snelheid 

lager is dan de toegestane 

snelheid. Ook is het normale 

oponthoud bij kruispunten 

zichtbaar. 

 

Lijnkleur = Mate van vertraging 

Lijndikte = Verkeersintensiteit 

Nb. 

Met Rijkwaterstaat wordt gesproken over nader 

onderzoek van de aansluiting N11 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Streamline 2.0 / Prognosejaar 2020 
Verkeersafwikkeling 2020 / congestielocaties (zonder LAB071 oplossing) 

Prominente congestielocaties (2020) 

Verkeersafwikkeling 
In kleurtjes is aangegeven 

waar de gereden snelheid 

lager is dan de toegestane 

snelheid. Ook is het normale 

oponthoud bij kruispunten 

zichtbaar. 

 

Lijnkleur = Mate van vertraging 

Lijndikte = Verkeersintensiteit 

Nb. 

Met Rijkwaterstaat wordt gesproken over nader 

onderzoek van de aansluiting N11 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Streamline 2.0 / Prognosejaar 2020 
Verkeersafwikkeling 2020 / verkeersprestaties (zonder LAB071 oplossing) 

Voertuigkilometers 
De forse toename in 2020 van voertuigkilometers op het 

rijkswegennet komt vooral door uitbreiding van de infrastructuur 

(o.a. de Rijnlandroute en verbreding A4) 

Voertuigverliesuren 
Door toename van het aantal voertuigen in 2020 neemt het aantal verliesuren 

toe. We zien dat vooral terug op de rijkswegen. 

Verder zie we een forse toename voertuigverliesuren met name in Leiderdorp 

tijdens de avondspits. 

Met name op de Persant Snoepweg ontstaan in de referentie 2020 problemen 

door een groeiende hoeveelheid verkeer. Verkeerslichten op de kruising met de 

Hoge Rijndijk kunnen die stroom zonder aanpassing niet goed verwerken. 

Verliesminuten per voertuigkilometer 
Dit is een belangrijke indicator voor de effectiviteit. 

We zien in 2020 een toename op onderliggend wegennet en een afname 

op rijkswegen.  Het effect van de forse investeringen in de rijkswegen 

(Rijnlandroute, verbreding A4) wordt zichtbaar.  

Het effect op het  wegennet  binnen de agglomeratie  wordt ook 

zichtbaar: de index loopt op. 

 

Conclusie: 
Extra investeringen (LAB071) zijn nodig zijn om de 

effectiviteit van het wegennet binnen de agglomeratie te 

verbeteren. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

    Resultaten  LAB071 oplossing 

    na  Validatie 
 

     

 

• Ruimte en Economie 

• Bereikbaarheid 

• Leefbaarheid 

• MKBA 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Validatie Ruimte en Economie 

 
 

     

 

Rapportage dec 2014 (ESD2 is onderdeel van Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen)  

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Ruimte en Economie / Conclusies 

• Maatregelen vooral gericht op het oplossen van knelpunten en wegwerken van achterstanden binnen de Leidse Agglomeratie. 

 

• De effecten zullen het grootst zijn voor de gevestigde bedrijven, die zullen profiteren van kortere en betrouwbare reistijden en voor bewoners 

die minder overlast zullen ondervinden van verkeer in de woonwijken. 

 

• De tevredenheid van ondernemers over Leiden als vestigingsplaats en van bewoners van de Leidse agglomeratie zal toenemen. 

 

• De aantrekkelijkheid van de agglomeratie zal verbeteren, de relatieve aantrekkelijkheid van de regio als vestigingsplaats t.o.v. 

omliggende stedelijke regio’s zal niet erg veranderen. 

 

• Economisch effecten vooral gericht op ontwikkeling binnenstad Leiden en winkelcentra Winkelhof, Luifelbaan en Lange Voort. 

 

• Maatregelen zullen de ambitie om de binnenstad te laten uitgroeien tot meest aantrekkelijke binnenstad van Nederland ondersteunen. 

De effecten zijn echter afhankelijk van het succes bij het vergroten van de diversiteit van het winkel- en het toeristische aanbod en van de 

inspanningen om een aantrekkelijke fysieke omgeving met sfeer te scheppen. Bovendien moet rekening worden gehouden met autonome 

ontwikkelingen: teruggelopen koopkracht en door de toenemende concurrentie van e-commerce. 

 

• De economische toplocaties (Stationsomgeving Leiden, Bio Science Park, A4 zone Leiderdorp, Flora Holland en Heineken/Grote Polder) 

profiteren vooral van verbetering van de externe bereikbaarheid door geplande projecten (Rijnlandroute) en vanwege de gunstige ligging aan 

A4 en A44 

 

• Kansen voor extra vastgoedprogramma’s op de toplocaties in relatie met infrastructuur niet erg groot 

 

• De betere interne bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie schept kansen voor binnenstedelijke woningbouw en voor het 

transformeren van verouderde woon- en werklocaties 

 

• Het belang van LAB071 is vooral dat de achterblijvende bereikbaarheid op het niveau wordt gebracht van een kennisregio in de Europese 

top 

 

(onderdeel van Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen)  

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Ruimte en Economie / Aanbevelingen 

• Verdiepingsslag uitvoeren om afwegingskader op te stellen met als doel  een optimum te bereiken tussen geplande investeringen in de 

infrastructuur en maatregelen en investeringen anders dan infra om aantrekkelijkheid gebied op peil te houden (tegengaan van negatieve 

effecten van autonome ontwikkelingen). Voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling zijn naast een goede bereikbaarheid ook de 

aantrekkelijkheid van de openbare ruimte en het winkelaanbod van belang. 

 

• Verdiepingsslag uitvoeren naar herverdeling vastgoedprogramma’s (voorkomen dat investeringen in de infrastructuur onvoldoende renderen 

door versnippering van programma's over een groot aantal locaties met onvoldoende ontwikkelkracht). 

(onderdeel van Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen)  

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Validatie Bereikbaarheid 

 
 

     

 

Rapportage dec 2014 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Effect van de Oplossing op verkeersintensiteiten 

Verschil intensiteit Aggloring tov Ref+ (Avondspits) 

Legenda 
 

Rode lijn 

Toename van verkeer 

 

Groene lijn 

Afname van verkeer 

 

Groene blok 

Toevoeging aan wegennet 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Verkeer op doorgaande relaties binnen de agglomeratie 

Aggloring / REF2020 (= 100) 

Aggloring / REF2020 
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http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Verkeersprestaties / Voertuigkilometers 

Voertuigkilometers 
 

 

 

 

 

Op de Aggloring worden meer voertuigkilometers gereden. Deze 

route wordt iets drukker. 

 

Binnen de Aggloring worden minder kilometers gereden. Hier wordt 

het iets rustiger. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Verkeersprestaties / Verliestijden 

Verliestijden 
 

 

 

 

 

 

Op de Aggloring zien we meer verliesuren, maar daar wordt het ook 

drukker. 

 

Binnen de Aggloring zien we minder verliesuren. We zien vooral een 

grote afname in Leiderdorp (avondspits). 

Met name op de Persant Snoepweg ontstaan in de referentie 2020 

problemen door een groeiende hoeveelheid verkeer. Verkeerslichten op de 

kruising met de Hoge Rijndijk kunnen die stroom zonder aanpassing niet 

goed verwerken (blz. 28) 

In de variant met Aggloring is er een afname van het verkeer op de 

Persant Snoepweg tov de referentie 2020. Een verminderde hoeveelheid 

verkeer op een zwaar belaste weg levert meteen relatief veel tijdwinst op. 

Bovendien is in de Aggloring oplossing ervoor gekozen de Leiderdorpse 

brug tijdens de spits niet te bedienen, wat ook een duidelijk positief effect 

geeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb. 

Totaal effect op de verliesuren bij de validatie blijkt geringer dan bij 

de verkenning van maart 2014. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Verkeersprestaties / Rijsnelheden 

Gemiddelde rijsnelheden 
De doorstroomsnelheid neemt binnen de Agglomeratie met 

gemiddeld 2% (ochtendspits) tot 5% (avondspits) toe. 

 

 

Nb. 

De berekende gemiddelde snelheid bij de validatie blijkt iets lager te 

liggen dan bij de verkenning van maart 2014. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Verkeersprestaties / Reistijden routes (top)locaties 

1. A4 – Garenmarkt  (ca. 10 minuten) 

Via Lammenschansweg blijft de snelste route. 

Betrouwbaarheid neemt toe door verhoging 

Lammebrug. 

2. A4 – Bio Sciencepark (ca. 15 minuten) 

Halvering reistijd na komst Rijnlandroute en 

betrouwbare route. 

3. A4 – Merenwijk  (ca. 10 minuten) 

Via Oude Spoorbaan (N445) is de sneller en 

betrouwbaarder. 

4. A4 – Lammermarkt  (ca. 17 minuten) 

Via Aggloring (W de Zwijgerlaan) wordt de snelste en 

meest betrouwbare route. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Verkeerscongestie / Resterende knelpunten 

Ook na de uitvoering van No Regret en Aggloring zien we nog op te lossen knelpunten: 

• Aansluiting N11 

• Geversstraat e.o. 

• Rijnsburgerweg 

• Morsweg / Haagweg 

• Hoge Rijndijk / Leiderdorpse brug 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Validatie Leefbaarheid 
(verkeerslawaai) 

 
 

     

 

Rapportage dd. januari 2015 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Leefbaarheid / Geluidbelasting in 2011 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


Validatie van de oplossing LAB071 
Leefbaarheid / Geluidbelasting bij LAB071 oplossing 

44 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Leefbaarheid / Geluidbelasting: Verschillen 

Opgemerkt wordt dat in de oplossing 

LAB071 voor de gehele binnenstad de 

30 km maatregel is ingevoerd. 

In de vervolguitwerking zal de voor de 

inpassing van HOV over de 

Hooigracht en Langegracht deze 

maatregel worden aangepast.  

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Validatie MKBA 

 
 

     

 

Rapportage dd. 15 december 2014 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
MKBA / Aangepast na herberekening verkeersmodel (stap 1) 

Validatie MKBA / Stap 1 
• Afname van de reistijdwinsten tov de Verkenning 

• Effect N11 aansluiting geringer 

• Effect brugopeningen tijdens spits geringer 

 

• Realiteitswaarde MKBA sterk verbeterd tov de Verkenning 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
MKBA / Aangepast na opmerkingen second opinion (stap 2) 

Validatie MKBA / Stap 2 
• Aangepaste uitgangspunten: 

- looptijd MKBA berekening gereduceerd van 100 naar 50 jaar 

- geïnduceerde verkeersvraag nu wel meegenomen (10% 

verhoging reistijdbaten) 

- opslagpercentage betrouwbaarheidswinst van 25% naar 12,5% 

teruggebracht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

Opbrengst ca. 2 maal hoger dan investeringen 
(bandbreedte 2,2 – 1,6)  

In de MKBA zijn de richtlijnen gevolgd die opgesteld zijn door het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu. Die richtlijnen zijn niet 

zonder meer geschikt om (kleinschaliger) stedelijke projecten mee 

te evalueren. 

Daarom is een second opinion uitgevoerd (rapport H. van Zuylen dd 

maart 2014) en zijn diverse uitgangspunten bijgesteld. 

Daarna is de MKBA opnieuw uitgevoerd. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Verzameltabel 

 

 

Conclusies 

 
 

     

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Opmerking: Knelpunten op hoofdroutes (C)  

Bij het opstellen van het ambitiedocument werd het huidige 

aantal knelpunten gesteld op 15 (overbelaste VRI’s, bruggen 

en spoorwegovergangen). Dat bleek een te grove indicator om 

een goed beeld te krijgen van het wegennet. Daarom werden 

ook de zwaar belaste kruispunten van niet alleen de 

hoofdroutes, maar ook van wijkontsluitingswegen en stedelijke 

ontsluitingswegen toegevoegd, waardoor een gedifferentieerder 

beeld ontstaat. 

Validatie van de oplossing LAB071 
Verzameltabel 

          Scores criteria Ambitiedocument 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=kosten+baten+analyse&source=images&cd=&cad=rja&docid=bc79lCcsffTLgM&tbnid=hngLF4cIv0q0LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-foto-het-concept-van-de-kosten-batenanalyse-image19026200&ei=O7PKUZ_CFcrEtQbYvoHQCA&bvm=bv.48340889,d.Yms&psig=AFQjCNF2tO5w5eueseypripEy-PN6FnOqA&ust=1372325033843026
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=mkba&source=images&cd=&cad=rja&docid=kxXASWPyQQ5woM&tbnid=6U6inuTWsYMfhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lne.be/themas/beleid/milieueconomie/kosten-batenanalyses&ei=wrPKUfz_MIjStQb0k4DYCw&bvm=bv.48340889,d.Yms&psig=AFQjCNGMLfHbOceLBgSg4EvuAMmeh2Cw-w&ust=1372325175798697


51 

Validatie van de oplossing LAB071 
Conclusies 
 

• De gestelde doelen worden met de oplossing bereikt: 

- Oplossing ondersteunt economische ambities (top) locaties binnen de agglomeratie 

- Oplossing faciliteert gevestigde bedrijven, bewoners en autonome economische groei 

- Buitenom structuur (Aggloring) faciliteert verkeer: doorstroming wordt bevorderd 

- Minder doorgaand verkeer in centra / kernen 

- Ruimte voor HOV door de binnenstad 

- Autoverkeer in woonwijken neemt af: leefklimaat en veiligheid nemen toe 

- Reistijden naar toplocaties worden sneller en betrouwbaarder 

- Milieu overlast neemt per saldo af  

- Realisatie binnen gesteld budget is haalbaar 

 

• De realiteitswaarde van de oplossing is toegenomen: 

- MKBA: iedere geïnvesteerde euro verdubbelt in waarde 

 

• Nadere uitwerking van het plan biedt extra kansen 

 

• Aanvullende maatregelen nodig om resterende knelpunten binnen de Agglomeratie op te lossen 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Besluitvormingsproces 

 
 

     

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


53 

Stappenplan LAB071 

Stap 6a 

Validatie 

Validatie-

rapport 

Validatie als extra 

stap in het proces 
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Besluiten 

54 

a Oplossing vaststellen 

 

• Colleges geven vrij voor reacties 

• Reactieperiode (6 weken, inclusief informatiebijeenkomst) vanaf februari 2015 

• Colleges besluiten 

• Raden stellen de Oplossing vast 

 

 

 

b Samenwerkingsovereenkomst afsluiten 

 

Doel van de overeenkomst: 

• Partijen maken de gekozen oplossing leidend voor beleid en plannen 

• Partijen verplichten zich maximaal in te spannen om tot realisatie te komen 

• Partijen spreken de ambitie uit om tot meer regionale samenwerking te komen 

voor mobiliteit en bereikbaarheid 

 

• Colleges stellen de overeenkomst vast 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Vervolguitwerking 

 
 

     

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Na vaststelling van de Oplossing zal Mobiliteitsbeleid worden aangepast: 

• Leiden zal beleid actualiseren (Mobiliteitsnota); 

• Oegstgeest zal beleid actualiseren; 

• Leiderdorp zal beleid continueren (IVVP). 

 

 

Vervolgens wordt de Oplossing nader uitgewerkt: 

(Stap I) Uitwerken hoofdstructuur 

(Stap II) Uitwerken inpassing HOV in binnenstad en oplossen knelpunten binnen agglomeratie 

(Stap III) Herinrichtingen en kleine reconstructies 

(Stap IV)  Planvoorbereiding deelprojecten 

 

 

Daarbij zullen nieuwe inzichten worden verwerkt: 

• Voor de inpassing van HOV over de Hooigracht – Langegracht zal de 30 kilometer maatregel op en 

binnen de singels worden aangepast; 

• Doorstroming beperkende maatregelen op Engelendaal en Hoge Rijndijk worden nader onderzocht. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Achtergrondinformatie 

- Ambitiedocument LAB071     Projectgroep LAB071  dd. sep 2013 

- Schetsboek  LAB071      Projectgroep LAB071  dd. dec 2013 

- Rapportage kansrijke oplossingen LAB071   Projectgroep LAB071  dd.  feb 2014 

- Technische rapportage Streamline (LAB2.0)   Goudappel Coffeng  dd. dec 2014 

- Toepassingsbereik RVMK Holland Rijnland   T. Dijker    dd.  juli 2014 

- Rapportage Verkeerskundige Validatie    Goudappel Coffeng  dd. dec 2014 

- Rapportage  Geluid      DGMR    dd. jan  2015 

- Ruimtelijk / economische validatie    ESD2 / Universiteit Utrecht dd. dec 2014 

- Rapportage Economische effecten en MKBA  Decisio    dd. dec 2014 

- Erratum Rapportage  Geluid     DGMR    dd. mrt  2015 

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


Einde document 
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http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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21 april 2015 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

inzake de ontwikkeling en realisatie van maatregelen die voortkomen uit de 

verkenningsstudie naar de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie 

 

Ondergetekenden: 

 

1. de gemeente Leiden, ten deze krachtens artikel 171, tweede lid, van de 

Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R.C.L. Strijk, in zijn 

hoedanigheid van wethouder Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur, 

daartoe gemachtigd door de burgemeester, handelend ter uitvoering van het besluit 

van het college van burgemeester en wethouders van <datum>, nummer <nr.>, 

hierna te noemen: “Leiden”; 

 

2. de gemeente Leiderdorp, ten deze krachtens artikel 171, tweede lid, van de 

Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.J.M.W. Wassenaar, in 

zijn hoedanigheid van wethouder Verkeer en (Openbaar) Vervoer, daartoe 

gemachtigd door de burgemeester, handelend ter uitvoering van het besluit van het 

college van burgemeester en wethouders  van <datum>, nummer <nr.>, hierna te 

noemen: “Leiderdorp”; 

en 

 

3. de gemeente Oegstgeest, ten deze krachtens artikel 171, tweede lid, van de 

Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevr. W.E. Tönjann-Levert, in 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yelaqDQNAHOmPM&tbnid=7GBxorrP54zBgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bsgr.nl/bsgr/informatie-per-gemeente/gemeente-oegstgeest.html&ei=W-a7U5iUJcf8ywOyp4Bw&bvm=bv.70138588,d.d2k&psig=AFQjCNHvoqOGbmJLiiMl9K7zfcrAOHO--g&ust=1404909507698699
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haar hoedanigheid van wethouder Ruimtelijke plannen, Bouw- en Woningtoezicht, 

Wonen en Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Economische zaken en 

Dorpsmarketing, daartoe gemachtigd door de burgemeester, handelend ter 

uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders  van 

<datum>, nummer <nr.>, hierna te noemen: “Oegstgeest”; 

 

De gemeenten, hierna tezamen ook wel te noemen: “Partijen”; 

 

Overwegende dat: 

a) om verschillenden redenen eerdere tracés voor de Ringweg Oost niet op 

voldoende draagvlak konden rekenen en dat daarom Leiden, Leiderdorp 

en Oegstgeest met elkaar in overleg zijn getreden om te komen tot breed 

gedragen bestuurlijke afspraken over de ruimtelijk-economische ambities 

van de Leidse agglomeratie en de infrastructurele maatregelen om deze 

ambities te kunnen realiseren; 

b) Partijen de visie delen met betrekking tot de ruimtelijk-economische 

ambities en de bereikbaarheidsproblematiek van de Leidse agglomeratie 

en dat een verkenning naar de verbetering van de bereikbaarheid van de 

Leidse agglomeratie uitgevoerd moest worden; 

c) op 27 november 2012 door de colleges van de gemeenten Leiden en 

Leiderdorp hiertoe een bestuursopdracht werd gegeven om de 

verkeerskundige mogelijkheden te gaan verkennen om deze ambities te 

realiseren; 

d) op 29 januari 2013 door de colleges van Leiden en Leiderdorp het Plan 

van Aanpak voor de verkenning van de bereikbaarheid van de Leidse 

agglomeratie werd vastgesteld; 

e) in de bestuursovereenkomst tussen de provincie Zuid-Holland en de 

gemeente Leiden vanwege het HOV-net Zuid-Holland Noord van 17 mei 

2013 is opgenomen dat Leiden verantwoordelijk is voor maatregelen om 

het autoverkeer op de Hooigracht en de Langegracht te beperken tot 
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bestemmingsverkeer ten behoeve van de HOV-corridor Leiden Centraal – 

Leiden Lammenschans door middel van de Ringweg Oost of een 

gelijkwaardig alternatief en dat de provincie daartoe een subsidie 

beschikbaar stelt van € 29.265.548,= (prijspeil 1-1-2012). 

f) op 19 september 2013 door de gemeenteraden van de gemeenten Leiden 

en Leiderdorp het Ambitiedocument voor de verkenning van de 

bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie werd vastgesteld, waarin de 

aard en de omvang van het bereikbaarheidsprobleem in beeld zijn 

gebracht door het benoemen van de ambities, opgaven en kansen voor 

het verbeteren van de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie en 

waarin een afwegingsmodel werd geschetst en criteria werden benoemd 

om bereikbaarheidsoplossingsrichtingen objectief te kunnen vergelijken en 

beoordelen; 

g) op 11 maart 2014 door de colleges van de gemeenten Leiden, Leiderdorp 

en Oegstgeest kennis werd genomen van de Rapportage van de kansrijke 

oplossing d.d. 28 februari 2014, waarvan de belangrijkste elementen zijn: 

- het maken van afspraken over brugopeningstijden, het slimmer gebruiken 

van de wegen en het realiseren van ontbrekende schakels in het 

fietsnetwerk; 

- het nemen van maatregelen voor het versterken van de Agglo-ring en het 

beperken van de doorstroming op delen van de Hoge Rijndijk en de 

Engelendaal; 

en van de aanbevelingen van de stuurgroep, te weten: 

- het bevestigen van de eerste positieve resultaten van de 

bereikbaarheidsfilosofie Agglo-ring; 

- het alvast aan de slag gaan met oplossingsonafhankelijke maatregelen; 

- het uitvoeren van nader onderzoek aan de Agglo-ring; 

- het kennis nemen van onderzoek naar aanvullende maatregelen; 

- het benutten van dekkingsmogelijkheden; 

- het voortzetten van de samenwerking binnen LAB071; 
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h) in de collegeprogramma´s 2014-2018 van Leiden en Leiderdorp is 

aangegeven de plannen van LAB071 nader te willen uitwerken, met dien 

verstande dat Leiden heeft aangegeven een doorgaande route tussen de 

Kanaalweg en de Willem de Zwijgerlaan via de Sumatrastraat uit te sluiten 

en dat Leiderdorp heeft aangegeven de basisringstructuur eerst te willen 

realiseren, alvorens mee te denken over aanvullende modules; 

i) de werking van de Oplossing, bestaande uit No Regret maatregelen en de 

Agglo-ring maatregelen, werd aangetoond door een nader 

validatieonderzoek, waarvan de rapportage ter inzage is gelegd van 5 

februari  tot en met 18 maart 2015, waarna de Oplossing door de 

gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp op …..  respectievelijk op …. 

werd vastgesteld en waarvan de gemeenteraad van Oegstgeest heeft 

kennis genomen; 

j) in een zestal sessies, in de periode februari 2013 - februari 2014, de 

inhoudelijke resultaten van voornoemde studies werden gedeeld met de 

gemeenteraadsleden en de externe betrokkenen (AggloLAB) en in een 

aantal sessies met de overheden vertegenwoordigd in het Breed 

Bestuurlijk Overleg; 

k) in november 2014 het kaderbesluit d.d. 7 januari 2010 voor de Ringweg 

Oost door de gemeenteraad van Leiden werd ingetrokken; 

l) Partijen de resultaten van de verkenning naar de bereikbaarheid 

onderschrijven, zoals neergelegd in het Ambitiedocument LAB071 d.d. 26 

juni 2013, het rapport Kansrijke oplossingen LAB071 d.d. 28 februari 2014 

en in het rapport Validatie van de Oplossing LAB071 d.d. 21 april 2015, te 

weten de hoofdverkeersstructuur van de Leidse agglomeratie en de 

werking van de Oplossing bestaande uit No Regret en Agglo-ring 

waardoor de doelstellingen bereikt kunnen worden ten aanzien van 

ruimtelijke en economische ambities, de kwaliteitsverhoging van de Leidse 

binnenstad en de overige woonkernen binnen de agglomeratie en de 

inpassing van HOV over de Hooigracht – Langegracht waarbij partijen in 
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deze overeenkomst het project als gelijkwaardig alternatief aanmerken als 

bedoeld onder punt e) van deze considerans. 
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Komen het volgende overeen: 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

 

LAB071: de verkenning van de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie als 

bedoeld in het rapport Validatie kansrijke oplossing LAB071 d.d. xx/xx/2014; 

 

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; 

 

No Regret: Pakket van maatregelen bestaande uit afspraken over 

brugopeningstijden, slimmer gebruiken van weg infrastructuur, toevoegen van 

ontbrekende schakels in het hoofdfietsnetwerk en HOV; 

 

Oplossing: de door Partijen gevalideerde maatregelen, bestaande uit de 

combinatie van maatregelen voor de Agglo-ring en No Regret maatregelen, die 

dienen ter verbetering van de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie; 

 

 Project: een of meerdere maatregelen uit een samenhangend pakket van 

maatregelen die voortkomen uit LAB071; 

  

 Projectorganisatie: de voor het project benodigde organisatie als bedoeld in 

artikel 5 van deze overeenkomst;  
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Artikel 2   Doel van de overeenkomst 

2.1 Partijen maken de Oplossing leidend voor het op te stellen beleid en de op te 

stellen uitvoeringsplannen. 

2.2 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. 

2.3  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. 

 

 

Artikel 3  Nadere uitwerking 

3.1  De Oplossing zal door de projectgroep nader worden uitgewerkt, waarbij de 

maatregelen behorende bij de Agglo-ring worden uitgewerkt tot het niveau van 

schetsontwerp met bijbehorende kostenramingen en uitvoeringsplanningen en de 

maatregelen behorende bij het No Regret pakket nader worden uitgewerkt in een 

of meerdere Programma’s van eisen met bijbehorende kostenramingen en 

uitvoeringsplanningen. Partijen onderkennen dat in het kader van de uitvoering 

van het project de nodige juridische procedures moeten worden doorlopen. 

3.2 Deze nadere uitwerking vormt de basis voor het opstellen van één of meerdere 

Bestuursovereenkomsten tussen betrokken gemeenten waarin nadere afspraken 

worden gemaakt en voorwaarden worden gesteld waaronder tot realisatie van 

maatregelen kan worden overgegaan. 

 

 

Artikel 4  Organisatie en besluitvorming  

4.1 De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep LAB071, een kerngroep LAB071 

en een projectgroep LAB071. 
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4.2 Partijen wijzen voor de stuurgroep LAB071 ieder een lid aan uit hun college van 

Burgemeester en Wethouders. Het lid uit Leiden is tevens voorzitter van de 

stuurgroep. 

4.3 De stuurgroep adviseert aan de colleges van Burgemeester en Wethouders, zorgt 

voor onderlinge beleidsafstemming tussen de gemeenten en stemt de 

besluitvormingsprocessen af, waarbij het uitgangspunt geldt dat iedere deelnemer 

verantwoordelijk is voor de besluitvorming binnen de eigen organisatie. 

Besluitvorming door Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest vindt plaats door de 

colleges van Burgemeester en Wethouders. 

4.4 De stuurgroep wordt ondersteund door een kerngroep. De kerngroep bestaat uit 

ambtelijke vertegenwoordigers van de partijen die zitting hebben in de 

stuurgroep. De vertegenwoordiger uit Leiderdorp is tevens voorzitter van de 

kerngroep. De kerngroep bereidt de vergaderingen van de stuurgroep voor, 

verzorgt (deel)notities ter voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming in de 

stuurgroep, zorgt voor de schriftelijke verslaglegging van de vergaderingen van 

de stuurgroep en van de kerngroep en voert besluiten van de stuurgroep uit. 

4.5 Nadere afspraken over organisatorische samenwerking zullen in later op te 

stellen Bestuursovereenkomst(en) worden gemaakt. 

 

 

Artikel 5 Financiële bepalingen  

5.1 Leiden is de trekker van de projectorganisatie en draagt zorg voor de 

noodzakelijke ambtelijke ondersteuning van de projectgroep. De gemeenten 

betalen ieder afzonderlijk de eigen apparaatskosten. 

5.2 De financiering van alle onderzoeken die nodig zijn voor de nadere uitwerking van 

de Oplossing om te komen tot één of meerdere Bestuursovereenkomsten, is voor 

rekening van Leiden en is gelimiteerd tot € 1.791.000,-.  

Het beschikbare budget van Leiden voor de realisatie van de Oplossing (RwO-

gelden) is gesteld op € 164 miljoen onder aftrekking van de reeds gemaakte 

kosten en de kosten ten behoeve van de realisatie van het project Kanaalweg 
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Zuid, inclusief de bouw van de onderdoorgang onder het spoor, resterend ca.  

€ 140 miljoen. 

5.3 Nadere afspraken over kostenverdeling voor de verdere realisatie zullen in later 

op te stellen Bestuursovereenkomst(en) worden gemaakt. 

 

 

Artikel 6  Inwerkingtreding, duur 

6.1  Deze overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening hiervan 

en duurt voort totdat de Oplossing is gerealiseerd of zoveel eerder als Partijen 

besluiten tot beëindiging over te gaan. 

 

 

Artikel 7  Communicatie 

7.1 Partijen dragen gezamenlijk zorg voor een optimale communicatie richting 

gemeenteraadsleden, burgers en bedrijven ten behoeve van de nadere 

uitwerking van de Oplossing. Partijen stellen hiervoor gezamenlijk een 

communicatieplan op, dat wordt aangeleverd door de projectgroep en wordt 

vastgesteld door de stuurgroep. De projectleider dan wel de aan het project 

verbonden communicatieadviseur is het eerste aanspreekpunt voor de 

belanghebbenden. 

 

 

Artikel 8 Generieke bepalingen 

8.1 De bij deze overeenkomst behorende bijlage, Rapport Validatie Oplossing 

LAB071 d.d. 21 april 2015,  maakt deel uit van deze overeenkomst.  

8.2 Indien er sprake is van strijdigheid tussen de bijlage bij deze overeenkomst en 

 de tekst van deze overeenkomst, prevaleert de tekst van deze overeenkomst. 
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Artikel 9  Slotbepalingen 

9.1  Deze overeenkomst treedt in de plaats van eerdere mondelinge en schriftelijke 

afspraken tussen Partijen voor zover over deze onderwerpen in deze 

overeenkomst een regeling wordt getroffen. Alle wijzigingen in deze 

overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.  

9.2 Nietigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de rechtsgeldigheid van de 

 overige bepalingen niet aan. In het geval een van de bepalingen van deze 

 overeenkomst nietig blijkt te zijn,  zullen Partijen in redelijk overleg een vervangende 

 bepaling overeenkomen, die zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling, aard en 

 strekking van deze overeenkomst. 

9.3 Het in de considerans vermelde maakt deel uit van deze overeenkomst. 

9.4 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
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Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend te @ op @ 

 

Namens de gemeente Leiden, 

De wethouder Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur 

 

 

De heer R.C.L. Strijk, 

 

 

Namens de gemeente Leiderdorp, 

De wethouder Verkeer en (Openbaar) Vervoer 

 

 

De heer C.J.M.W. Wassenaar, 

 

 

Namens de gemeente Oegstgeest, 

De wethouder Ruimtelijke plannen, Bouw- en Woningtoezicht, Wonen en 

Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Economische zaken en Dorpsmarketing 

 

 

Mevr. W.E. Tönjann-Levert, 

 

 

 

 

 

 

Bijlage Rapport Validatie van de Oplossing LAB071 d.d. 21 april 2015 



Afdeling:

  

 Beleid Ruimte  Leiderdorp, 13 april 2015  

Onderwerp:  Transformatie 

informatiecentrum A4 

   

 

 

 *Z004E5C6857* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nr. 6a van 21 april 

2015; 

gezien het advies van het politiek forum van 8 juni 2015; 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Een voorbereidingskrediet ad € 200.000,- beschikbaar te stellen voor de transformatie 

van het informatiecentrum  

2. De kosten hiervoor te dekken uit de bijdrage aan het informatiecentrum van de Oude 

Rijnzone. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 15 juni 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid Ruimte  Leiderdorp, 18 maart 2015  

Onderwerp:  Transformatie 

Informatiecentrum A4 

 Aan de raad.  

 

 

 *Z00499B2E02* 
 

Beslispunten 

1. Een voorbereidingskrediet ad € 200.000,- beschikbaar te stellen voor de transformatie 
van  het informatiecentrum  

2. De kosten hiervoor te dekken uit de bijdrage van de Oude Rijnzone van  € 1.200.000 
voor de ontwikkeling van het Groene Hart Informatiecentrum 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De werkzaamheden rond de verbreding van rijksweg A4 zijn bijna afgerond. In 

maart 2015 heeft Rijkswaterstaat het Informatiecentrum A4 verlaten. In 2001 is door 

de raad besloten dat het pand in de Bospolder een functie moet krijgen gerelateerd 

aan het Groene Hart. Het college heeft deze wens van de raad consequent 

doorgevoerd, o.a. in de gebiedsvisie Polder Achthoven, in het Groenprogramma van 

Holland Rijnland en in het samenwerkingsverband Samen voor Groen en in de 

deelprojecten binnen cluster Noordoever Oude Rijnzone in het project Oude 

Rijnzone.  

 
Het omvormen van het informatiecentrum A4 tot een hotspot binnen het recreatieve 

netwerk rondom de Leidse agglomeratie met een duidelijke link naar het Groene 

Hart vergt aanpassingen aan het pand en zijn omgeving. Om hier een duidelijke 

richting aan te kunnen geven, hebben wij samen met inwoners van Leiderdorp en 

andere betrokken partijen het concept “Hollandse Energie” opgesteld voor het 

gebouw en de omgeving. Het concept beschrijft de belevenis van de bezoeker en 

geeft richting aan ondernemers/initiatiefnemers om aan de slag te gaan met dit 

concept. 
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Wij hebben op 4 november 2014 besloten om  een aanvraag ad € 1.200.000,-- bij 

het Regionaal Investeringsfonds Oude Rijnzone t.b.v. de transformatie van het 

informatiecentrum A4 in te dienen. Op 11 maart 2015 hebben wij een definitieve 

beschikking ontvangen van de Oude Rijnzone ontvangen (Bijlage 1). 

 

We zijn nu zo ver dat we het aanbestedingstraject om tot de toekomstige exploitant 

te komen kunnen gaan inrichten. Daarvoor moeten wij diverse onderzoeken (laten) 

uitvoeren, zoals bodemgesteldheid en flora & fauna. Daarnaast zal een 

aanbestedingsstrategie opgesteld gaan worden. Om dit te kunnen doen, hebben wij 

financiële middelen nodig. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

In het convenant ‘Verlaagde passage A4-HSL bij Hoogmade’ uit 2001 is overeen 

gekomen dat het eigendom van het HSL-informatiecentrum door de HSL-organisatie 

(onderdeel Rijkswaterstaat) aan de gemeente wordt overgedragen. Dat is in 2012 

gebeurd. Tot begin 2015 (gereedkomen werkzaamheden rijksweg A4) gebruikt 

Rijkswaterstaat het pand voor informatievoorziening over de A4. In het convenant is 

bepaald dat het HSL-informatiecentrum een bestemming zal krijgen die is 

‘gerelateerd aan het Groene Hart’. 

 

Het college heeft op 3 april 2012 ingestemd met de startnotitie “Transformatie HSL 

informatiecentrum tot Groene Hartcentrum”. Het doel van deze notitie is een eerste 

verkenning naar hoe de omvorming van het HSL informatiecentrum gestalte kan 

krijgen en welke exploitatievorm hier het beste bij past. Uitgangspunt is dat het 

informatiecentrum levensvatbaar genoeg is om financieel op eigen benen te staan.  

 

Op 4 november 2014 hebben wij het concept “Hollandse Energie” vastgesteld. Het 

concept is gebaseerd op inzichten en ideeën die zijn verzameld tijdens een 

workshop met betrokken beleidsmakers, mensen met specifieke gebiedskennis, 

vertegenwoordigers van belangengroepen, bewoners en ondernemers. Dit concept 

vormt de basis voor een marktgerichte, consistente en onderscheidende invulling 

van het informatiecentrum door alle betrokken partijen. Dit concept, het 

bijbehorende verhaal en de eerste visieschets zijn gepresenteerd aan de 
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deelnemers van de workshop. We hebben bij hen getoetst of zij het concept 

herkennen en vinden passen bij de locatie en het gebouw. De reacties zijn positief. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Binnen de Oude Rijnzone maakt het transformeren van het Informatiecentrum A4 

onderdeel uit van het cluster Noordoever Oude Rijnzone. Het wordt in diverse 

plannen genoemd o.a. in de gebiedsvisie Polder Achthoven, het Groenprogramma 

van Holland Rijnland en het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden. Verder zijn 

stad-landverbindingen, het bevorderen van de recreatiemogelijkheden dichtbij huis 

en het behoud van biodiversiteit belangrijke elementen uit het Provinciale 

Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). 

 

In de Leidse Ommelanden behoort het informatiecentrum tot de zogenaamde 

Landmarks, ofwel bijzondere plekken in het ommeland die de moeite van het 

bezoeken waard zijn. Deze Landmarks liggen op maximaal 10 km van Leiden. Zij 

zijn de verbindende elementen in het recreatieve netwerk tussen stad en land. Met 

een plek binnen de recreatieve routes zorgen ze voor samenhang tussen natuur- en 

recreatiegebieden in de stadsrand en het Singelpark van Leiden. Dit maakt het voor 

recreanten en toeristen aantrekkelijker om richting het buitengebied te trekken. 

Daarmee is het een van de belangrijke projecten uit het Uitvoeringsprogramma 

Leidse Ommelanden. Het project maakt ook deel uit van het Uitvoeringsprogramma 

van het cluster Leidse Regio ten behoeve van het regionale investeringsfonds 

Holland Rijnland. 

 

TenneT is druk bezig met de voorbereidingswerkzaamheden voor de aanleg van de 

380kV hoogspanningslijn Wateringen – Beverwijk. De aanleg wordt gerealiseerd via 

een Rijksinpassingsplan. Grondgebiedgemeenten cq Leiderdorp kunnen de 

werkzaamheden voor de aanleg niet tegenhouden, versnellen of vertragen. Op 10 

november heeft een overleg met TenneT hierover plaatsgevonden. Het bedrijf heeft 

in ditt gesprek duidelijk gemaakt dat de huidige planning uitgaat van start van de 

werkzaamheden in februari 2016 met een geschatte doorlooptijd tot medio 2017. Dit 

in tegenstelling tot eerdere berichten, waarbij werd uitgegaan van start begin 2015 

met een doorlooptijd van een jaar. Wij zijn in gesprek met TenneT om te bezien 

welke gevolgen dit heeft voor de realisatie van het Informatiecentrum Groene Hart. 
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2 Beoogd effect 

Het realiseren van een recreatief transferium met een (boven)regionale uitstraling dat stad 

en land verbindt. 

 
3 Argumenten 

1.1. / 2.1  Er is dekking voor het krediet 

Het AB van de Oude Rijnzone heeft op 5 maart een bijdrage ad € 1.200.000,- voor de 

ontwikkeling van het Groene Hart Informatiecentrum beschikbaar gesteld. Deze bijdrage is 

bedoeld voor het hele proces en niet alleen de realisatiefase. 

 

1.2 Zonder voorbereidingskrediet kunnen wij de plannen niet realiseren. 

Het concept is slechts het begin. Het is vooral een omschrijving van de belevenis die wij in 

het informatiecentrum willen gaan bieden. Om hier de juiste exploitant bij te kunnen vinden 

en de invulling van het informatiecentrum verder vorm te geven is aanvullend onderzoek 

nodig en een uitgebreid aanbestedingstraject. Daarvoor zijn financiële middelen nodig. 

 

1.3 Hiermee kunnen we voortgang boeken om partners aan het project te kunnen binden  

Het transformeren van het Informatiecentrum is opgenomen in het cluster noordoever 

Oude Rijn van de Oude Rijnzone. Daarnaast is het een van de strategische projecten in 

het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2015-2020 en is daardoor onderdeel van 

de gebiedsdeal die de Leidse Regio heeft gesloten met de Provincie. Om deze status vast 

te kunnen houden, moeten wij resultaten boeken binnen ons project. 

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1. Bijdrage Oude Rijnzone moet terugbetaald worden als project niet doorgaat 

In de Verordening Regionaal Investeringsfonds De Oude Rijnzone 2011 staat dat de reeds 

gemaakte kosten voor een project bij het niet doorgaan van een project terugbetaald 

moeten worden. Dit is een gebruikelijke voorwaarde bij het verstrekken van subsidies. De 

gemeente Leiderdorp heeft de subsidie aangevraagd met het doel om dit project te 

realiseren. Daardoor is dit risico nihil. 
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1.2. De werkzaamheden van TenneT rond het informatiecentrum zijn van invloed op de 

projectplanning 

Door de aanleg van de bovengrondse 380kV leiding en het ondergronds brengen van de 

150kV leiding door TenneT is het onmogelijk om gedurende langere periode (start de 

werkzaamheden staat gepland voor februari 2016 met een doorlooptijd van ruim 1 jaar) het 

gebouw als informatiecentrum te gebruiken. Zij willen een groot deel van het terrein als 

werkterrein gebruiken. Om leegstand van het gebouw te voorkomen en heldere afspraken 

te maken over het gebruik van het omliggende terrein wordt er een overeenkomst met 

TenneT afgesloten. Om er op aan te sturen dat TenneT niet langer dan gepland daar aan 

het werk zal zijn, zal in de overeenkomst een boeteclausule opgenomen worden. 

 

5 Duurzaamheid 

Bij de uitvoering van het project zal duurzaamheid prioriteit krijgen. In het inrichtingsplan is 

uitgegaan van een duurzame en milieuvriendelijke inrichting. Er worden natuurvriendelijke 

oevers gerealiseerd en agrarisch natuurbeheer wordt gestimuleerd. Voor de aanleg van 

paden en andere inrichtingselementen worden zoveel mogelijk natuur- en 

milieuvriendelijke materialen (hebben een lange levensduur en zijn zo lang mogelijk 

onderhoudsvrij) toegepast al dan niet van recyclet materiaal. 

 
6 Communicatie en participatie 

Het concept “Hollandse Energie” is op een interactieve wijze tot stand gekomen. In de 

aanbestedingsstrategie zullen wij bepalen welke ruimte er in het proces is voor participatie. 

 

Wanneer de aanbestedingsstrategie meer vorm heeft gekregen zullen we u hierover later 

dit jaar informeren. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

De kostenraming (zie bijlage 2) gaat uit van de werkzaamheden tot en met het 

aanbestedingsproces. Wij verwachten in de eerste helft van 2016 dit  proces te hebben 

afgerond. Dan komen we bij u terug voor een kredietaanvraag voor de volgende fase.  
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8 Evaluatie 

Het project wordt conform de PMR (Project Matig Realiseren) werkwijze geëvalueerd. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Definitieve beschikking Oude Rijnzone, dd 5 maart 2015 
2. Financiële onderbouwing voorbereidingskrediet (VERTROUWELIJK) 
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Validatie van de  

Oplossing LAB071 

 
Verkenning LAB071 

Effectief investeren in bereikbaarheid Leidse Agglomeratie! 

 

 

         
Vastgesteld door Colleges dd 21 april 2015 
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http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yelaqDQNAHOmPM&tbnid=7GBxorrP54zBgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bsgr.nl/bsgr/informatie-per-gemeente/gemeente-oegstgeest.html&ei=W-a7U5iUJcf8ywOyp4Bw&bvm=bv.70138588,d.d2k&psig=AFQjCNHvoqOGbmJLiiMl9K7zfcrAOHO--g&ust=1404909507698699


Kansrijke oplossing LAB071 
(maart 2014) 
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Waarom een validatie? 

5 

De oplossing die wij als kansrijk zien moet bijdragen aan het behalen van de geformuleerde ruimtelijke 

en economische ambities van de Leidse agglomeratie en moet een antwoord bieden op de nog 

resterende verkeerskundige opgaven. De oplossing zal de komende jaren verder worden uitgewerkt en 

gerealiseerd. Hiermee zijn grote investeringen gemoeid. Daarom is het belangrijk dat wij over een 

stevige onderbouwing van de kansrijke oplossing beschikken en is een validatie van de 

conceptresultaten op zijn plaats. 

 

De eerdere analyses zijn uitgevoerd met een conceptversie van het verkeersmodel RVMK 3.0. 

Vertragingen op de uitlevering van het model was hiervoor de aanleiding. In de zomer van 2014 kwam 

de definitieve versie beschikbaar. Omdat er enig verschil is tussen beide versies is uit oogpunt van 

zorgvuldigheid gekozen om de analyses opnieuw uit te voeren. 

 

Een van de criteria waaraan getoetst wordt betreft het aantal gehinderde woningen door verkeerslawaai. 

Dit criterium bepaalt in belangrijke mate de leefbaarheid in met name woongebieden. Het 

instrumentarium om dat te berekenen ontbrak bij de eerdere analyses. Inmiddels is het milieumodel 

beschikbaar voor het uitvoeren van de gewenste analyses. 

Ook het verbeteren van de luchtkwaliteit speelt hierbij een rol. De verwachting is dat vanaf 2015 binnen 

de agglomeratie geen overschrijdingen van de normen meer plaats vindt. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie 

6 

Waarom valideren? 

• Eerdere berekeningen met conceptversie Verkeersmodel uitgevoerd 

• Hoge investeringen mee gemoeid 

• Oplossing wordt basis voor het verkeersbeleid voor de komende jaren 

 

Leeswijzer: Wat en hoe gaan we valideren? 

• We hebben 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 32. Verder wordt verwezen naar de “Ruimtelijk / economische validatie” (ESD2 / Universiteit Utrecht, dec 2014) 

• We toetsen op criteria leefbaarheid en bereikbaarheid (nu ook geluidberekeningen) 

- 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. Verder wordt 

verwezen naar de “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 gemaakt (MKBA-toets) 

- De MKBA werd aan de hand van de verkeersanalyses opnieuw  uitgevoerd. Meer hierover leest u vanaf blz 47. Verder wordt 

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

 

 De hoofdconclusies treft u aan op blz. 11. Een overzicht van alle rapportages treft u op blz 58 aan. 
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Samenvatting 

en belangrijkste conclusies 
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Samenvatting (I) 

8 

In de verkenning Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071) zoeken we naar kansrijke 

maatregelpakketten die optimaal bijdragen aan het behalen van de ambities van de agglomeratie.  

In het door de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp vastgestelde ambitiedocument zijn naast de 

ruimtelijke en economische ambities, de opgave en het toetsingskader vastgelegd. 

 

In samenwerking met de gemeenteraden  en betrokken bewoners en ondernemers zijn wij gekomen tot 

een kansrijke oplossing. De oplossing bestaat uit “No regret” maatregelen, gericht op het slimmer 

gebruiken van de bestaande infrastructuur, aangevuld met “Aggloring” maatregelen, gericht op 

versterking van de infrastructuur. De resultaten en observaties zijn in maart jl.  ter kennisname aan de 

betrokken gemeentebesturen aangeboden. 

 

Sinds de zomer van 2014 kunnen wij beschikken over de verkeerskundige modules van het 

geactualiseerde verkeersmodel RVMK 3.0 waarna de voorbereiding voor de validatie kon worden 

gestart. Na de validatie wordt geconcludeerd dat de doelstellingen door de oplossing gerealiseerd 

kunnen worden. In dit rapport treft u de resultaten van de validatie aan. 

No Regret Aggloring 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Samenvatting (II) 

De oplossing zal na een reactieperiode aan de betrokken gemeenteraden besluitvormend worden 

voorgelegd. In de reactieperiode wordt gevraagd te reageren op het principe van de oplossing No 

Regret en Aggloring: 

• het bevorderen van de doorstroming van het verkeer en waar mogelijk het verhogen van de snelheid 

op de buitenstructuur, via de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan, Oude Spoorbaan en 

N446; 

• Het verder bevorderen van langzaam verkeer, openbaar vervoer en het slimmer gebruiken van de 

bestaande infrastructuur; 

• Het beperken van doorgaand verkeer in centra en woongebieden; 

• Het inpassen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer. 

 

In de reactieperiode wordt niet gevraagd te reageren op de specifieke maatregelen. Die moeten immers 

nog verder worden uitgewerkt. Wel wordt de mogelijkheid geboden om ideeën kenbaar te maken. 

 

Om de duurzame samenwerking te bestendigen zal voor de verdere  gezamenlijke uitwerking een 

Samenwerkingsovereenkomst worden gesloten tussen Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Samenvatting (III) 

Hoofdconclusies validatie 
 

• De gestelde doelen worden met de oplossing bereikt: 

- Oplossing ondersteunt economische ambities (top) locaties binnen de agglomeratie 

- Oplossing faciliteert gevestigde bedrijven, bewoners en autonome economische groei 

- Buitenom structuur (Aggloring) faciliteert verkeer: doorstroming wordt bevorderd 

- Minder doorgaand verkeer in centra / kernen 

- Ruimte voor HOV door de binnenstad 

- Autoverkeer in woonwijken neemt af: leefklimaat en veiligheid nemen toe 

- Reistijden naar toplocaties worden sneller en betrouwbaarder 

- Milieu overlast neemt per saldo af  

- Realisatie binnen gesteld budget is haalbaar 

 

• De realiteitswaarde van de oplossing is toegenomen: 

- MKBA: iedere geïnvesteerde euro verdubbelt in waarde 

 

• Nadere uitwerking van het plan biedt extra kansen 

 

• Aanvullende maatregelen nodig om resterende knelpunten binnen de Agglomeratie op te lossen 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Ambitiedocument 
(Ambities, Opgave en Afweging) 

 

(september 2013) 
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http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


Ambities 
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Wonen      Werken      Bezoeken 

• Groene/blauwe 

leefomgeving 

• Diversiteit aan 

woonmilieus 

• Kenniswerkers 

• Stuwende economie 

• Verzorgende 

economie 

• Balans arbeid en 

werkgelegenheid 

• Diversiteit in 

aanbod 

• Ook voor verblijf 

van 1-2 dagen 
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http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

 

 

Opgave LAB071 
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Oplossen ‘resterende’ 

knelpunten, met name 

aan noord- en oostzijde 

van agglomeratie 

Faciliteren plannen 

Leidse binnenstad 

(incl. HOV) en kern 

van Leiderdorp 

Inspelen op ruimtelijke 

kansen: transformatie, 

relatie natuur 
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Afwegingsmodel / Integrale afweging 
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Globale maatschappelijke kosten- 

en batenanalyse (MKBA): 
 

• Alle effecten uitdrukken in €€€ 

• Eenduidige vergelijking 

 

Oplossend vermogen 

Regionale econ. impact 

Business case 
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http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=kosten+baten+analyse&source=images&cd=&cad=rja&docid=bc79lCcsffTLgM&tbnid=hngLF4cIv0q0LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-foto-het-concept-van-de-kosten-batenanalyse-image19026200&ei=O7PKUZ_CFcrEtQbYvoHQCA&bvm=bv.48340889,d.Yms&psig=AFQjCNF2tO5w5eueseypripEy-PN6FnOqA&ust=1372325033843026
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=mkba&source=images&cd=&cad=rja&docid=kxXASWPyQQ5woM&tbnid=6U6inuTWsYMfhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lne.be/themas/beleid/milieueconomie/kosten-batenanalyses&ei=wrPKUfz_MIjStQb0k4DYCw&bvm=bv.48340889,d.Yms&psig=AFQjCNGMLfHbOceLBgSg4EvuAMmeh2Cw-w&ust=1372325175798697


 

Kansrijke oplossing na Verkenning 
(maart 2014) 

 
 

     

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


Sterke buitenom structuur 

Minder doorgaand verkeer in kernen 

Minder verkeer in woongebieden 

Snellere en betrouwbare reistijden naar (top)locaties 

Zone A 

• Primaat verblijven, menging 

• Voet en fiets hoofdgebruiker 

• OV langs de rand 

• Auto te gast, blik van straat 

Zone B 

• Balans verblijven en stromen 

• Voet en fiets goed ingepast 

• OV hoogwaardige assen 

• Auto vanaf randen gedoseerd 

  naar de wijken 

Zone C 

• Stromen en verblijven  

  ontvlochten 

• Voet en fiets kruist veilig 

• OV eigen structuur 

• Auto: primaat doorstroming 

Filosofie achter LAB071 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Kansrijke oplossing (maart 2014) 

Kansrijke oplossing = No Regret + Aggloring 

No Regret Aggloring 

+ Faciliteren hoogwaardig openbaar vervoer 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Gerealiseerde maatregelen: 

• Rijnlandroute 

• Upgade N206 

• Aansluiting Flora Holland 

• Parkeergarages 

• Ongelijkvloerse oplossing 

Plesmanlaan / Bio Sciencepark 

• Onderdoorgang spoor Kanaalweg 

• HOV-lijnen Zoetermeer-Leiden-

Katwijk 

• HOV Meerlijn-Noord 

• Fietsen: deel van de ontbrekende 

schakels  

• Op en binnen de singels 30 km/h 

 

 

We vergelijken met Referentie 2020+  

Effect van Ref 2020+ 
 

• Binnenstad wordt rustiger 

 

• Verkeer uit binnenstad wordt verdrongen 

 

• Aan de zuidkant zien we verbeteringen, maar 

andere knelpunten verslechteren verder 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


No Regret en Aggloring….   (maart 2014) 

….verbeteren de Referentiesituatie 

Bereikbaarheid 

Leefbaarheid 

Filosofie 

Investering 

5 % 
sneller 

Minder verkeer 
in 

woongebieden 

Minder 
doorgaand 
verkeer in 

kernen 

Bestaande 
wegenstructuur 

verbeteren MKBA: 
hoge score, 
verstandige 
investering 

 

Kwaliteit 
in 

kernen 

Ruimte 
voor 
HOV 

Bruggen 
in spits 
dicht 

DVM 
stuurt 

verkeer 

Minder 
geluid en 
vervuiling 
in wijken 

Economie 

Sterk 
concept: 

Ring, 
Inprikkers,  
Stadslanen 

Breed draagvlak 

Veiliger 

Betrouw-
bare 

routes 
(95%) 

Efficient: 25% 
minder 

voertuigverlies 
uren 

Ring trekt 
10% tot 

40% meer 
verkeer 

Bijdrage 
aan 

vitaliteit 

Samen ca. 
100 mln 

 

Toename 
bezoekers en 
bestedingen 

Toename 
productiviteit 

Hoofdoplossing 
modulair 

uitbreidbaar 

Robuust en 
betrouwbaar 

Voor 
modules ca. 

30 mln 
beschikbaar 

Snelle start en 
gefaseerde 
uitvoering 
mogelijk 

Ruimtelijk 
inpasbaar: 
Bestaande 

wegenstructuur 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


21 april 2015 

 

 

Enkele opmerkingen vooraf 

 
     - Uitgangspunten validatie 

     - Verkeersmodellen 

 

     

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Uitgangspunten Validatie 

Vergelijking met de eerdere analyse 

Om een goede vergelijking te kunnen maken met de analyses die in maart 2014 zijn uitgevoerd bij de 

Rapportage van de Kansrijke oplossing, zijn dezelfde uitgangspunten gebruikt: 

- Dezelfde rekenjaren (basisjaar en prognosejaren) 

- Dezelfde referentiesituatie (Ref 2020+) 

- Dezelfde maatregelenpakketten No Regret en Aggloring. 

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dirigentenacademie.nl/dirigeren/appels-en-peren/&ei=Jsy4VJDnNZG4acOMgbAH&bvm=bv.83829542,d.d2s&psig=AFQjCNGekutkyb15MkNwTlYbTz5Z7xA9DQ&ust=1421483414383762
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Verkeersmodellen 
 

Verschillende verkeersmodellen / verschillende toepassingen 

 

• NRM:  Wordt door hogere overheden gebruikt voor rijkswegen voor (landelijk) Hoofdwegennet. 

 

• RVMK:  Wordt door gemeenten binnen Holland Rijnland gebruikt voor (gemeentelijk) 

   Onderliggend wegennet. 

   Met dit model worden etmaalintensiteiten berekend. 

 

• Streamline: Is gebaseerd op de RVMK, maar schaalgrootte en mate van detaillering verschilt. 

   Wordt voor gedetailleerdere berekeningen gebruikt (o.a. voor reistijden en 

   verkeersintensiteiten tijdens spitsperiodes). 

 

• De modellen NRM en RVMK worden voor hun eigen toepassing gebruikt in juridisch- planologische 

procedures. 

 

• Verkeersintensiteiten tussen de NRM en RVMK modellen kunnen verschillen. 

 

• De berekende cijfers in dit rapport van het hoofdwegennet zijn indicatief 

 

(zie bijlage “Toepassingsbereik RVMK Holland Rijnland” dd. 18 juli 2014) 

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Actualisatie verkeersmodel 

 
 

     

 
- Nieuwe versie statisch verkeersmodel:  RVMK 3.0 

- Nieuwe versie dynamisch verkeersmodel: Streamline 2.0 

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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RVMK 3.0 
Belangrijkste wijzigingen / verschillen t.o.v. RVMK 2.0 

• Groter gebied 

• Prognosejaren 2020 en 2030 

• Actualisatie van infraplannen en gebiedsontwikkelingen 

• Actualisatie telcijfers 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Streamline 2.0 

• Gebaseerd op / uitsnede van het RVKM 3.0 model 

• Dynamisch verkeersmodel 

• Gedetailleerde informatie (extra kruispuntinformatie, brugopeningstijden, spoorwegovergangen) 

• Reistijdberekeningen tijdens spitsperiodes 

• Beter inzicht in filevorming en kruispuntvertragingen tijdens spitsperiodes 

 

Het Streamline model betreft een uitsnede van het 

RVMK3 model waarbij op basis van een 

nauwkeuriger netwerk maar verder met dezelfde 

uitgangspunten het verkeer “dynamisch” wordt 

toegedeeld. Hierdoor is het mogelijk om wachtende 

auto’s te simuleren alsook de actuele snelheid / 

vertraging van auto’s te bepalen. Het model 

modelleert hierdoor met name spitsperioden 

nauwkeuriger. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Streamline 2.0: 

Controle op betrouwbaarheid 

Kwalitatieve analyse: 

Geconcludeerd is dat de gemodelleerde file- / congestielocaties overeenkomen met de bekende locaties waar 

vertraging optreedt (zie volgende bladzijde). 

 

Kwantitatieve analyse: 

Een vergelijking werd gemaakt tussen verkeersgegevens uit telcijfers en berekende waarden uit het model. 

Hiertoe werd informatie verwerkt van 585 tellocaties binnen de agglomeratie. 

Deze vergelijking, die T-toets wordt genoemd, geeft aan dat het model ruim voldoet aan de norm. 

(zie bijlage “Technische rapportage Streamline (LAB2.0)” dd. dec. 2014) 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Streamline 2.0 / Basisjaar 2010 
Verkeersafwikkeling 2010 / congestielocaties 

Prominente congestielocaties (2010) 

Verkeersafwikkeling 
In kleurtjes is aangegeven 

waar de gereden snelheid 

lager is dan de toegestane 

snelheid. Ook is het normale 

oponthoud bij kruispunten 

zichtbaar. 

 

Lijnkleur = Mate van vertraging 

Lijndikte = Verkeersintensiteit 

Nb. 

Met Rijkwaterstaat wordt gesproken over nader 

onderzoek van de aansluiting N11 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Streamline 2.0 / Prognosejaar 2020 
Verkeersafwikkeling 2020 / congestielocaties (zonder LAB071 oplossing) 

Prominente congestielocaties (2020) 

Verkeersafwikkeling 
In kleurtjes is aangegeven 

waar de gereden snelheid 

lager is dan de toegestane 

snelheid. Ook is het normale 

oponthoud bij kruispunten 

zichtbaar. 

 

Lijnkleur = Mate van vertraging 

Lijndikte = Verkeersintensiteit 

Nb. 

Met Rijkwaterstaat wordt gesproken over nader 

onderzoek van de aansluiting N11 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Streamline 2.0 / Prognosejaar 2020 
Verkeersafwikkeling 2020 / verkeersprestaties (zonder LAB071 oplossing) 

Voertuigkilometers 
De forse toename in 2020 van voertuigkilometers op het 

rijkswegennet komt vooral door uitbreiding van de infrastructuur 

(o.a. de Rijnlandroute en verbreding A4) 

Voertuigverliesuren 
Door toename van het aantal voertuigen in 2020 neemt het aantal verliesuren 

toe. We zien dat vooral terug op de rijkswegen. 

Verder zie we een forse toename voertuigverliesuren met name in Leiderdorp 

tijdens de avondspits. 

Met name op de Persant Snoepweg ontstaan in de referentie 2020 problemen 

door een groeiende hoeveelheid verkeer. Verkeerslichten op de kruising met de 

Hoge Rijndijk kunnen die stroom zonder aanpassing niet goed verwerken. 

Verliesminuten per voertuigkilometer 
Dit is een belangrijke indicator voor de effectiviteit. 

We zien in 2020 een toename op onderliggend wegennet en een afname 

op rijkswegen.  Het effect van de forse investeringen in de rijkswegen 

(Rijnlandroute, verbreding A4) wordt zichtbaar.  

Het effect op het  wegennet  binnen de agglomeratie  wordt ook 

zichtbaar: de index loopt op. 

 

Conclusie: 
Extra investeringen (LAB071) zijn nodig zijn om de 

effectiviteit van het wegennet binnen de agglomeratie te 

verbeteren. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

    Resultaten  LAB071 oplossing 

    na  Validatie 
 

     

 

• Ruimte en Economie 

• Bereikbaarheid 

• Leefbaarheid 

• MKBA 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Validatie Ruimte en Economie 

 
 

     

 

Rapportage dec 2014 (ESD2 is onderdeel van Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen)  

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Ruimte en Economie / Conclusies 

• Maatregelen vooral gericht op het oplossen van knelpunten en wegwerken van achterstanden binnen de Leidse Agglomeratie. 

 

• De effecten zullen het grootst zijn voor de gevestigde bedrijven, die zullen profiteren van kortere en betrouwbare reistijden en voor bewoners 

die minder overlast zullen ondervinden van verkeer in de woonwijken. 

 

• De tevredenheid van ondernemers over Leiden als vestigingsplaats en van bewoners van de Leidse agglomeratie zal toenemen. 

 

• De aantrekkelijkheid van de agglomeratie zal verbeteren, de relatieve aantrekkelijkheid van de regio als vestigingsplaats t.o.v. 

omliggende stedelijke regio’s zal niet erg veranderen. 

 

• Economisch effecten vooral gericht op ontwikkeling binnenstad Leiden en winkelcentra Winkelhof, Luifelbaan en Lange Voort. 

 

• Maatregelen zullen de ambitie om de binnenstad te laten uitgroeien tot meest aantrekkelijke binnenstad van Nederland ondersteunen. 

De effecten zijn echter afhankelijk van het succes bij het vergroten van de diversiteit van het winkel- en het toeristische aanbod en van de 

inspanningen om een aantrekkelijke fysieke omgeving met sfeer te scheppen. Bovendien moet rekening worden gehouden met autonome 

ontwikkelingen: teruggelopen koopkracht en door de toenemende concurrentie van e-commerce. 

 

• De economische toplocaties (Stationsomgeving Leiden, Bio Science Park, A4 zone Leiderdorp, Flora Holland en Heineken/Grote Polder) 

profiteren vooral van verbetering van de externe bereikbaarheid door geplande projecten (Rijnlandroute) en vanwege de gunstige ligging aan 

A4 en A44 

 

• Kansen voor extra vastgoedprogramma’s op de toplocaties in relatie met infrastructuur niet erg groot 

 

• De betere interne bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie schept kansen voor binnenstedelijke woningbouw en voor het 

transformeren van verouderde woon- en werklocaties 

 

• Het belang van LAB071 is vooral dat de achterblijvende bereikbaarheid op het niveau wordt gebracht van een kennisregio in de Europese 

top 

 

(onderdeel van Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen)  

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Ruimte en Economie / Aanbevelingen 

• Verdiepingsslag uitvoeren om afwegingskader op te stellen met als doel  een optimum te bereiken tussen geplande investeringen in de 

infrastructuur en maatregelen en investeringen anders dan infra om aantrekkelijkheid gebied op peil te houden (tegengaan van negatieve 

effecten van autonome ontwikkelingen). Voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling zijn naast een goede bereikbaarheid ook de 

aantrekkelijkheid van de openbare ruimte en het winkelaanbod van belang. 

 

• Verdiepingsslag uitvoeren naar herverdeling vastgoedprogramma’s (voorkomen dat investeringen in de infrastructuur onvoldoende renderen 

door versnippering van programma's over een groot aantal locaties met onvoldoende ontwikkelkracht). 

(onderdeel van Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen)  

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Validatie Bereikbaarheid 

 
 

     

 

Rapportage dec 2014 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Effect van de Oplossing op verkeersintensiteiten 

Verschil intensiteit Aggloring tov Ref+ (Avondspits) 

Legenda 
 

Rode lijn 

Toename van verkeer 

 

Groene lijn 

Afname van verkeer 

 

Groene blok 

Toevoeging aan wegennet 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Verkeer op doorgaande relaties binnen de agglomeratie 

Aggloring / REF2020 (= 100) 

Aggloring / REF2020 

85 

66 

100 

100 

105 

85 

50 

101 

111 

98 

70 
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http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Verkeersprestaties / Voertuigkilometers 

Voertuigkilometers 
 

 

 

 

 

Op de Aggloring worden meer voertuigkilometers gereden. Deze 

route wordt iets drukker. 

 

Binnen de Aggloring worden minder kilometers gereden. Hier wordt 

het iets rustiger. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Verkeersprestaties / Verliestijden 

Verliestijden 
 

 

 

 

 

 

Op de Aggloring zien we meer verliesuren, maar daar wordt het ook 

drukker. 

 

Binnen de Aggloring zien we minder verliesuren. We zien vooral een 

grote afname in Leiderdorp (avondspits). 

Met name op de Persant Snoepweg ontstaan in de referentie 2020 

problemen door een groeiende hoeveelheid verkeer. Verkeerslichten op de 

kruising met de Hoge Rijndijk kunnen die stroom zonder aanpassing niet 

goed verwerken (blz. 28) 

In de variant met Aggloring is er een afname van het verkeer op de 

Persant Snoepweg tov de referentie 2020. Een verminderde hoeveelheid 

verkeer op een zwaar belaste weg levert meteen relatief veel tijdwinst op. 

Bovendien is in de Aggloring oplossing ervoor gekozen de Leiderdorpse 

brug tijdens de spits niet te bedienen, wat ook een duidelijk positief effect 

geeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb. 

Totaal effect op de verliesuren bij de validatie blijkt geringer dan bij 

de verkenning van maart 2014. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Verkeersprestaties / Rijsnelheden 

Gemiddelde rijsnelheden 
De doorstroomsnelheid neemt binnen de Agglomeratie met 

gemiddeld 2% (ochtendspits) tot 5% (avondspits) toe. 

 

 

Nb. 

De berekende gemiddelde snelheid bij de validatie blijkt iets lager te 

liggen dan bij de verkenning van maart 2014. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Verkeersprestaties / Reistijden routes (top)locaties 

1. A4 – Garenmarkt  (ca. 10 minuten) 

Via Lammenschansweg blijft de snelste route. 

Betrouwbaarheid neemt toe door verhoging 

Lammebrug. 

2. A4 – Bio Sciencepark (ca. 15 minuten) 

Halvering reistijd na komst Rijnlandroute en 

betrouwbare route. 

3. A4 – Merenwijk  (ca. 10 minuten) 

Via Oude Spoorbaan (N445) is de sneller en 

betrouwbaarder. 

4. A4 – Lammermarkt  (ca. 17 minuten) 

Via Aggloring (W de Zwijgerlaan) wordt de snelste en 

meest betrouwbare route. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Verkeerscongestie / Resterende knelpunten 

Ook na de uitvoering van No Regret en Aggloring zien we nog op te lossen knelpunten: 

• Aansluiting N11 

• Geversstraat e.o. 

• Rijnsburgerweg 

• Morsweg / Haagweg 

• Hoge Rijndijk / Leiderdorpse brug 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Validatie Leefbaarheid 
(verkeerslawaai) 

 
 

     

 

Rapportage dd. januari 2015 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Leefbaarheid / Geluidbelasting in 2011 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


Validatie van de oplossing LAB071 
Leefbaarheid / Geluidbelasting bij LAB071 oplossing 

44 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
Leefbaarheid / Geluidbelasting: Verschillen 

Opgemerkt wordt dat in de oplossing 

LAB071 voor de gehele binnenstad de 

30 km maatregel is ingevoerd. 

In de vervolguitwerking zal de voor de 

inpassing van HOV over de 

Hooigracht en Langegracht deze 

maatregel worden aangepast.  

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Validatie MKBA 

 
 

     

 

Rapportage dd. 15 december 2014 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
MKBA / Aangepast na herberekening verkeersmodel (stap 1) 

Validatie MKBA / Stap 1 
• Afname van de reistijdwinsten tov de Verkenning 

• Effect N11 aansluiting geringer 

• Effect brugopeningen tijdens spits geringer 

 

• Realiteitswaarde MKBA sterk verbeterd tov de Verkenning 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Validatie van de oplossing LAB071 
MKBA / Aangepast na opmerkingen second opinion (stap 2) 

Validatie MKBA / Stap 2 
• Aangepaste uitgangspunten: 

- looptijd MKBA berekening gereduceerd van 100 naar 50 jaar 

- geïnduceerde verkeersvraag nu wel meegenomen (10% 

verhoging reistijdbaten) 

- opslagpercentage betrouwbaarheidswinst van 25% naar 12,5% 

teruggebracht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

Opbrengst ca. 2 maal hoger dan investeringen 
(bandbreedte 2,2 – 1,6)  

In de MKBA zijn de richtlijnen gevolgd die opgesteld zijn door het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu. Die richtlijnen zijn niet 

zonder meer geschikt om (kleinschaliger) stedelijke projecten mee 

te evalueren. 

Daarom is een second opinion uitgevoerd (rapport H. van Zuylen dd 

maart 2014) en zijn diverse uitgangspunten bijgesteld. 

Daarna is de MKBA opnieuw uitgevoerd. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Verzameltabel 

 

 

Conclusies 

 
 

     

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Opmerking: Knelpunten op hoofdroutes (C)  

Bij het opstellen van het ambitiedocument werd het huidige 

aantal knelpunten gesteld op 15 (overbelaste VRI’s, bruggen 

en spoorwegovergangen). Dat bleek een te grove indicator om 

een goed beeld te krijgen van het wegennet. Daarom werden 

ook de zwaar belaste kruispunten van niet alleen de 

hoofdroutes, maar ook van wijkontsluitingswegen en stedelijke 

ontsluitingswegen toegevoegd, waardoor een gedifferentieerder 

beeld ontstaat. 

Validatie van de oplossing LAB071 
Verzameltabel 

          Scores criteria Ambitiedocument 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=kosten+baten+analyse&source=images&cd=&cad=rja&docid=bc79lCcsffTLgM&tbnid=hngLF4cIv0q0LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-foto-het-concept-van-de-kosten-batenanalyse-image19026200&ei=O7PKUZ_CFcrEtQbYvoHQCA&bvm=bv.48340889,d.Yms&psig=AFQjCNF2tO5w5eueseypripEy-PN6FnOqA&ust=1372325033843026
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=mkba&source=images&cd=&cad=rja&docid=kxXASWPyQQ5woM&tbnid=6U6inuTWsYMfhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lne.be/themas/beleid/milieueconomie/kosten-batenanalyses&ei=wrPKUfz_MIjStQb0k4DYCw&bvm=bv.48340889,d.Yms&psig=AFQjCNGMLfHbOceLBgSg4EvuAMmeh2Cw-w&ust=1372325175798697
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Validatie van de oplossing LAB071 
Conclusies 
 

• De gestelde doelen worden met de oplossing bereikt: 

- Oplossing ondersteunt economische ambities (top) locaties binnen de agglomeratie 

- Oplossing faciliteert gevestigde bedrijven, bewoners en autonome economische groei 

- Buitenom structuur (Aggloring) faciliteert verkeer: doorstroming wordt bevorderd 

- Minder doorgaand verkeer in centra / kernen 

- Ruimte voor HOV door de binnenstad 

- Autoverkeer in woonwijken neemt af: leefklimaat en veiligheid nemen toe 

- Reistijden naar toplocaties worden sneller en betrouwbaarder 

- Milieu overlast neemt per saldo af  

- Realisatie binnen gesteld budget is haalbaar 

 

• De realiteitswaarde van de oplossing is toegenomen: 

- MKBA: iedere geïnvesteerde euro verdubbelt in waarde 

 

• Nadere uitwerking van het plan biedt extra kansen 

 

• Aanvullende maatregelen nodig om resterende knelpunten binnen de Agglomeratie op te lossen 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Besluitvormingsproces 

 
 

     

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Stappenplan LAB071 

Stap 6a 

Validatie 

Validatie-

rapport 

Validatie als extra 

stap in het proces 
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Besluiten 

54 

a Oplossing vaststellen 

 

• Colleges geven vrij voor reacties 

• Reactieperiode (6 weken, inclusief informatiebijeenkomst) vanaf februari 2015 

• Colleges besluiten 

• Raden stellen de Oplossing vast 

 

 

 

b Samenwerkingsovereenkomst afsluiten 

 

Doel van de overeenkomst: 

• Partijen maken de gekozen oplossing leidend voor beleid en plannen 

• Partijen verplichten zich maximaal in te spannen om tot realisatie te komen 

• Partijen spreken de ambitie uit om tot meer regionale samenwerking te komen 

voor mobiliteit en bereikbaarheid 

 

• Colleges stellen de overeenkomst vast 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i


 

Vervolguitwerking 

 
 

     

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Vervolguitwerking van de oplossing LAB071 

56 

Na vaststelling van de Oplossing zal Mobiliteitsbeleid worden aangepast: 

• Leiden zal beleid actualiseren (Mobiliteitsnota); 

• Oegstgeest zal beleid actualiseren; 

• Leiderdorp zal beleid continueren (IVVP). 

 

 

Vervolgens wordt de Oplossing nader uitgewerkt: 

(Stap I) Uitwerken hoofdstructuur 

(Stap II) Uitwerken inpassing HOV in binnenstad en oplossen knelpunten binnen agglomeratie 

(Stap III) Herinrichtingen en kleine reconstructies 

(Stap IV)  Planvoorbereiding deelprojecten 

 

 

Daarbij zullen nieuwe inzichten worden verwerkt: 

• Voor de inpassing van HOV over de Hooigracht – Langegracht zal de 30 kilometer maatregel op en 

binnen de singels worden aangepast; 

• Doorstroming beperkende maatregelen op Engelendaal en Hoge Rijndijk worden nader onderzocht. 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Achtergrondinformatie 

- Ambitiedocument LAB071     Projectgroep LAB071  dd. sep 2013 

- Schetsboek  LAB071      Projectgroep LAB071  dd. dec 2013 

- Rapportage kansrijke oplossingen LAB071   Projectgroep LAB071  dd.  feb 2014 

- Technische rapportage Streamline (LAB2.0)   Goudappel Coffeng  dd. dec 2014 

- Toepassingsbereik RVMK Holland Rijnland   T. Dijker    dd.  juli 2014 

- Rapportage Verkeerskundige Validatie    Goudappel Coffeng  dd. dec 2014 

- Rapportage  Geluid      DGMR    dd. jan  2015 

- Ruimtelijk / economische validatie    ESD2 / Universiteit Utrecht dd. dec 2014 

- Rapportage Economische effecten en MKBA  Decisio    dd. dec 2014 

- Erratum Rapportage  Geluid     DGMR    dd. mrt  2015 

 

http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiderdorp&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=ww5PdKDoDh0jjM:&imgrefurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgevers/Gemeente+Leiderdorp&docid=4m_jcrFSIU6QAM&imgurl=http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/gemeenten/logo-gemeente-leiderdorp.jpg&w=501&h=595&ei=oSmZUOrzD4vCswaR_oCABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=115&dur=936&hovh=245&hovw=206&tx=114&ty=128&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=120&tbnw=101&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i
http://www.google.nl/imgres?q=logo+leiden&num=10&hl=nl&rls=ig&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=3CdUJZyzWL5NDM:&imgrefurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/sportstimulering/bevrijdingsvuur_estafette_/&docid=N64gQ_lUN93YZM&imgurl=http://www.sportbedrijfleiden.nl/public/images/Logo Leiden rood.jpg&w=2291&h=1046&ei=gymZUJmZLcPStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=41&vpy=189&dur=640&hovh=152&hovw=332&tx=186&ty=88&sig=111631605207350215709&page=1&tbnh=63&tbnw=137&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i
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Afdeling:

  

 Beleid Ruimte  Leiderdorp, 19 mei 2015  

Onderwerp: De Gemeentelijke Integrale 

Grondexploitatie (GIG) 2015 en 

de bijbehorende specifieke 

kredietaanvragen 

   

 

 *Z005412A349* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 19 mei 2015, nr. Z/15/012745/26289; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 8 juni 2015; 

gelet op het bepaalde in art ikel 212 van de Gemeentew et; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De GIG 2015 (mutatiedatum 19-05-15) inclusief bijbehorende grondexploitaties en 
financiële investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor de ruimtelijke 
projecten. 

2. De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitatie voor W4 per 01-01-15 en 
het op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskrediet vast te stellen: 

 Plantage (-/- € 4.563.688,-) 
3. Akkoord te gaan met het afsluiten van onderstaande grondexploitatie en het totale 

(nadelige) resultaat ten laste te brengen van de bestemmingsreserve W4 per 31-12-14: 

 Mauritskwartier - Groene Scheg + Kleine Zandput (-/- € 3.229.821,-) 
4. De gewijzigde resultaten van onderstaande investeringsoverzichten voor W4 per  

01-01-15 en de op basis van deze resultaten bijgestelde investeringskredieten vast te 
stellen: 

 Weteringpark (inrichting en ontsluiting) (-/- € 3.239.000,-) 

 Grondberging Munnikkenpolder (€ 3.097.063,-) 
5. Akkoord te gaan om de gelden (€ 160.000,- in GIG2015) bestemd voor het onderhoud 

groen/verlichting en fietspad in de groenzone tussen Oranjewijk en Rijksweg A4 per  
31-12-2015 te storten in de bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten. 

6. De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitatie voor Centrumplan per  
01-01-15 en het op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskrediet vast te stellen: 

 Centrumplein (€ 1.069.445,-) 
7. Akkoord te gaan met het afsluiten van onderstaande grondexploitaties en het totale 

(nadelige) resultaat ten laste te brengen van de reserve bouw- en grondexploitaties per 
31-12-2014: 
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 Hoek Merelstraat (-/- € 270.798,-) 

 Meas (-/- € 56.420,-) 
8. Akkoord te gaan met het afsluiten van de deelkredieten Brede School West te weten 

7210563 (eenmalige lasten) en 7210564 (ontwikkeling en advies). Hiermee valt een 
investeringsbedrag van € 936.226,- vrij. 

9. Akkoord te gaan met de start van de afschrijving van de boekwaarde van € 8.931.306 
van de deelkredieten Brede School West te weten 7210388 (casco) en 7210562 
(buitenruimte). Het restant krediet beschikbaar te houden voor het afronden van het 
project (o.a. btw-verrekening). 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 15 juni 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid Ruimte  Leiderdorp, 19 mei 2015  

Onderwerp: De Gemeentelijke Integrale 

Grondexploitatie (GIG) 2015 

en de bijbehorende specifieke 

kredietaanvragen 
 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0050EF6583* 
 

Beslispunten 

1. De GIG 2015 (mutatiedatum 19-05-15) inclusief bijbehorende grondexploitaties en 
financiële investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor de ruimtelijke 
projecten. 

2. De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitatie voor W4 per 01-01-15 en 
het op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskrediet vast te stellen: 

 Plantage (-/- € 4.563.688,-) 
3. Akkoord te gaan met het afsluiten van onderstaande grondexploitatie en het totale 

(nadelige) resultaat ten laste te brengen van de bestemmingsreserve W4 per 31-12-14: 

 Mauritskwartier - Groene Scheg + Kleine Zandput (-/- € 3.229.821,-) 
4. De gewijzigde resultaten van onderstaande investeringsoverzichten voor W4 per  

01-01-15 en de op basis van deze resultaten bijgestelde investeringskredieten vast te 
stellen: 

 Weteringpark (inrichting en ontsluiting) (-/- € 3.239.000,-) 

 Grondberging Munnikkenpolder (€ 3.097.063,-) 
5. Akkoord te gaan om de gelden (€ 160.000,- in GIG2015) bestemd voor het onderhoud 

groen/verlichting en fietspad in de groenzone tussen Oranjewijk en Rijksweg A4 per  
31-12-2015 te storten in de bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten. 

6. De gewijzigde resultaten van onderstaande grondexploitatie voor Centrumplan per  
01-01-15 en het op basis van dit resultaat bijgestelde uitvoeringskrediet vast te stellen: 

 Centrumplein (€ 1.069.445,-) 
7. Akkoord te gaan met het afsluiten van onderstaande grondexploitaties en het totale 

(nadelige) resultaat ten laste te brengen van de reserve bouw- en grondexploitaties per 
31-12-2014: 

 Hoek Merelstraat (-/- € 270.798,-) 

 Meas (-/- € 56.420,-) 
8. Akkoord te gaan met het afsluiten van de deelkredieten Brede School West te weten 

7210563 (eenmalige lasten) en 7210564 (ontwikkeling en advies). Hiermee valt een 
investeringsbedrag van € 936.226,- vrij. 

9. Akkoord te gaan met de start van de afschrijving van de boekwaarde van € 8.931.306 
van de deelkredieten Brede School West te weten 7210388 (casco) en 7210562 
(buitenruimte). Het restant krediet beschikbaar te houden voor het afronden van het 
project (o.a. btw-verrekening). 
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1 Inleiding 

1.a In het kort 

Periodiek wordt voor alle lopende projecten, individueel en voor het totaal aan projecten, 
de financiële tussenstand opgemaakt. De gemeenteraad wordt twee maal per jaar 
geïnformeerd, eenmaal op basis van de actualisatie van de grondexploitaties verzameld in 
de GIG en eenmaal op basis van een financiële voortgangsrapportage GIG.  
In de rapportage GIG 2015 (bijlage 1) is de herziening per 01/01/15 van de 
grondexploitaties en daarmee de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 
opgenomen. Eind 2015 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang ten opzichte van 
deze rapportage. 
 

1.b Voorgeschiedenis 

 Op 16 juni 2014 heeft de raad de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2014 
d.d. 7 mei 2014) en daarmee de herziening per 01/01/2014 van de grondexploitaties 
vastgesteld.  

 Op 18 november 2014 is de Voortgangsrapportage GIG 2014 in het Politiek Forum 
besproken. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Grondbeleid en Ruimtelijke ordening 

 

2 Beoogd effect 

Met de rapportage GIG2015 (bijlage 1) wordt geïnformeerd over de geprognosticeerde 
financiële stand van zaken. Met het vaststellen van de (gewijzigde) resultaten van de 
respectievelijke grondexploitaties wordt het financiële kader per project vastgelegd. De 
GIG geeft voor de ruimtelijke projecten een nadere onderbouwing van het nog vast te 
stellen jaarverslag van de gemeente. Na vaststelling van de GIG worden de financiële 
consequenties tevens meegenomen in de begroting. 
 
 

3 Argumenten 

1.1 De GIG geeft inzicht in de huidige stand van zaken 
De huidige inzichten zijn gebaseerd op jaarplannen door de individuele projectleiders. Per 
project is de afgelopen periode de grondexploitatie onder verantwoordelijkheid en op basis 
van gegevens van de projectleiders geactualiseerd per 01-01-2015. De aangeleverde 
stukken zijn door de planeconoom op hoofdlijnen inhoudelijk getoetst waar mogelijk en 
wenselijk. 
 

2.1+3.1 Het resultaat van de integrale grondexploitatie voor de ontwikkelingslocaties W4 is 
gewijzigd. 
De toename van het resultaat van de W4 - Ontwikkelingslocaties met circa +/+ € 0,566 mio 
(voordelig) is op hoofdlijnen het gevolg van: 

 Afronding van het project ‘Mauritskwartier - Groene Scheg + Kleine Zandput (Groene 
Schans)’ (+/+ € 0,122 mio voordelig, reeds gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 
2014).  
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 Bij het project ‘Plantage’ is het grondbod van de ontwikkelaar verwerkt in de 
grondexploitatie en kon de kostenraming archeologie naar beneden worden bijgesteld 
(+/+ € 0,444 mio voordelig, als ‘PM’ gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 2014). 

 

3.2 Het project ‘Mauritskwartier - Groene Scheg + Kleine Zandput (Groene Schans)’ is 
gereed 
Er volgen geen kosten of opbrengsten meer en het project kan derhalve afgesloten 
worden. Het W4-Ontwikkelingsproject wordt afgesloten met een nadelig resultaat van  
-/- € 3.229.821,- (netto contante waarde 01-01-2015). Ten opzichte van de GIG 2014 is dit 
een voordeel van € 122.126,-. Dit komt doordat een aantal geprognosticeerde posten nu 
kunnen vrijvallen ten gunste van het resultaat. 
 

4.1 Het W4 resultaat van de investeringsprojecten is gewijzigd. 
De afname van het resultaat van de W4 - Investeringsprojecten met circa -/- € 0,318 mio 
(nadelig) wordt met name veroorzaakt door: 

 Bij het project ‘Grondberging Munnikkenpolder’ is bij verlenging van de 
(huur)overeenkomst een lagere huuropbrengst gerealiseerd dan waarmee rekening 
was gehouden (-/- € 0,285 mio nadelig, als ‘PM’ gemeld in de Voortgangsrapportage 
GIG 2014) . 

 Verschuiving boekwaarde van project ‘Grondberging Munnikkenpolder’ (-/- € 0,218 
mio, nadelig). De boekwaarde van het project dient jaarlijks ten gunste te worden 
gebracht aan de bestemmingsreserve W4. Tegenover deze nadelige mutatie voor het 
project staat dus de mutatie van (+/+ € 0,218 mio, voordelig) bij de W4 afgesloten 
projecten / overige projecten in reserve. 

 Bij het project ‘Weteringpark’ is het aanbestedingsvoordeel voor de aanleg van de 
Boomgaardlaan in de grondexploitatie verwerkt (+/+ € 0,186 mio voordelig).  

 

5.1 Het W4-Investeringsproject ‘Fietspaden en –bruggen W4’ is nog niet afgerond.  
Bij de Voortgangsrapportage GIG 2012 is de raad akkoord gegaan om de gelden 
(prognose € 158.000,- in GIG2012) bestemd voor aanleg van het fietspad in de groenzone 
tussen Oranjewijk en Rijksweg A4 bij het afsluiten van het W4-investeringsproject 
‘Fietspaden en -bruggen W4’ te storten in de bestemmingsreserve egalisatie 
exploitatielasten om gebruikt te worden voor het onderhoud van groen, de verlichting en 
het fietspad. 
Het fietspad is in 2015 aangelegd door Rijkswaterstaat. Voorgesteld wordt om de gelden 
die reeds bestemd zijn voor het onderhoud groen/verlichting/fietspad per 31-12-2015 te 
storten in de bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten in plaats van bij het afsluiten 
van het project ‘Fietspaden en –bruggen W4’. De planning voor afronding van het project 
‘Fietspaden en –bruggen W4’ is 2017. 
 

6.1+7.1 Het resultaat van de Integrale Grondexploitatie voor het Centrumplan is beperkt 
gewijzigd  
De toename van het resultaat van het Centrumplan met +/+ € 12.385,- (voordelig, netto 
contante waarde 01/01/2014) wordt veroorzaakt door de afronding van het project ‘Meas’. 
Daarnaast heeft een verschuiving van werkzaamheden van het project ‘Hoek Merelstraat’ 
naar het project ‘Centrumplein’ plaatsgevonden waarna het project ‘Hoek Merelstraat’ kan 
worden afgesloten. Deze  mutatie heeft echter geen invloed op het totale resultaat van het 
Centrumplan. 
 
 

7.2 Het project ‘Hoek Merelstraat’ is gereed 
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Het project is binnen de vastgestelde grondexploitatie uitgevoerd. Het restant budget is 
nodig voor uitvoering van de aansluiting kruising Engelendaal-Merelstraat en rechttrekken 
parkpromenade. De uitvoering wordt opgepakt vanuit het project Centrumplein gezamenlijk 
met de uitvoering van de kruising onder het project IVVP. Het gehele restant van de 
grondexploitatie Hoek Merelstraat (€ 96.955,-, inclusief de post onvoorzien) wordt daarom 
overgeheveld naar de grondexploitatie Centrumplein.  
De grondexploitatie Hoek Merelstraat kan nu afgesloten worden met een nadelig resultaat 
van -/- € 270.798,- (netto contante waarde 01-01-2015). 
  

7.3 Het project ‘Meas’ is gereed 
Er volgen geen kosten of opbrengsten meer en het project kan derhalve afgesloten 
worden. Het project ‘Meas’ wordt afgesloten met een nadelig resultaat van -/- € 56.420,- 
(netto contante waarde 01-01-2015). Ten opzichte van de GIG 2014 is dit een voordeel 
van € 12.385,-. Dit komt doordat de post onvoorzien kan vrijvallen ten gunste van het 
resultaat. 
 

8.1+9.1 Het project ‘Brede School West’ is nagenoeg afgerond 
Het project is nagenoeg afgerond. De laatste opleverpunten worden in 2015 opgelost en 
de eindafrekening wordt opgesteld. Naar verwachting hoeft een aanzienlijk deel van het 
beschikbare krediet niet te worden aangesproken. Na de eindafrekening van het project 
zal echter nog een btw-berekening plaatsvinden. Omdat het gebouw in gebruik is, is 
voorgesteld om te starten met de afschrijving van de huidige boekwaarde. Het restant 
krediet moet beschikbaar blijven voor afronding. Naar verwachting is meer bekend over de 
eindstand van het project bij de Voortgangsrapportage GIG 2015. Dan kan ook 
aangegeven worden wat het uiteindelijke voordeel is van het project voor de 
kapitaallasten. 
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1+2.1+4.1+6.1 De geprognosticeerde mutaties zijn bepaald op basis van de huidige 
inzichten.  
Het is aannemelijk dat een aantal uitgangspunten, zoals nu zijn aangenomen, gedurende 
de exploitatieperiode wijzigen. 
Teneinde zicht en grip te houden op de bandbreedte van het resultaat zijn de risico’s en 
optimalisatiemogelijkheden in beeld gebracht. In de jaarrekening 2014 is de GIG 2015 
reeds verwerkt. 
 

1.2+2.2+4.2+6.2 Het rente-effect voortvloeiend uit deze GIG rapportage is nog niet 
meegenomen in de meerjarenbegroting. 
Middels een begrotingswijziging zal het effect aan de raad worden aangeboden. 

 

5 Duurzaamheid 

Dit is niet van toepassing op dit voorstel. 
 

6 Communicatie en participatie 

Bij de raadsbehandeling wordt de rapportage GIG 2015 openbaar behoudens de bij deze 
rapportage behorende vertrouwelijke bijlagen. Deze liggen vertrouwelijk ter inzage in de 
leeskamer. 
De projecten binnen de GIG hebben een eigen communicatie- en participatietraject. 
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7 Kosten, baten en dekking 

W4 
Uitgangspunt was dat de totale W4-ontwikkeling budgetneutraal gerealiseerd wordt. Bij het 
afsluiten van de projecten zullen de resultaten van de grondexploitaties voor de 
ontwikkelingslocaties ten bate worden gebracht van de bestemmingsreserve W4. De 
resultaten van de investeringsprojecten worden bij het afsluiten ten laste of indien mogelijk 
ten bate gebracht van de bestemmingsreserve W4. Indien dekking door de 
bestemmingsreserve W4 niet mogelijk is, zal worden voorzien in een alternatieve dekking.  
De afdracht W4 bijvoorbeeld kon niet uit de bestemmingsreserve W4 worden betaald. 
Deze investering is geactiveerd en wordt in 40 jaar afgeschreven. De kapitaalslasten 
worden jaarlijks geboekt ten laste van de bestemmingsreserve W4. Zodra de 
bestemmingsreserve dit toestaat wordt deze investering versneld afgeschreven. Dit is naar 
verwachting in 2015.  
 

In 2008 en 2009 is het tekort op de W4 projecten in de GIG afgedekt door extra stortingen 
in de bestemmingsreserve W4. Eind 2009 sloot de bestemmingsreserve W4 exact aan met 
het tekort op de W4 projecten. Eind 2010 was het verwachte tekort van de GIG 2011 ten 
opzichte van de GIG 2010 € 70.000,- minder nadelig geworden. Gezien het geringe 
verschil is dit bedrag destijds in de bestemmingsreserve gehouden. Bij de GIG2012 is er 
€ 4.265.000,- bijgestort. Bij de GIG2013 en GIG2014 was er geen aanleiding om bij te 
storten. Ook voor de GIG 2015 is er geen reden om bij te storten. In de vertrouwelijke 
bijlage 2b van de GIG rapportage is de verwachte stand van de bestemmingsreserve W4 
vanaf 2014 weergegeven. 
 

De totale mutatie ten opzichte van de GIG2014 is voor de GIG W4 +/+ € 0,467 mio 
voordelig. Dit is echter niet de mutatie voor de bestemmingsreserve W4. Bij het project 
‘Grondberging Munnikkenpolder’ is € 0,200 mio ten gunste gebracht van de exploitatie 
(begroting 2014). Ook het aanbestedingsvoordeel bij het project ‘Weteringpark’ (+/+ 
€ 0,186 mio) is ten gunste van de exploitatie gebracht.  
 

Voor een aantal van de W4 Ontwikkelingslocaties is het resultaat nadelig. Op basis van 
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hiervoor een voorziening getroffen van in 
totaal € 8,8 mio: 
 

Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook  €        -2.016.546  

Plantage  €        -4.563.688  

Bospoort - Zuid  €        -2.228.146  

Totaal voorziening W4  €        -8.808.381  
 

De bestemmingsreserve W4 komt hiermee op een stand van € 11.502.678,- per 31-12-14. 
 
Centrumplan 
Uitgangspunt van de gemeenteraad voor de Integrale Grondexploitatie Centrumplan is een 
minimaal budgetneutrale ontwikkeling. Aan deze eis wordt vooralsnog ruim voldaan. 
Bij het afsluiten van de projecten zullen de resultaten van de grondexploitaties ten bate of 
ten laste worden gebracht van de algemene reserve bouw- en grondexploitaties. 
Voor de projecten ‘Hoek Merelstraat’ en ‘Meas’ was op basis van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) een voorziening getroffen. De resultaten van deze twee projecten 
kunnen nu ten laste van de reserve bouw- en grondexploitaties worden gebracht. De stand 
van de algemene reserve bouw – en grondexploitaties komt hiermee op € 1.521.444,- (per 
31-12-2014). 
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Overige ruimtelijke projecten 
Bij het afsluiten van het project Amaliaplein zal het resultaat van de grondexploitatie ten 
bate worden gebracht van de algemene reserve bouw- en grondexploitaties. 
Zie bijlage 2 voor een toelichting op het project ‘Herinrichting polder Achthoven’. 
 
Algemene reserves 
Zoals besproken in de raadscommissie Bestuur & Maatschappij van 19 maart 2012 
worden uitnamen uit de algemene reserves getoetst aan de volgende uitgangspunten: 

1. Het moet gaan om eenmalige middelen 
2. Bijbehorende kosten moeten tegelijkertijd worden afgedekt 
3. Eenmalige lasten ter verlaging van toekomstige structurele lasten 
4. Het ratio van het weerstandsvermogen blijft minimaal voldoende 
5. Onttrekking ter beperking van de (toekomstige) risico’s 
6. Besluitvorming direct vastleggen in de begroting 
7. Bij besluitvorming levert het college standaard een overzicht aan met mogelijke 

toekomstige uitnamen 
8. Algemene reserves hebben een bodem 
 

Bovengenoemde uitnamen uit de reserves voldoen hieraan. 
 

8 Evaluatie 

Eind 2015 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang ten opzichte van de rapportage 
GIG 2015 bij de Voortgangsrapportage GIG 2015. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
Bijlagen:  

1. GIG_2015_Rapport_2015_05_19 (Z/15/012745/28176) 



GIG 2015 

Gemeente Leiderdorp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             19 mei 2015 

 

 



 

                                                                                                                                   GIG 2015 

 

 

- 2 - 

INHOUDSOPGAVE                                                                                                                Pagina 
1 Samenvatting ............................................................................................................................ 3 

1.1. GIG algemeen ..................................................................................................................... 3 
1.2. W4 ...................................................................................................................................... 3 
1.3. Centrumplan ....................................................................................................................... 5 
1.4. Overige ruimtelijke projecten ............................................................................................ 5 
1.5. Overige investeringsprojecten ............................................................................................ 5 

2 Inleiding en leeswijzer ............................................................................................................. 6 
2.1. Opbouw GIG ...................................................................................................................... 6 

2.2. Budgetbewaking overige investeringsprojecten ................................................................. 8 
2.3. Actualisatie grondexploitaties ............................................................................................ 8 

3 Integrale Grondexploitatie W4 ............................................................................................. 10 

3.1. Resultaat ........................................................................................................................... 10 

3.2. Risico’s en optimalisatiemogelijkheden .......................................................................... 10 
3.3. Projecten ........................................................................................................................... 11 

3.3.1. W4 Ontwikkelingslocaties ........................................................................................ 12 

3.3.2. W4 Investeringsprojecten ......................................................................................... 17 
3.3.3. Afgesloten projecten en overige projecten in Reserve W4 ....................................... 21 

4 Integrale Grondexploitatie Centrumplan ............................................................................ 23 

4.1. Resultaat ........................................................................................................................... 23 

4.2. Projecten ........................................................................................................................... 23 
5 Integrale Grondexploitatie Overige ruimtelijke projecten ................................................ 26 
6 Budgetbewaking Overige investeringsprojecten ................................................................. 28 

6.1. Brede School West ........................................................................................................... 29 
6.2. Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP) ..................................................................... 29 
6.3. Herstructurering Lage Zijde ............................................................................................. 30 
6.4. Polder Achthoven ............................................................................................................. 31 

 

Bijlagen:  .....................................................................................................................  

1. Totaaloverzicht compacte GIG d.d. 18-03-15 (vertrouwelijk) 

2a. Kasstroomoverzicht W4 d.d. 18-03-15 (vertrouwelijk) 

2b. Overzicht reserves (vertrouwelijk) 

3. Grondexploitaties: IG W4, IG Centrumplan en Overige ruimtelijke projecten (vertrouwelijk) 

4. Samenvatting overzichtstabellen d.d. 18-03-15 

5. Plankaart GIG 2015 

6. Evaluatie bij af te sluiten project ‘Mauritskwartier – Groene Scheg+Kleine Zandput’ 

7. Evaluatie bij af te sluiten project ‘Hoek Merelstraat’ 

8. Evaluatie bij af te sluiten project ‘Meas’ 



 

                                                                                                                                   GIG 2015 

 

 

- 3 - 

1 Samenvatting 
 

1.1. GIG algemeen 
In de voorliggende rapportage is de financiële stand van zaken van de ruimtelijke projecten weergegeven. 

In het najaar van 2014 is de raad over de financiële voortgang geïnformeerd via de Voortgangsrapportage 

GIG 2014. Bij voortgangsrapportages vindt geen financiële doorrekening plaats. In de voorliggende rap-

portage is dit wel gebeurd. 
 

In tabel 1 zijn de resultaten van de GIG per 2015 afgezet tegen de GIG-versie van 2014 (vastgesteld 16 

juni 2014). Voor de vergelijkbaarheid zijn de bedragen tevens uitgedrukt als netto contante waarde 

(NCW) per 01-01-2014. 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

4.178.894-€    4.037.579-€    4.603.503-€    565.925€         

9.427.512-€    9.108.707-€    8.791.162-€    317.546-€         

W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve 12.724.495€  12.294.198€  12.076.075€  218.123€         

881.911-€       852.088-€       1.318.590-€    466.502€         

(nadelig) (nadelig) (nadelig) (voordelig)

742.228€       717.128€       704.743€       12.385€           

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (voordelig)

PM* PM* PM* -€                

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (neutraal)

TOTAALOVERZICHT

W4 - Ontw ikkelingslocaties

W4 - Investeringsprojecten

Totaal

Centrumplan

Overige ruimtelijke projecten

W4

Tabel 1: Netto contant resultaat Integrale Grondexploitaties 2014-2015 

* De PM bij de categorie ‘Overige ruimtelijke projecten’ betreft het project Amaliaplein.  Het resultaat is vertrouwelijk vastgesteld door de raad in 

oktober 2013. Na het aangaan van de Koop- en Realisatieovereenkomst wordt het resultaat op netto contante waarde openbaar. 

 

Bij de beoordeling van de resultaten dient in acht te worden genomen dat de resultaten mede gebaseerd 

zijn op aannames op basis van de huidige inzichten zodat er altijd sprake is van een bandbreedte. Een 

verslechtering of verbetering ten opzichte van de huidige inschattingen heeft een direct effect op het 

eindresultaat.  
 

Mutaties bij W4 zullen bij het afsluiten van de projecten ten bate of ten laste worden gebracht van de 

bestemmingsreserve W4, mutaties bij het Centrumplan en Overige ruimtelijke projecten worden bij het 

afsluiten van de projecten ten bate of ten laste gebracht van de algemene reserve bouw- en grondexploita-

ties. 

Naast de integrale grondexploitaties zijn de Overige investeringsprojecten in de GIG 2015 opgenomen. 

De Overige investeringsprojecten betreffen kredieten. In het geval van bijstelling van het krediet zullen, 

in het algemeen, na afronding van het project de kapitaallasten toe- of afnemen. 
 

1.2. W4 
Ten opzichte van de GIG 2014 is er voor W4 een mutatie van € 0,467 mio (voordelig). Dit leidt tot een 

totaal resultaat voor W4  van -/- € 0,882 mio (nadelig op netto contante waarde 01/01/2015). 
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De toename van het resultaat van de W4 - Ontwikkelingslocaties met circa +/+ € 0,566 mio (voordelig) 

is op hoofdlijnen het gevolg van: 

 Afronding van het project ‘Mauritskwartier - Groene Scheg + Kleine Zandput (Groene Schans)’ (+/+ 

€ 0,122 mio voordelig, reeds gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 2014).  

 Bij het project ‘Plantage’ is het grondbod van de ontwikkelaar verwerkt in de grondexploitatie en kon 

de kostenraming archeologie naar beneden worden bijgesteld (+/+ € 0,444 mio voordelig, als ‘PM’ 

gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 2014). 
 

De afname van het resultaat van de W4 - Investeringsprojecten met circa -/- € 0,318 mio (nadelig) 

wordt met name veroorzaakt door: 

 Bij het project ‘Grondberging Munnikkenpolder’ is bij verlenging van de (huur)overeenkomst een 

lagere huuropbrengst gerealiseerd dan waarmee rekening was gehouden (-/- € 0,285 mio nadelig, als 

‘PM’ gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 2014) . 

 Verschuiving boekwaarde van project ‘Grondberging Munnikkenpolder’ (-/- € 0,218 mio, nadelig). 

De boekwaarde van het project dient jaarlijks ten gunste te worden gebracht aan de bestemmingsre-

serve W4. Tegenover deze nadelige mutatie voor het project staat dus de mutatie van (+/+ € 0,218 

mio, voordelig) bij de W4 afgesloten projecten / overige projecten in reserve. 

 Bij het project ‘Weteringpark’ is het aanbestedingsvoordeel voor de aanleg van de Boomgaardlaan in 

de grondexploitatie verwerkt (+/+ € 0,186 mio voordelig).  
 

De toename van het resultaat van de W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve met 

circa +/+ € 0,218 mio (voordelig) is het gevolg van: 

 Verschuiving boekwaarde van project ‘Grondberging Munnikkenpolder’ (+/+ € 0,218 mio, voorde-

lig). De boekwaarde van het project dient jaarlijks ten gunste te worden gebracht aan de bestemmings-

reserve W4. Tegenover deze voordelige mutatie voor de reserve staat dus een mutatie van (-/- € 0,218 

mio, nadelig) bij het W4 - investeringsproject ‘Grondberging Munnikkenpolder (prognose)’. 
 

Volgens tabel 1 wordt het nadelige resultaat voor W4 dus (met € 0,467 mio) minder nadelig dan bij de 

GIG2014 verwacht was.  

De mutatie van +/+ € 0,467 mio is echter niet de mutatie voor de bestemmingsreserve W4. Bij het project 

‘Grondberging Munnikkenpolder’ is € 0,200 mio ten gunste gebracht van de exploitatie. Ook het aanbe-

stedingsvoordeel bij het project ‘Weteringpark’ (+/+ € 0,186 mio) is ten gunste van de exploitatie ge-

bracht. 

Voor een aantal van de W4 Ontwikkelingslocaties is het resultaat nadelig. Op basis van het Besluit Be-

groting en Verantwoording (BBV) is hiervoor een voorziening getroffen van in totaal € 8,8 mio (zie  

tabel 2). De bestemmingsreserve W4 komt hiermee op een stand van € 11.502.678,- per 31-12-2014. 

 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

2.016.546-€    1.948.354-€    1.948.354-€    -€                

Plantage 4.563.688-€    4.409.361-€    4.853.160-€    443.799€         

Bospoort - Zuid 2.228.146-€    2.152.798-€    2.152.798-€    -€                

8.808.381-€    8.510.513-€    8.954.312-€    443.799€         

(nadelig) (nadelig) (nadelig) (voordelig)(voordelig)

Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook

Totaal

Getroffen voorzieningen W4

 
Tabel 2: Voorzieningen W4 
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1.3. Centrumplan 
Het resultaat van de Integrale Grondexploitatie voor het Centrumplan is beperkt gewijzigd ten opzichte 

van de GIG 2014 met +/+ € 12.385,- (voordelig, netto contante waarde 01/01/2014). 

Dit komt door de afronding van het project ‘Meas’. 

Daarnaast heeft een verschuiving van werkzaamheden van het project ‘Hoek Merelstraat’ naar het project 

‘Centrumplein’ plaatsgevonden waarna het project ‘Hoek Merelstraat’ kan worden afgesloten. Deze  

mutatie heeft echter geen invloed op het totale resultaat van het Centrumplan. 

Voor de projecten ‘Hoek Merelstraat’ en ‘Meas’ was op basis van het Besluit Begroting en Verantwoor-

ding (BBV) een voorziening getroffen. De resultaten van deze twee projecten kunnen nu ten laste van de 

reserve bouw- en grondexploitaties worden gebracht. De stand van de algemene reserve bouw – en 

grondexploitaties komt hiermee op € 1.521.444,- (per 31-12-2014). 

 

1.4. Overige ruimtelijke projecten 
In tabel 1 is het totaalresultaat van de Integrale Grondexploitatie voor de Overige ruimtelijke projecten 

nog op ‘PM’ gezet. Dit betreft het project ‘Amaliaplein’. Het voordelige resultaat is vertrouwelijk vast-

gesteld door de raad op 14 oktober 2013. Na het aangaan van de Koop- en Realisatieovereenkomst wordt 

het resultaat op netto contante waarde openbaar. Ten opzichte van de GIG 2014 is het resultaat bij de 

actualisatie per 01-01-2015 niet gewijzigd. 

 

1.5. Overige investeringsprojecten 
 

boekwaarde Prognose restant

krediet t/m uitgaven budget

31-12-2014

Brede school West (deels afsluiten per 31-12-2014) 15.685.463-€  11.447.311-€  3.301.926-€    936.226€         

Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP) 4.493.700-€    930.188-€       3.563.512-€    -€                

Herstructurering Lage Zijde 1.100.000-€    59.729-€         1.040.271-€    -€                

Polder Achthoven* 2.150.000-€    719.928-€       1.430.072-€    -€                

Totaal 23.429.163-€  13.157.155-€  9.335.781-€    936.226€         

(voordelig)

OVERIGE INVESTERINGSPROJECTEN

Tabel 3: kredieten Overige investeringsprojecten 

* Het krediet bij de Polder Achthoven betreft het nog vast te stellen uitvoeringskrediet. Dit is inclusief het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet 

van € 744.000. 

 

Bij de overige investeringsprojecten is een mutatie van +/+ € 0,936 mio nominaal (voordelig) voorzien 

ten opzichte van het verstrekte krediet (zie tabel 3). Dit komt door de gedeeltelijke afronding van het 

project ‘Brede School West’. 

Voor projecten waarvoor een krediet wordt aangevraagd waarvan de kapitaallasten in de toekomst ten 

laste van de exploitatie komen geldt bij een voordeel op het totale project dat de kapitaallasten in de toe-

komst lager worden dan geraamd was. Er is aan de voorkant rekening gehouden met bepaalde uitgaven 

binnen het krediet waar dus ook navenante kapitaallasten tegenover staan. Als er minder wordt uitgege-

ven dan geraamd, worden de kapitaallasten dus ook automatisch lager dan geraamd. 

Dit geldt ook voor de Brede School West, het voordeel voor de kapitaallasten is nog niet bekend aange-

zien dit pas berekend kan worden als het totale krediet kan worden afgesloten. 
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2 Inleiding en leeswijzer 

Regelmatig wordt de financiële tussenstand van de ruimtelijke projecten bekeken waardoor beheersing 

en tijdige (bij)sturing van deze projecten mogelijk is. De gemeenteraad wordt minimaal twee maal per 

jaar geïnformeerd; eenmaal op basis van de actualisatie van de grondexploitaties verzameld in de rappor-

tage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) en minimaal eenmaal op basis van een financiële 

voortgangsrapportage GIG. 
 

In de voorliggende rapportage is de herziening per 01/01/2015 van de grondexploitaties en daarmee de 

Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2015) opgenomen. 

Eind 2015 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang ten opzichte van deze rapportage. 

Op 16 juni 2014 heeft de raad de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2014 d.d. 7 mei 2014) 

en daarmee de herziening per 01/01/2014 van de grondexploitaties vastgesteld. Op 18 november 2014 is 

de Voortgangsrapportage GIG 2014 in het Politiek Forum besproken. 
 

2.1. Opbouw GIG 
De GIG is opgebouwd uit drie integrale grondexploitaties (IG), te weten: 

 De W4 (hoofdstuk 3), waarbinnen een verdere onderverdeling is gemaakt: 

 Ontwikkelingslocaties W4 (paragraaf 3.3.1) 

 Investeringsprojecten W4 (paragraaf 3.3.2) 

 Afgesloten projecten en projecten in Reserve W4 (paragraaf 3.3.3) 

 Het Centrumplan (hoofdstuk 4) 

 Overige ruimtelijke projecten (hoofdstuk 5) 
 

In de vertrouwelijke bijlage 1 is een totaaloverzicht van de GIG opgenomen. Elke kolom in het GIG-

totaaloverzicht toont het totaalresultaat van een project. De rekensystematiek van de GIG is gebaseerd op 

een gestandaardiseerde dynamische eindwaardeberekening, waardoor resultaten op netto contante waarde 

vergelijkbaar zijn en naast het totaalresultaat ook de totale kasstroom inzichtelijk kan worden gemaakt. In 

de respectievelijke rijen zijn de algemene uitgangspunten, parameters, kosten en opbrengsten en het ex-

ploitatiesaldo opgenomen. Het exploitatiesaldo wordt zowel nominaal, geïndexeerd (of reëel), op eind-

waarde als netto-contant gepresenteerd. Dit saldo op netto contante waarde is het saldo, waarop uiteinde-

lijk de bewaking van het financiële (totaal)resultaat plaatsvindt
1
. Naast het saldo is ook per project de 

boekwaarde
2
 per 31/12/2014 weergegeven. 

In de vertrouwelijke bijlage 2a is een kasstroomoverzicht voor de W4-projecten bijgevoegd. 

In bijlage 2b is een overzicht van de bestemmingsreserve W4 en de reserve bouw- en grondexploitaties 

opgenomen. Op basis van de huidige inzichten kunnen in 2017 de laatste GIG (W4) projecten worden 

afgesloten. 
 

Compacte GIG 

Bij de GIG 2013 is de raad gevraagd om enkele W4-projecten van de GIG te splitsen en de afgeronde 

delen af te sluiten. Hierdoor is de GIG overzichtelijker geworden. 

De kosten van een aantal algemene projecten van W4 zijn verdeeld over de W4 Ontwikkelingslocaties.  

Algemene projecten bevatten werkzaamheden die voor meerdere projecten uitgevoerd worden. De verde- 

                                                      
1 Bij de netto contante waarde is zowel de rente als indexering meegenomen. 
2 De boekwaarde betreft het saldo van de reeds ontvangen opbrengsten en investeringen per 31-12-2014. Deze boekwaarde is 

verwerkt in het resultaat op netto contante waarde. 
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ling van de kosten betrof zowel de reeds gemaakte kosten (t/m 2012) als de nog te verwachte kosten 

(vanaf 2013). Hierna zijn deze projecten afgesloten. Een aantal van deze werkzaamheden lopen dus wel 

gewoon door. Het gaat om de volgende onderdelen: 

1. Uren W4 – algemeen 

2. Bestemmingsplannen / onderzoeken 

3. Bovenwijkse voorzieningen W4 
 

De budgetten voor deze onderdelen worden apart bewaakt, maar jaarlijks worden deze onderdelen ver-

deeld naar de W4 Ontwikkelingslocaties. De verdeling is gebaseerd op de verdeelsleutel die gebruikt is 

bij de GIG 2014. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de boekwaarde (reeds gemaakte kosten) en de 

prognoses (reeds te verwachten kosten). Bij de verdeling van de boekwaarde 2014 is gekeken of de 

voortgang van het W4 Ontwikkelingslocatie-project in verhouding staat tot het in de GIG 2014 gebruikte 

percentage voor de prognose. Dit heeft geleid tot enkele afwijkingen in de percentages (zie tabel 4). De 

resterende prognoses bij het onderdeel ‘Bestemmingsplannen / onderzoeken’ hadden geen betrekking 

meer op alle W4-Ontwikkelingslocaties. De prognoses konden duidelijk worden onderscheiden in werk-

zaamheden voor een uitwerkingsplan voor de paviljoens (Bospoort Zuid) en uitwerkingsplannen voor 

Plantage en kavel M (Mauritskwartie). 
 

GIG2014

% prognoses 

algemene 

projecten

% boekwaarde 

algemene 

projecten

% prognoses 

algemene 

projecten

Vierzicht 10,5% 30% 9%

Mauritskw artier - Groene Scheg + Kleine Zandput 0% 0% 0%

Mauritskw artier - Kavel M 3% 2% 3%

Mauritskwartier - Totaal 3% 2% 3%

Plantage 34,5% 36% 36%

Bospoort - Noord 26% 21% 26%

Bospoort - Zuid 26% 12% 26%

Bospoort - Totaal 52% 32% 52%

Totaal 100% 100% 100%

GIG2015

 
Tabel 4: Verdeling algemene projecten 

 

Toelichting mutaties en risico’s 

Om de leesbaarheid van het rapport te bevorderen zijn per project alleen de belangrijkste financiële mu-

taties (meestal groter dan € 25.000,-) specifiek benoemd. De overige mutaties zijn in een restpost opge-

nomen. In de restpost zitten vaak ook de mutaties als gevolg van berekende index en rente. 

Bij de projecten zijn de belangrijkste risico’s met beheersmaatregelen en aandachtspunten aangegeven. 

Als het risico ten opzichte van de Voortgangsrapportage GIG 2014 is veranderd is dit met een * (sterre-

tje) aangegeven. Risico’s die niet meer van toepassing zijn of zich hebben voorgedaan zijn verwijderd. 

De risico’s sluiten aan bij de risicoparagraaf van de jaarrekening. 
 

Vennootschapsbelasting 

Sinds de Voortgangsrapportage GIG2014 is het risico van de vennootschapsbelasting bij de opbrengstlo-

caties opgenomen. Vanaf 1 januari 2016 worden overheidsactiviteiten, voor zover daarmee een onderne-

ming wordt gedreven, belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Voor het begrip ‘onderneming’ 

wordt daarbij grotendeels aangesloten bij de wet- en regelgeving omtrent stichtingen en verenigingen. Op 

dit moment is het wetsvoorstel Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen’ 
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nog in behandeling bij de Eerste Kamer, maar het is zeer waarschijnlijk dat het grondbedrijf onder de 

nieuwe vennootschapsbelastingplicht gaat vallen. Duidelijk is ook dat er voor 1 januari 2016 een fiscale 

openingsbalans opgesteld dient te worden. Ervan uitgaande dat er sprake is van ondernemerschap worden 

ook gronden die in het kader van de GIG afgeboekt zijn (bijvoorbeeld Vierzicht) opgenomen op deze 

openingsbalans. Op basis van het huidige wetsvoorstel dienen zij gewaardeerd te worden tegen de waar-

de in het economische verkeer. Dit betekent dat als de kavels in de toekomst ontwikkeld worden slechts 

afgerekend hoeft te worden over de winst boven die waarde in het economische verkeer, welke vergelijk-

baar is met de marktwaarde van de kavels. Overigens wordt de vennootschapsbelasting jaarlijks integraal 

voor de gehele gemeente berekend (naast het grondbedrijf dus ook over andere activiteiten waar de ge-

meente als ondernemer handelt). Op verzoek van het BVO is vanuit Servicepunt71 een projectteam ge-

start dat zich bezig houdt met het in kaart brengen van de gevolgen van de vennootschapsbelastingplicht 

en de te ondernemen acties voor 2015. Voor de zomer zullen zij hebben geïnventariseerd welke activitei-

ten per 1 januari 2016 onder de vennootschapsbelastingplicht zullen vallen.  

 

2.2. Budgetbewaking overige investeringsprojecten 
In deze rapportage wordt naast de grondexploitaties tevens aandacht besteed aan de budgetbewaking van 

overige investeringsprojecten (zie hoofdstuk 6). Hiertoe is een budgetbewakingssysteem opgezet dat 

vergelijkbaar is met die van de grondexploitaties. Het gaat om de investeringsprojecten (niet zijnde ver-

vangings- cq renovatieinvesteringen en onderhoudsprogramma’s) die een grote investering vergen (van 

meer dan 0,5 miljoen euro). De projecten die momenteel hieronder vallen zijn: Brede School West, Inte-

graal Verkeer en VervoersPlan (IVVP), Herstructurering Lage Zijde en Polder Achthoven. 
 

2.3. Actualisatie grondexploitaties 
In de Nota grondbeleid 2013-2017 (Hoofdstuk 6 Organisatie en beheer) staan de uitgangspunten en in-

strumenten voor de financiële beheersing van de ruimtelijke projecten. 

Uitgangspunt voor de financiële aansturing is het ‘projectmatig realiseren’. Het financiële kader van een 

project is de grondexploitatie. De systematiek is er tevens op gericht dat de raad in principe op twee mo-

menten financieel kaderstellend is voor een project. Dit is op het moment van het beschikbaar stellen van 

het voorbereidingskrediet en/of van het uitvoeringskrediet, beiden op basis (van het resultaat) van een 

grondexploitatie. Eventueel nadere besluitvorming vindt alleen plaats indien het projectresultaat en/of het 

risicoprofiel afwijkt van het vastgestelde financieel kader. 

 
Daarnaast vindt ook een periodieke monitoring plaats, welke aansluit op de gemeentelijke planning & 

controlecyclus: 

 Periodiek worden de grondexploitaties geactualiseerd (minimaal eenmaal per jaar). 

 Periodiek vindt per project verslaglegging (minimaal halfjaarlijks) plaats in een (gestandaardiseerde) 

rapportage door projectleiders aan de ambtelijke opdrachtgever. Deze rapportages worden samenge-

vat in een integrale rapportage (GIG rapportage en Voortgangsrapportage GIG). De raad wordt door 

het college geïnformeerd over de voortgang. 

 

Per project is de afgelopen periode de grondexploitatie onder verantwoordelijkheid en op basis van gege-

vens van de projectleiders geactualiseerd per 01/01/2015. De informatie is door de planeconoom, waar 

mogelijk en wenselijk, op hoofdlijnen inhoudelijk getoetst. In een vertrouwelijke map in de leeskamer 

liggen deze grondexploitaties (bijlage 3) ter inzage. De resultaten zijn samengevat in de voorliggende 

rapportage.  
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In bijlage 4 is een samenvatting opgenomen van de overzichtstabellen per cluster van projecten met de 

resultaten van de GIG 2015 afgezet tegen de GIG van 2014. Voor de vergelijkbaarheid zijn de bedragen 

uitgedrukt als netto contante waarde per 01/01/2014. 

Bijlage 5 geeft de plankaart weer van de projecten van W4, Centrumplan en Overige ruimtelijke pro-

jecten. 
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3 Integrale Grondexploitatie W4 

3.1. Resultaat 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

4.178.894-€    4.037.579-€    4.603.503-€    565.925€         

9.427.512-€    9.108.707-€    8.791.162-€    317.546-€         

W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve 12.724.495€  12.294.198€  12.076.075€  218.123€         

881.911-€       852.088-€       1.318.590-€    466.502€         

(nadelig) (nadelig) (nadelig) (voordelig)

TOTAALOVERZICHT

W4 - Ontw ikkelingslocaties

W4 - Investeringsprojecten

Totaal

W4

Tabel 5: Netto contant resultaat Integrale Grondexploitatie W4 2014-2015 

 

In tabel 5 zijn de resultaten van de GIG per 2015 afgezet tegen de GIG 2014. Voor de vergelijkbaarheid 

zijn de bedragen uitgedrukt als netto contante waarde per 01-01-2014. 

Bij het afsluiten van de projecten zullen de resultaten van de grondexploitaties voor de ontwikkelingslo-

caties ten bate worden gebracht van de bestemmingsreserve W4. De resultaten van de investeringspro-

jecten worden bij het afsluiten ten laste of indien mogelijk ten bate gebracht van de bestemmingsreserve 

W4. Indien dekking door de bestemmingsreserve W4 niet mogelijk is, zal worden voorzien in een alter-

natieve dekking. De afdracht W4 bijvoorbeeld kon niet uit de bestemmingsreserve W4 worden betaald. 

Deze investering is geactiveerd en wordt in 40 jaar afgeschreven. De kapitaalslasten worden jaarlijks 

geboekt ten laste van de bestemmingsreserve W4. Zodra de bestemmingsreserve dit toestaat wordt deze 

investering versneld afgeschreven. Dit is naar verwachting in 2016. Een overzicht van de bestemmingsre-

serve W4 is te vinden in bijlage 2b, hierin is ook de ophoging of vrijval van voorzieningen opgenomen. 
 

Ten opzichte van de GIG 2014 is er voor W4 een mutatie van € 0,467 mio (voordelig). Dit leidt tot een 

totaal resultaat voor W4  van -/- € 0,882 mio (nadelig op netto contante waarde 01/01/2015). Dit wordt 

met name veroorzaakt door: 

 Afronding van het project ‘Mauritskwartier - Groene Scheg + Kleine Zandput (Groene Schans)’ (+/+ 

€ 0,122 mio voordelig, reeds gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 2014).  

 Bij het project ‘Plantage’ is het grondbod van de ontwikkelaar verwerkt in de grondexploitatie en kon 

de kostenraming archeologie naar beneden worden bijgesteld (+/+ € 0,444 mio voordelig, als ‘PM’ 

gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 2014). 

 Bij het project ‘Grondberging Munnikkenpolder’ zijn de aanvullende huuropbrengsten bij de verlen-

ging van de (huur)overeenkomst lager dan bij de GIG 2014 geraamd was (-/- € 0,285 mio nadelig, als 

‘PM’ gemeld in de Voortgangsrapportage GIG 2014). Dit wordt enigszins gecompenseerd door de 

aanleg van een strandje door de huurder.  

 Bij het project ‘Weteringpark’ is het aanbestedingsvoordeel voor de aanleg van de Boomgaardlaan in 

de grondexploitatie verwerkt (+/+ € 0,186 mio voordelig).  
 

Volgens tabel 5 wordt voor de GIG2015 het nadelige resultaat W4 dus (met € 0,467 mio) minder nadelig 

dan bij de GIG2014 verwacht was.  

 

3.2. Risico’s en optimalisatiemogelijkheden 
Het resultaat van de geactualiseerde grondexploitaties is bepaald op basis van de huidige inzichten. Het is 

aannemelijk dat een aantal uitgangspunten – zoals nu zijn aangenomen –gedurende de exploitatieperiode 
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wijzigt. Teneinde zicht en grip te krijgen op de bandbreedte van het resultaat zijn de risico's en optimali-

satiemogelijkheden in beeld gebracht. Naast de specifieke risico’s en optimalisatiemogelijkheden, welke 

per project zijn benoemd, wordt onderstaand projectoverstijgende risico onderkend: 

 De huidige marktsituatie (verkoop woningen Plantage, paviljoens Bospoort Zuid en ontwikkeling 

kavel M (woningbouw)) die kan leiden tot (verdere) planvertragingen.   
 

Dit risico wordt ingeperkt door onderstaande beheersmaatregelen: 

 Intensief overleg op bestuurlijk niveau met ontwikkelingspartner. 

 Temporisering verkoopopbrengsten in de grondexploitaties. 

 Intensivering acquisitie-inspanningen i.s.m. ontwikkelingspartner. 

 Nadrukkelijke sturing op een (kosten)efficiënte uitvoering en begeleiding van planontwikkelings- en 

civiel technische werkzaamheden. 

 

Als de kavels 1 en/of 5 van Vierzicht op termijn toch ter ontwikkeling kunnen worden gebracht betekent 

dit een optimalisatiemogelijkheid voor de GIG. Uit deze optimalisatie zal dan echter wel de sloop van de 

tijdelijke geluidschermen voldaan moeten worden. 
 

Gevoeligheidsanalyse 

Teneinde grip te krijgen op het effect van wijzigingen van de gehanteerde parameters voor indexatie 

(kosten en opbrengsten) en rente is – op basis van een aantal scenario’s – bepaald wat de gevoeligheid 

van het totaalresultaat is. De cashflowberekeningen zijn in basis gebaseerd op een kostenindex van 2,0%, 

een opbrengstenindex van 0% en een rente en disconteringsvoet van 3,5%. In tabel 6 is aangegeven welk 

effect een afwijking van 1% van de gehanteerde parameters heeft op het totaalresultaat W4. 
 

GEVOELIGHEIDSANALYSE W4

Afw ijking Afw ijking

% %

881.911-€        

35.000-€           -1,00% Rente (3,5%) 1,00% 15.000€           

150.000-€         1,00% Kostenindex (2%) -1,00% 130.000€         

120.000-€         -1,00% Opbrengstenindex (0%) 1,00% 100.000€         

Negatieve afw ijking Basisresultaat NCW Positieve afw ijking

excl. btw excl. btw excl. btw

 
Tabel 6: Gevoeligheidsanalyse W4 

 

In de tabel is te zien dat het effect het grootst is bij een stijging van de kosten. 

 

3.3. Projecten 
De gedetailleerde grondexploitaties per project zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage 3. Hieronder 

volgt per project een toelichting op hoofdlijnen van de huidige stand van zaken en de financiële mutaties 

en risico’s met beheersmaatregelen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de ‘W4 ontwikkelingsloca-

ties’, de ‘W4 investeringsprojecten’ en de ‘Afgesloten projecten / overig reserveW4’. 
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3.3.1. W4 Ontwikkelingslocaties 

Tabel 7 geeft naast een resultaatsoverzicht van de ontwikkelingslocaties per 01/01/2015 de mutaties weer 

ten opzichte van de vastgestelde GIG 2014 op de netto contante waarde saldi per 01/01/2014.  
 

Ten opzichte van de GIG 2014 laten de herziene grondexploitaties een totaal verschil zien van  

+/+ € 0,566 mio voordelig. Hieronder volgt een korte toelichting per project. 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook 2.016.546-€    1.948.354-€    1.948.354-€    -€                

Mauritskw artier - Groene Scheg + Kleine Zandput 3.229.821-€    3.120.600-€    3.242.726-€    122.126€         

Mauritskw artier - Kavel M 145.898€       140.964€       140.964€       -€                

Plantage 4.563.688-€    4.409.361-€    4.853.160-€    443.799€         

Bospoort - Noord 7.713.410€    7.452.570€    7.452.570€    -€                

Bospoort - Zuid 2.228.146-€    2.152.798-€    2.152.798-€    -€                

Totaal 4.178.894-€    4.037.579-€    4.603.503-€    565.925€         

(nadelig) (nadelig) (nadelig) (voordelig)

W4 - Ontwikkelingslocaties

 
Tabel 7: Grondexploitaties Ontwikkelingslocaties W4 2014-2015 

Vierzicht (kavels 1 en 5 en reststrook) 

Twee kavels (kavel 1 en 5) van Vierzicht zijn nog niet ontwikkeld; de opbrengsten van de kavels zijn in 

2012 afgeboekt. De toekomstige ontwikkeling van de kavels blijft echter wel mogelijk. Voordat het pro-

ject kan worden afgesloten moeten de kavels en de strook langs de snelweg (tijdelijk) ingericht worden. 
 

Voortgang project 

 De tijdelijke geluidwerende voorzieningen zijn in 2014 gerealiseerd. Bij de toekomstige ontwikkeling 

van de kavels ontstaat een meevaller voor de GIG aangezien de opbrengsten zijn afgeboekt, hieruit 

moet dan wel de sloop van de tijdelijke geluidsschermen bekostigd worden.  

 In 2014 is de gemeente gestart om een breed overleg met alle eigenaren en ontwikkelaar Bohemen te 

organiseren, om een gezamenlijke visie voor het gebied A4 zone op te stellen.  

 De sloot achter kavel 1 zal in de 1
e
 helft van 2015 versmald worden. Dit wordt uitgevoerd in combina-

tie met de uitbreiding van de parkeerplaats bij het gemeentehuis en enkele kleine projecten uit eerdere 

watervergunningen.  

 De reststrook betreft een soort veiligheidsstrook tussen Rijksweg A4 en Vierzicht. De defi- 

nitieve inrichting hangt af van brandveiligheidseisen die voortvloeien uit de nog te realiseren Vier-

zicht bebouwing (die dus nog onzeker is). De verwachte kosten van deze inrichting is reeds opgeno-

men in de grondexploitatie.  
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Vierzicht per 01/01/15 is het resultaat niet aan-

gepast (neutraal). De mutaties ten opzichte van de GIG 2014 zijn als volgt:  

-/-  €         30.000- Extra kosten aangezien kavel 1 al bouwrijp wordt gemaakt (incl. watercompensatie) 

door werk met werk te combineren.

+/+  €         19.250 Verlaging post onvoorzien door projectvoortgang.

+/+  €         17.500 Extra opbrengst door renteverhaal bij ontwikkelaar door bouwrijpmaken kavel 5.

-/-  €           6.750- Overige posten / index / rente (m.n. fasering uitgaven later kosten dan gepland was).

 €                   - Totaal mutaties

neutraal  
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 Voor Vierzicht – kavels 1 en 5 en reststrook is een voorziening getroffen van € 2.016.546,-. 

 De algemene kosten van W4 zijn verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie voor 9% voor  

prognoses, boekwaarde voor 30% (zie tabel 4 / paragraaf 2.1). Het percentage voor de boekwaarde is 

hoger dan de ingeschatte 10,5%, aangezien er meer tijd besteed is aan Vierzicht in 2014 dan verwacht 

was (flora-fauna onderzoek, groen- en water compensatie).  
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[A] Afkoop garantiebedrag ontwikkelaar is gekoppeld aan grondverkoop Vierzicht kavel 5.

[O] Ontwikkeling van kavels 1 en 5.

[M] Ontwikkelaar bewerkt de markt en stuurgroep houdt de vinger aan de pols.

[M] Eventuele programmaverandering (overleg met regio).

[O] Verhaal kosten inrichting strook bij Rijkswaterstaat en eigenaar gebouwen.

[A] Door de keuze bij de GIG 2012 voor het afboeken van de ontwikkeling kavel 1 en 5 wordt 

gestuurd op minimalisering van de ambtelijke inzet.

[R] Mogelijke heffing vennootschapsbelasting per 1/1/2016.

[M]* Opnemen op beginbalans voor berekening vennootschapsbelasting.
 

Mauritskwartier 

Het project Mauritskwartier bestaat nog uit twee deelprojecten: de inrichting Groene Scheg/Kleine 

Zandput (park de Groene Schans) en het nog te ontwikkelen perceel; Kavel M. 
 

Mauritskwartier - Groene Scheg / Kleine Zandput 

Voortgang project 

 Het park is gerealiseerd in 2013. De financiële afhandeling heeft plaatsgevonden na de onderhoudspe-

riode van de groenvoorzieningen (april 2014). 

 In de loop van 2013 kwamen er klachten over waterschade en wateroverlast bij de woningen  

aan de Doeszijde in Mauritskwartier. Na onderzoek zijn preventief maatregelen in de openbare ruimte 

getroffen. Hierna kwamen er ook meldingen vanuit de Windrust met wateroverlast op straat. Hier zijn 

in 2014 maatregelen voor getroffen. Ook voor de Warmoesland is de situatie bekeken maar geen aan-

wijzingen voor overlast gevonden. De gemeente is inmiddels door enkele bewoners aansprakelijk ge-

steld, de zaak wordt nu door de verzekeringsmaatschappij van de gemeente behandeld. 

 Het project kan worden afgesloten per 31-12-2014 (zie de evaluatie in bijlage 6). 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitaties voor Mauritskwartier–Groene Scheg/Kleine Zandput  

per 01/01/14 is het resultaat aangepast (voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2014 zijn als volgt: 

+/+  €         81.026 Vrijval prognose woonrijpmaken.

+/+  €         11.450 Vrijval prognose plankosten.

+/+  €         29.650 Vrijval post onvoorzien.

+/+  €       122.126 Totaal mutaties

voordelig  
 

 Voor Mauritskwartier – Groene Scheg + Kleine Zandput was een voorziening getroffen. Aangezien 

het resultaat minder nadelig is geworden, is er een gedeeltelijke vrijval van de voorziening. 

 De algemene kosten van W4 zijn niet verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie (zie tabel 4 / paragraaf  

2.1 (0%)). Het project was namelijk al in 2014 nagenoeg afgerond, waardoor er geen algemene kosten  

voor W4 voor dit project zijn gemaakt. 
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Mauritskwartier (Kavel M) 

Voortgang project 

 Kavel M is het laatst uit te geven kavel bouwgrond van Mauritskwartier. In het verleden bestond de 

ambitie om op kavel M een maatschappelijke ontwikkeling te realiseren. In het bestemmingsplan W4 

is de bestemming ‘woondoeleinden’ opgenomen in verband met de marktsituatie. Bij ontwikkeling 

moet nog wel een uitwerkingsplan op het bestemmingsplan gemaakt worden. Er zijn nog geen concre-

te ontwikkelingen. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitaties voor Mauritskwartier-Kavel M per 01/01/15 is het 

resultaat niet aangepast (neutraal). De mutaties ten opzichte van de GIG 2014 zijn als volgt: 

-/-  €           3.800- Aangepaste verdeling algemene kosten; geraamde kosten voor het uitwerkingsplan 

kavel M zijn volledig verdeeld naar dit project (i.p.v. verdeling over alle W4 

ontwikkelingslocaties).

-/-  €         12.700- Rentenadeel door verschuiving van een jaar van de verwachte ontvangst opbrengst.

+/+  €         16.500 Overige posten / index / rente

 €                   - Totaal mutaties

neutraal  
 De fasering van de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie gaat uit van medio 2016. 

 De algemene kosten van W4 zijn verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie voor 3% voor prognoses, 

boekwaarde voor 2% (zie tabel 4 / paragraaf 2.1). Er is namelijk minder tijd besteed aan Kavel M in 

2014 dan verwacht was. Daarnaast is een deel van de kosten van het gesplitste onderdeel Bestem-

mingsplan en onderzoek (voor het uitwerkingsplan) verdeeld naar dit project. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R] Geen of latere ontwikkeling perceel Kavel M (bestemming woondoeleinden).

[M] Overleg met ontwikkelaar over strategie is gaande.

[R] Mogelijke heffing vennootschapsbelasting per 1/1/2016.

[M]* Opnemen op beginbalans voor berekening vennootschapsbelasting.
 

Plantage 

Dit betreft een binnenstedelijke herontwikkeling (woningbouw) van de locatie Plantage. Er is besloten 

om het tennispark op deze locatie niet te verplaatsen. De planvorming richt zich daarom nu op heront-

wikkeling op het Samsomveld en het gebied tussen het tennispark en het Samsomveld in. 
 

Voortgang project 

 De archeologische opgravingskosten worden voor de helft door de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (RCE) gesubsidieerd. In 2014 zijn de vondsten geconserveerd en is een start gemaakt met het 

opstellen van de beschrijving voor de eindrapportage. De verantwoording van de subsidie (van ca 

€ 500.000,-) zal dan voor eind 2015, met de oplevering van de eindrapportage, plaatsvinden. 

 De ontwikkeling Plantage maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan W4. Tegen het bestem-

mingsplan W4 is beroep aangetekend wat vertragend heeft gewerkt. Naar aanleiding van een tussen-

uitspraak van de Raad van State in april 2014 heeft de raad het bestemmingsplan nog enigszins aan-

gevuld/gewijzigd in juli 2014. Op 31 december 2014 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden 

door de einduitspraak van de Raad van State. Hierna is het uitwerkingsplan van Plantage tot 8 februari 

2015 ter inzage gelegd. Op 17 maart 2015 vastgesteld tegelijkertijd met de afgifte omgevingsvergun-

ning. 
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 In juli 2014 is een grondbod van de projectontwikkelaar ontvangen. Dit bod vond de gemeente en ook 

de Raad van Advies niet marktconform. Na onderhandeling over een aangepaste grondbod is er eind 

2014 een overeenstemming bereikt.  

 De procedures voor vergunning zijn hierna gelijk gestart, zodat er door de gemeente zo spoedig moge-

lijk kan worden begonnen met bouwrijp maken.  

 In 2015 gaat het Rijk de procedure doorlopen tot aanwijzing van Plantage tot archeologisch rijksmo-

nument. In het kader van het project Limes wordt een kunstwerk (over de archeologie) in het gebied 

gerealiseerd. In de grondexploitatie is rekening gehouden met een beperkte bijdrage aangezien het 

kunstwerk grotendeels wordt gesubsidieerd door de provincie. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Plantage per 01/01/15 is het resultaat aangepast 

(voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2014 zijn als volgt:  
 

+/+  €         80.000 Rentevoordeel doordat investeringen later plaatsvinden dan begroot was.

+/+  €       259.400 Bijstelling opbrengsten n.a.v. grondbieding.

+/+  €       139.700 Bijstelling prognose archeologie.

-/-  €         35.301- Overige posten / index / rentenadeel verschuiving verwachte opbrengsten in 2015 

(van 2e kwartaal naar 3e/4e kwartaal))

+/+  €       443.799 Totaal mutaties

voordelig
 

 Aangezien het project geen opbrengstlocatie (meer) is, is een voorziening getroffen van € 4.563.688,-. 

Het project was reeds voorzien en omdat het resultaat van de grondexploitatie minder nadelig is ge-

worden is er sprake van een gedeeltelijke vrijval van de voorziening. 

 De fasering van de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie gaat uit 50% in de tweede helft van 

2015 en 50% (uiterlijk) medio 2016. 

 De algemene kosten van W4 zijn verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie voor 36% voor zowel 

boekwaarde als prognoses in plaats van de verwachte 34,5%(zie tabel 4 / paragraaf 2.1). Er is meer 

tijd aan dit project besteed dan verwacht was door extra onderhandeling bij de grondbieding. Daar-

naast is een deel van de kosten van het gesplitste onderdeel Bestemmingsplan en onderzoek (voor het 

uitwerkingsplan) verdeeld naar dit project. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R] Het resultaat kent nog een bandbreedte (risicoprofiel) door de onzekerheden van de 

ontwikkelingen in de markt.

[M] Er zijn diverse verkoopstrategieën in ontwikkeling. De ontwikkeling zal in beginsel gefaseerd 

plaatsvinden.

[A]* In de grondexploitatie is voor een aantal risico's van de ontwikkeling die voor rekening van 

gemeente komen (o.a. op tijd bouwrijp maken gereed, geluid en planschade) reeds een 

reservering opgenomen.

[R]* Bezwaren/ beroep tegen uitwerkingsplan en vergunningen.

[M]* Zorgvuldige procedure, goed overleg met omwonenden.
 

Bospoort (en Ghoybos) 

Bospoort is het gebied omsloten door het huidige hotel-terrein, de (verlegde) Persant Snoepweg en de 

Rijksweg A4. Het totale ontwikkelingsgebied bedraagt circa 4,6 hectare ten behoeve van de nieuwbouw 

IKEA en een drietal paviljoens. Ook de ontwikkeling van het Ghoybos wordt bij dit project meegeno-
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men. Bij de GIG 2013 is het project gesplitst in de onderdelen Bospoort – Noord (IKEA en Ghoybos) en 

Bospoort – Zuid (Paviljoens en Laanontsluiting) 
 

Bospoort Noord (IKEA en Ghoybos) 

Voortgang project 

 De (tijdelijke) geluidwerende voorzieningen zijn in 2014 gerealiseerd. Als de IKEA vestiging gereali-

seerd wordt, zal het tijdelijke geluidsscherm weer worden verwijderd. 

 IKEA heeft in 2014 aangegeven geen kant-en-klaar winkelformat beschikbaar te hebben dat past bin-

nen het huidige bestemmingsplan. Een nieuwe planning voor realisatie is nog niet voorhanden. Aan de 

raad zal de nieuwe filosofie van IKEA gepresenteerd worden in 2015. 

 Het bouwrijp maken van het terrein is in 2006 gestart. Tegelijkertijd met het aanbrengen van de voor-

belasting zijn ook enkele vervuilde locaties gesaneerd door middel van afgraven en afvoeren en door 

middel van isolatie. Eind april 2015 wordt het bouwrijp maken afgerond zodat de gronden geleverd 

kunnen worden. 

 De gronden worden in het 2e kwartaal van 2015 aan IKEA geleverd. De totale grondopbrengst is 

reeds als voorschot ontvangen. Na de levering wordt ook de eindafrekening met IKEA afgehandeld 

omtrent de verplaatsing van de pannenkoekenboerderij. 

 De provincie heeft de gronden in het Ghoybos overgedragen aan Kaag en Braassem. Kaag en Braas-

sem gaat het Ghoybos recreatief herinrichten. Dit wordt naar verwachting in 2016 gerealiseerd. De na-

tuur- en recreatiecompensatie van Leiderdorp in het Ghoybos wordt meegenomen in het project van 

Kaag en Braassem. Over deze verplichting worden afspraken gemaakt met Kaag en Braassem.  

 De groenvoorzieningen in de omgeving van de Persant Snoepweg moeten nog worden gerealiseerd; de 

uitvoering hiervan hangt af van het moment van realisatie van IKEA en de paviljoens. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Bospoort - Noord per 01/01/15 is het resultaat 

niet aangepast (neutraal). De mutaties ten opzichte van de GIG 2014 zijn als volgt: 

-/-  €         80.000- Verschil kostenverhaal Ghoybos.

+/+  €         80.000 Bijstelling prognose bouwrijpmaken (nadert afronding).

+/+  €         30.000 Aangepaste verdeling algemene kosten; geraamde kosten voor het uitwerkingsplan 

Paviljoens zijn volledig verdeeld naar Bospoort Zuid (i.p.v. verdeling over alle W4 

ontwikkelingslocaties).

-/-  €         30.000- Overige posten / index / rente (rentevoordeel later uitgaven dan begroot staat 

tegenover extra reservering posten t.b.v. risicodekking)

 €                   - Totaal mutaties

neutraal  
 

 De algemene kosten van W4 zijn verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie voor 26% voor prognoses, 

boekwaarde voor 21% (zie tabel 4 / paragraaf 2.1). Er zijn in 2014 iets minder algemene kosten ge-

maakt voor het project dan verwacht was. Er is daarnaast geen deel van de kosten van het gesplitste 

onderdeel Bestemmingsplan en onderzoek verdeeld naar dit project, wat een voordeel oplevert. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R] Mogelijke heffing vennootschapsbelasting per 1/1/2016 

[M] De gemeente heeft aangestuurd op spoedige levering van de gronden aan IKEA 
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Bospoort Zuid (Paviljoens en laanontsluiting) 

Voortgang project 

 De tijdelijke geluidwerende voorzieningen zijn gerealiseerd in 2014. Bij de toekomstige ontwikkeling 

van de kavels worden de tijdelijke geluidschermen verwijderd. 

 Het realiseren van de laanontsluiting wordt uitgesteld totdat meer bekend is over de planning van 

IKEA en de paviljoens. 

 Voor de paviljoens 1 en 2 in Bospoort zijn geïnteresseerden maar nog geen concrete kandidaten.  
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Bospoort - Zuid per 01/01/15 is het resultaat 

niet aangepast (neutraal). De mutaties ten opzichte van de GIG 2014 zijn als volgt: 

-/-  €         30.000- Aangepaste verdeling algemene kosten; geraamde kosten voor het uitwerkingsplan Paviljoens zijn 

volledig verdeeld naar dit project (i.p.v. verdeling over alle W4 ontwikkelingslocaties).

+/+  €         30.000 Overige posten (Rentenadeel door verschuiving van een jaar van de verwachte ontvangst 

opbrengst wordt gecompenseerd door rentevoordeel door investeringen ook later). / index / rente

 €                   - Totaal mutaties

neutraal
 

 Aangezien de laanontsluiting ook gerealiseerd dient te worden voor IKEA draagt Bospoort Noord 

circa € 770.000,- bij aan Bospoort Zuid. Ondanks deze bijdrage is het resultaat van Bospoort Zuid na-

delig waardoor er een voorziening is getroffen (van € 2.228.146,-). 

 De fasering van de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie gaat uit van medio 2017. 

 De algemene kosten van W4 zijn verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie voor 26% voor prognoses, 

boekwaarde voor 12% (zie tabel 4 / paragraaf 2.1). Er is namelijk minder tijd besteed aan de pavil-

joens in 2014 dan verwacht was. Daarnaast is een deel van de kosten van het gesplitste onderdeel Be-

stemmingsplan en onderzoek (voor een uitwerkingsplan) verdeeld naar dit project. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Ontwikkeling van de paviljoens (marktrisico).

[M] Gezamenlijk optreden ontwikkelaar, eigenaar perceel paviljoen 3 en Gemeente om paviljoens te 

verkopen en te realiseren.

[M] Eventuele programmaverandering

[R] Mogelijke heffing vennootschapsbelasting per 1/1/2016.

[M]* Opnemen op beginbalans voor berekening vennootschapsbelasting.  
 

3.3.2. W4 Investeringsprojecten 

Tabel 8 geeft – naast een resultaatsoverzicht van de investeringsprojecten per 01/01/2015 – de mutaties 

weer ten opzichte van de vastgestelde GIG 2014 op de netto contante waarde saldi per 01/01/2014. 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

Fietsbruggen en -paden W4 4.567.271-€    4.412.822-€    4.412.822-€    -€                

Weteringpark (inrichting en ontsluiting) 3.239.000-€    3.129.469-€    3.315.369-€    185.900€         

Grondberging Munnikkenpolder (prognose) 287.991-€       278.252-€       225.193€       503.446-€         

Verbreding viaduct Ericalaan /geluidsw allen 1.333.249-€    1.288.164-€    1.288.164-€    -€                

Totaal 9.427.512-€    9.108.707-€    8.791.162-€    317.546-€         

(nadelig) (nadelig) (nadelig) (nadelig)

W4 - Investeringsprojecten

Tabel 8: Grondexploitaties Investeringsprojecten W4 2014-2015 
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Ten opzichte van de GIG 2014 laten de herziene grondexploitaties een totaal verschil zien van  

-/- € 0,318 mio nadelig. Hierna volgt een korte toelichting per project. 

Fietsbruggen en –paden W4 

Het project omvat de aanleg van fietsbruggen en -paden in het W4 gebied. 
 

Voortgang project 

 De oplevering van de fietsbrug over de A4 vindt naar verwachting medio 2015 plaats. 

 Voor de brug over de Does blijkt dat een samenstel van factoren (archeologie, ecologie, waterhuis-

houding, landschappelijke aantasting, cultuurhistorie) de aanleg op de gekozen locatie onaantrekkelijk 

maakt, mede in relatie tot de conflictsituatie water (doorvaarhoogte) en fietsverkeer. Een nieuwe route 

wordt onderzocht en gekoppeld met te bepalen voorwaarden door Leiderdorp in het kader van een 

eventuele overname van de fietsbrug over de Oude Rijn van Rijkswaterstaat. Bij de nieuwe route die 

onderzocht wordt, is sprake van een verbinding die over de Dwarswatering via het toekomstige Groe-

ne Hart centrum langs de N446 richting Ruigekade wordt geleid. 

 De werkzaamheden omtrent de definitieve ontsluiting naar de molens wordt meegenomen bij de in-

richting van de Munnikkenpolder. 

 Het vrijliggend fietspad in de groenzone tussen de Oranjewijk en de Rijksweg A4 wordt op basis van 

de invulling van het gebied door Rijkswaterstaat (RWS) in relatie tot een convenant met Buurtactief 

door RWS aangelegd. De oplevering van het fietspad is naar verwachting in het 2
e
 kwartaal 2015. De 

geraamde kosten voor het fietspad in het investeringsproject worden besteed aan het onderhoud van 

groen, verlichting en fietspad. Voorstel is om dit budget per 31-12-2015 te storten in de bestemmings-

reserve egalisatie exploitatielasten. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Fietspaden en –bruggen W4 per 01/01/15 is het 

resultaat niet aangepast (neutraal). 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R] Door verloop van tijd kunnen hogere lasten (indexatie / verandering ontwerp) bij de aanleg 

van de brug over de Does mogelijk niet geheel worden gedekt door de, door de provincie 

toegezegde, subsidie.  

[M] Tijdig herberekening maken; zo nodig extra subsidie trachten te verkrijgen. 

[M] Alternatieve varianten bekijken (hierdoor neemt het risico sterk af). 
 

Weteringpark (inrichting en ontsluitingsweg) 

Het project betreft alleen nog het openbaar gebied van het Weteringpark en de ontsluitingsweg (Boom-

gaardlaan) naar het Weteringpark. 
 

Voortgang project 

 De renovatie van de Boomgaardlaan bestaat uit 2 fasen. De eerste fase bestond uit het aanleggen van 

een wegfundatie naast de geluidwal naast de A4 en is afgerond per 10 juni 2014. De tweede fase be-

staat uit alle overige werkzaamheden voor de renovatie, waarbij de weg naar de verenigingen wordt 

verbeterd en de parkeergelegenheid wordt uitgebreid. De aanbesteding heeft op 13 oktober 2014 bin-

nen budget plaatsgevonden. Op 21 november 2014 wordt gestart met de hernieuwde aanleg. De werk-
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zaamheden zullen naar verwachting medio mei 2015 worden afgerond. Tijdens de bouw zullen de 

verenigingen bereikbaar blijven. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Weteringpark (inrichting en ontslui- 

tingsweg) per 01/01/15 is het resultaat niet aangepast (neutraal). De mutaties ten opzichte van de GIG 

2014 zijn als volgt: 
 

+/+  €       179.600 Aanbestedingsvoordeel (dit voordeel is ten gunste van de exploitatie gemeente gekomen).

+/+  €           6.300 Overige posten / index / rente (voordeel door verschuiving fasering)

+/+  €       185.900 Totaal mutaties

voordelig  
 

Grondberging en zandwinning Munnikkenpolder 

Dit project omvat: 

- de sanering van de Doeshaven (reeds afgerond in 2008),  

- zandwinning in de Munnikkenpolder (2007/2008) en  

- herinrichting van ontgronding en depot tot natuurrecreatiegebied (gereed eind 2015). 
 

Voortgang project 

 Voor de inrichting van de voormalige zandwinput heeft contractuele verlenging plaatsgevonden. De 

oplevering verschuift hierdoor van 2014 naar 2015. De aanvullende huuropbrengsten bij de verlenging 

zijn lager dan bij de GIG 2014 geraamd was. Er wordt wel een extra inrichtingselement toegevoegd 

door de exploitant; de aanleg van een strandje (conform waterplan).  

 Naast de huurovereenkomst is in het 2
e
 kwartaal van 2012 een aanvullende overeenkomst tussen de 

exploitant en de gemeente gesloten i.v.m. de verwerking van natte bagger. Op 21 juni 2012 is gestart 

met het vullen van de plas met natte bagger en grond. De verwerking zal binnenkort stoppen aange-

zien de inrichting van de polder wordt uitgevoerd. Er zal iets minder natte bagger worden verwerkt 

dan in 2012 was verwacht. 

 De watervergunningen moeten nog worden aangevraagd bij het Hoogheemraadschap, door discussie 

(met name over (flexibel) waterpeil en de locatie van de waterberging op vast peil) met deze partij laat 

de goedkeuring op zich wachten. De uitvoering is door de exploitant wel reeds opgepakt, om te kun-

nen voldoen aan de compensatieverplichting vanuit W4. 

 Wanneer de inrichting het mogelijk maakt kan de kanovereniging naar de definitieve locatie in de 

Munnikkenpolder verhuizen. Eind 2015 moet de polder zijn ingericht en kan de scouting gebruikmaken 

van het ‘verkennerseiland’. 

 De uitvoering van het toekomstig beheer van de Munnikkenpolder zal worden overdragen aan een 

externe partij. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Grondberging en zandwinning  

Munnikkenpolder per 01/01/15 is het resultaat aangepast (nadelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 

2014 zijn als volgt: 



 

                                                                                                                                   GIG 2015 

 

 

- 20 - 

-/-  €       290.000- Minder extra huuropbrengst bij verlenging overeenkomst exploitant dan verwacht. Wel 

wordt een strandje aangelegd op kosten van exploitant in de polder.

-/-  €         16.000- Minder m3 natte baggerspecie verwerkt door exploitant dan begroot was (en daardoor 

dus minder opbrengsten)

 €                   - Verschuiving 60k budget van plankosten (uren toezicht) naar uitvoeringskosten (t.b.v. 

groencompensatie W4)

+/+  €         20.677 Overige posten / index / rente

-/-  €       285.323- Totaal mutaties

nadelig  
 

De boekwaarde van het project is ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve W4. Een deel van de 

mutatie van het resultaat is dus slechts een administratieve verschuiving van de boekwaarde van de inves-

teringsprojecten naar de projecten in reserve / afgesloten projecten
3
. 

 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

Grondberging Munnikkenpolder (prognose) 287.991-€       278.252-€       225.193€       503.446-€         

Grondberging Munnikkenpolder (boekw aarden) 3.385.054€    3.270.583€    3.052.461€    218.123€         

Totaal 3.097.063€    2.992.331€    3.277.654€    285.323-€         

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (nadelig)

W4 - Grondberging Munnikkenpolder

 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Exploitatie door derden in combinatie met beperkte bankgarantie.

[M] Uitvoeringskosten liggen bij een externe partij en er is voorzien in een goede monitoring 

(Omgevingsdienst West-Holland/Provincie).  
 

Verbreding viaduct Ericalaan en geluidswallen 

Rijkswaterstaat heeft voor Leiderdorp, conform afspraak uit juli 2005, geluidswallen in plaats van ge-

luidsschermen ten noorden van de Ericalaan gerealiseerd. Tevens is het viaduct Ericalaan breder uitge-

voerd. Leiderdorp realiseert bij Bospoort geluidwerende bebouwing ter vervanging van de schermen door 

Rijkswaterstaat. Daar zijn nu (tijdelijke) geluidsschermen geplaatst omdat de beoogde geluidwerende 

bebouwing nog niet gerealiseerd is. 
 

Voortgang project 

 De oplevering van de geluidswallen is naar verwachting medio 2015. De wallen zouden worden opge-

leverd door Rijkswaterstaat met pad en ingezaaid met gras, waarna. Leiderdorp dan nog de inrichting 

van de wallen diende te voltooien (aanbrengen incidentele beplanting (groencompensatie)). Er is 

overeenstemming met Rijkswaterstaat om een groot deel van het gebied vanwege veiligheid af te 

schermen en aan de openbaarheid te onttrekken.  
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van het investeringsoverzicht Verbreding viaduct Ericalaan en geluidswallen 

per 01/01/15 is het resultaat niet aangepast (neutraal). Doordat het gebied aan de openbaarheid wordt 

onttrokken, onder enkele voorwaarden van de gemeente, zullen mogelijk wat geraamde inrichtingskosten 

vrijvallen. Dit wordt nog nader bekeken.  

                                                      
3 Om administratieve redenen is dit project in de GIG in twee delen opgesplitst. Een deel met al gemaakte kosten en opbrengsten (boekwaarde) 

welke reeds ten laste/ten gunste zijn gebracht van de reserve W4 en een deel met nog te verwachten kosten en opbrengsten (prognose) welke 

onder de investeringsprojecten van de GIG is opgenomen. Bij de projecten in reserve / afgesloten projecten staat het deel met de boekwaarden 

(zie paragraaf 3.3.3). 
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3.3.3. Afgesloten projecten en overige projecten in Reserve W4 

De meeste W4-projecten vorderen steeds meer en naderen hun afronding. Afgeronde projecten worden 

ten laste of ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve W4.  

Tabel 9 geeft – naast een resultaatsoverzicht van de afgesloten projecten en overige projecten in de be-

stemmingsreserve W4 per 01/01/2015 – de mutaties weer ten opzichte van de vastgestelde  

GIG 2014 op de netto contante waarde saldi per 01/01/2014. 
 

Ten opzichte van de GIG 2014 laten de herziene grondexploitaties een totaal verschil zien van              

+/+ € 218.123,- (voordelig). Dit komt door de administratieve verwerking van het project Grondberging 

Munnikkenpolder (zie paragraaf 3.3.2). 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

Vierzicht - Kavels 2,3,4 2.869.462€    2.772.427€    2.772.427€    -€                

Mauritskw artier - Woningbouw  fase 1, 2 en 3 13.561.246€  13.102.653€  13.102.653€  -€                

Mauritskw artier - Sanering Kleine Zandput 4.179.091-€    4.037.769-€    4.037.769-€    -€                

Leges A4 2.750.625€    2.657.608€    2.657.608€    -€                

Verplaatsingen Mauritskw artier 2.132.689-€    2.060.569-€    2.060.569-€    -€                

Verplaatsing w oonw agencentrum 2.485.359-€    2.401.313-€    2.401.313-€    -€                

Civieltechnische begeleiding Rijk 253.803-€       245.220-€       245.220-€       -€                

Grondberging Munnikkenpolder (boekw aarden) 3.385.054€    3.270.583€    3.052.461€    218.123€         

Molencarrousel 955.046-€       922.749-€       922.749-€       -€                

Riolering Bospoort 4.683€           4.525€           4.525€           -€                

Zw embadlocatie (afgesloten per 31-12-2013) 606.827-€       586.307-€       586.307-€       -€                

Monuta 766.240€       740.328€       740.328€       -€                

Totaal 12.724.495€  12.294.198€  12.076.075€  218.123€         

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (voordelig)

W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve

 

Tabel 9: Grondexploitaties afgesloten projecten en overige Reserve W4, 2014-2015 
 

Het totaal van de afgesloten projecten en overige projecten van € 12,7 mio (voordelig) is echter niet de 

stand van de bestemmingsreserve W4. Ten laste van de bestemmingsreserve W4 komen bijvoorbeeld ook 

de kapitaallasten van de geactiveerde afdracht W4 en zijn voorzieningen (van in totaal 8,8 mio, zie tabel 

10) getroffen. 

De bestemmingsreserve komt op hiermee op een stand van € 11.502.678,- per 31-12-2014. 

Zie voor een overzicht van de bestemmingsreserve W4 bijlage 2b. 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

2.016.546-€    1.948.354-€    1.948.354-€    -€                

Plantage 4.563.688-€    4.409.361-€    4.853.160-€    443.799€         

Bospoort - Zuid 2.228.146-€    2.152.798-€    2.152.798-€    -€                

8.808.381-€    8.510.513-€    8.954.312-€    443.799€         

(nadelig) (nadelig) (nadelig) (voordelig)(voordelig)

Getroffen voorzieningen W4

Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook

Totaal

 
Tabel 10: Voorzieningen W4 
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Afdracht W4 

 De gemeente heeft aan het Rijk de afgesproken bijdrage van € 8,8 miljoen voor de tunnelbak van de 

A4 voldaan in november 2012.  

 De afdracht kon op dat moment niet uit de bestemmingsreserve W4 worden betaald. De bijdrage is 

daarom geactiveerd. Deze bijdrage staat op de balans onder investeringen met maatschappelijk nut in 

eigendom van derden. Deze investering wordt vervolgens in 40 jaar afgeschreven. De kapitaalslasten 

worden jaarlijks geboekt ten laste van de bestemmingsreserve W4. Zodra de bestemmingsreserve W4 

dit toestaat wordt deze investering versneld afgeschreven. Dit is naar verwachting in 2016. 

Algemene kosten Ontwikkelingslocaties W4 

Er zijn nog twee algemene W4-projecten die verdeeld worden over de W4-Ontwikkelings-locaties, de 

zogenaamde algemene kosten van W4 (zie paragraaf 2.1). Dit zijn de projecten: 

- Uren W4 algemeen 

- Bovenwijkse voorzieningen (water en groen) 

Bij de GIG 2014 werd ook het project Bestemmingsplan en onderzoeken verdeeld. De boekwaarde hier-

van over 2014 is ook nog verdeeld naar de W4-Ontwikkelingslocaties. De resterende prognoses bij dit 

onderdeel hadden echter geen betrekking meer op alle W4-Ontwikkelingslocaties. De prognoses konden 

duidelijk worden onderscheiden in werkzaamheden voor een uitwerkingsplan voor de paviljoens (Bos-

poort Zuid) en uitwerkingsplannen voor Plantage en kavel M (Mauritskwartier). Deze werkzaamheden 

zijn verdeeld naar die projecten en worden daar in het vervolg meegenomen en toegelicht. 
 

Uren W4 Algemeen 

 De bezetting voor W4 wordt regelmatig geëvalueerd, op basis van de actuele c.q. opportune planont-

wikkeling en jaarlijks (bij de GIG) opnieuw geraamd. Sinds april 2014 is de bezetting volledig intern 

ingevuld. De plankosten voor planeconomie en afstemming met ontwikkelaar komen ten laste van dit 

project. 
 

Bovenwijkse voorzieningen (water en groen) 

 In 2014 is een natuuronderzoek uitgevoerd in het kader van verlening van de flora en fauna onthef-

fing. 

 In 2015 worden de nog resterende waterkundige werken t.b.v. waterhuiskundige plannen W4 gereali-

seerd en wordt de groen- en watercompensatie nader uitgewerkt. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Extra benodigde (interne) uren projectmanagement en ondersteuning

[M] Jaarlijks herijking projectbezetting; inschatting t/m 2016/2017 reeds in GIG opgenomen

[O] Binnenkomst van laatste deel afkoop garantiebedrag ontwikkelaar (is gekoppeld aan 

grondverkoop Vierzicht kavel 5 en uit de GIG gehaald n.a.v. het scenario 'afboeken Vierzicht 

kavel 5').

[O] Een betaling van bijdragen door derden in het kader van de opheffing van de molenbiotoop 

rondom de voormalige locatie van de Munnikkenmolen. (De betaling vindt plaats als de 

contractant zijn gebouw gaat uitbreiden, dit wordt niet op korte termijn verwacht)  
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4 Integrale Grondexploitatie Centrumplan 

4.1. Resultaat 
Het totaalresultaat van de Integrale Grondexploitatie voor het Centrumplan bedraagt op netto contante 

waarde (ncw) per 01/01/2015 € 0,742 mio voordelig (zie tabel 11). Uitgangspunt voor de Integrale 

Grondexploitatie Centrumplan is een minimaal budgetneutrale ontwikkeling. Het Centrumplan voldoet 

hier op dit moment ruim aan. 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

Centrumplein 1.069.445€    1.033.281€    1.130.236€    96.955-€           

Hoek Merelstraat 270.798-€       261.641-€       358.595-€       96.955€           

Meas 56.420-€         54.512-€         66.897-€         12.385€           

Totaal 742.228€       717.128€       704.743€       12.385€           

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (voordelig)

CENTRUMPLAN

Tabel 11: Resultaat Integrale Grondexploitatie Centrumplan 2014-2015 
 

De resultaten van de grondexploitaties zullen ten bate of ten laste worden gebracht van de algemene re-

serve bouw – en grondexploitaties. Afgesloten projecten van het Centrumplan die reeds ten laste van de 

algemene reserve bouw – en grondexploitaties zijn gebracht zijn het project Parkpromenade – Torens 

Vesteda (bij de GIG 2009), het project Buitenruimte Santhorst/SCC (bij de GIG 2011), het project Oran-

gerie (bij de GIG 2012) en het project De Ommedijk (bij de GIG 2013).  
 

Het resultaat van de Integrale Grondexploitatie voor het Centrumplan is beperkt gewijzigd ten opzichte 

van de GIG 2014 met +/+ € 12.385,- (voordelig, netto contante waarde 01/01/2014). 

Dit komt door de afronding van het project ‘Meas’. 

Daarnaast heeft een verschuiving van werkzaamheden van het project ‘Hoek Merelstraat’ naar het project 

‘Centrumplein’ plaatsgevonden waarna het project ‘Hoek Merelstraat’ kan worden afgesloten. Deze  

mutatie heeft echter geen invloed op het totale resultaat van het Centrumplan. 

Voor de projecten ‘Hoek Merelstraat’ en ‘Meas’ was reeds op basis van het Besluit Begroting en Ver-

antwoording (BBV) een voorziening getroffen. Aangezien de projecten minder nadelig zijn geworden, is 

er sprake van een gedeeltelijke vrijval van de voorziening. De stand van de algemene reserve bouw – en 

grondexploitaties komt hiermee op € 1.521.444,- (per 31-12-2014) (zie bijlage 2b). 
 

De gedetailleerde grondexploitaties per project zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage 3. Hieronder 

volgt per project een toelichting op hoofdlijnen van de huidige stand van zaken en de financiële project-

mutaties en de risico’s en aandachtspunten. 
 

4.2. Projecten 

Centrumplein 

Dit project betreft de uitbreiding van het Winkelhof, waarvoor het (oude) gemeentehuis is gesloopt.  
 

Voortgang project 

 De ontwikkelaar wil in het kader van optimalisatie, zijn plan op diverse punten aanpassen. De ge-

meente wil medewerking verlenen aan de uitbreidings- en verbouwplannen van Winkelhof. Reke-

ning houdend met de plannen zal de directe omgeving opnieuw worden ingericht. Doel is om het 
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verblijven in het winkelcentrum en de omgeving aantrekkelijker te maken en dit uiterlijk 2017 te re-

aliseren. Vooruitlopend daarop wordt in ieder geval tijdelijk de omgeving verfraaid. 

 Een aangepast plan van de ontwikkelaar is afgestemd met de uitvoering van het Integraal Verkeer en 

VervoersPlan (IVVP), in het bijzonder het kruispunt Engelendaal/Statendaalder. Momenteel vinden 

er gesprekken plaats over de bijdrage van de ontwikkelaar.  

 Het laatste deel van het project Hoek Merelstraat (deel kruising Engelendaal en parkpromenade) was 

afhankelijk van uitvoering van het IVVP en de plannen voor het kruispunt naar aanleiding van de 

uitbreiding Winkelhof. Aangezien het project Hoek Merelstraat verder is afgerond wordt dit laatste 

deel meegenomen bij het project Centrumplein. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Centrumplein per 01/01/15 is het resultaat aan-

gepast (nadelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2014 zijn als volgt: 
 

-/-  €         96.955- Laatste deel herinrichting w erkzaamheden kruising Engelendaal en parkpromenade

-/-  €         96.955- Totaal mutaties

nadelig
 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Bij gewijzigde of onvoorziene omstandigheden (zoals niet onherroepelijk worden van de 

benodigde omgevingsvergunningen binnen een periode van 2 jaar gerekend vanaf indiening 

van volledige en ontvankelijke aanvragen voor de benodigde omgevingsvergunningen) wordt 

door gemeente en ontwikkelaar (naar redelijkheid en billijkheid) onderhandeld over aanpas-

sing van de overeenkomst (incl. verkoopsom). 

[M] Overleg met ontwikkelaar (planning) en omwonenden. 

[R] Ontwikkelaar wijzigt zijn plannen voor de uitbreiding van het winkelcentrum i.v.m. economi-

sche ontwikkeling. Dit zou kunnen leiden tot bezwaren belanghebbenden. 

[M] Goed overleg wederom met alle belanghebbenden. 

[M] Goede toetsing en de procedures volgen om eventuele afwijkende punten met bestemmings-

plan te onderbouwen. 

[M] Kosten zoveel mogelijk verhalen op veroorzaker. 
 

Hoek Merelstraat 

Dit project betreft de herinrichting van het bestaande openbaar gebied ter plaatse van de hoek Merelstraat 

(ontsluiting en definitieve inrichting parkeerplaatsen).  
 

Voortgang project 

 Op 13 juni 2013 is gestart met de uitvoering van het groot onderhoud en herinrichting van de Merel-

straat en Koekoekstraat. Een jaar later is het project in 13 juni 2014 opgeleverd, waarna de feestelij-

ke opening op 9 juli 2014 heeft plaatsgevonden. 

 Een deel van de uitvoering van dit project dient te worden gecombineerd met het kruispunt Engelen-

daal/Statendaalder en zal afgestemd worden met de planning van de ontwikkelaar van de uitbreiding 

Winkelhof (project Centrumplein) en met de uitvoering van het Integraal Verkeer en VervoersPlan 

(IVVP). Dit deel van het project Hoek Merelstraat (deel kruising Engelendaal en parkpromenade) 

zal nu het overige deel is afgerond meegenomen worden bij het project Centrumplein.  

 Het project kan worden afgesloten per 31-12-2014 (zie de evaluatie in bijlage 7).  
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Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Hoek Merelstraat per 01/01/15 is het resultaat 

aangepast (voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2014 zijn als volgt: 
 

+/+  €         96.955 Laatste deel herinrichting w erkzaamheden kruising Engelendaal en parkpromenade 

w orden uitgevoerd bij het project Centrumplein.

+/+  €         96.955 Totaal mutaties

voordelig
 

 Voor Hoek Merelstraat was een voorziening getroffen. Aangezien het resultaat minder nadelig is ge-

worden, is er een gedeeltelijke vrijval van de voorziening. 
 

Meas 

In de raadsvergadering van 24 september 2007 heeft de raad besloten om in te stemmen met aangepaste 

randvoorwaarden voor de Meas-locatie. Het uiteindelijke plan omvat 60 appartementen, waarvan 18 in 

de sociale sector.  
 

Voortgang project 

 Het gebouw is door de ontwikkelaar in het 2e kwartaal van 2014 opgeleverd. Er speelden nog enkele 

discussiepunten tussen gemeente en ontwikkelaar die uiteindelijk in het 1e kwartaal 2015 zijn afge-

rond. 

 Het project kan worden afgesloten per 31-12-2014 (zie de evaluatie in bijlage 8).  
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Meas per 01/01/15 is het resultaat aangepast 

(voordelig). De mutaties ten opzichte van de GIG 2014 zijn als volgt: 
 

+/+  €         12.385 Vrijval post onvoorzien.

+/+  €         12.385 Totaal mutaties

voordelig
 

 Voor Meas was een voorziening getroffen. Aangezien het resultaat minder nadelig is geworden, is er 

een gedeeltelijke vrijval van de voorziening. 
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5 Integrale Grondexploitatie Overige ruimtelijke projecten 

 

Het project ‘Amaliaplein’valt in de categorie ‘Overige ruimtelijke projecten’. In tabel 13 is het resultaat 

van het Amaliaplein nog op ‘PM’ gezet. Na het aangaan van de Koop- en Realisatieovereenkomst wordt 

het resultaat op netto contante waarde openbaar. 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

Amaliaplein PM* PM* PM* -€                

Totaal -€              -€              -€              -€                

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (neutraal)

OVERIGE RUIMTELIJKE PROJECTEN

Tabel 13: Resultaat Integrale Grondexploitatie Overige ruimtelijke projecten 2013-2014 

*   Het project staat op ‘PM’ omdat het resultaat vertrouwelijk is vastgesteld door de raad in oktober 2013. Na het aangaan van de Koop- en    

     Realisatieovereenkomst wordt het resultaat op netto contante waarde openbaar.  

 

Het resultaat van de grondexploitatie zal ten bate worden gebracht van de algemene reserve bouw – en 

grondexploitaties. 

De gedetailleerde grondexploitatie is opgenomen in de vertrouwelijke bijlage 3. Hieronder volgt een 

toelichting op hoofdlijnen van de huidige stand van zaken, de financiële projectmutaties en de risico’s en 

aandachtspunten. 
 

Amaliaplein 

Dit project betreft het braakliggend stuk grond op de hoek van de Ericalaan met de Willem-

Alexanderlaan naast zwembad De Does dat in eigendom is van de gemeente. Op de locatie worden een 

supermarkt en sociale woningen gerealiseerd. 
 

Voortgang project 

 De gemeente en ontwikkelaar zijn akkoord over de inhoud van de Koop- en Realisatieovereenkomst 

(KRO) en deze ligt nog ter ondertekening bij ontwikkelaar.  

 Met de provincie en omliggende gemeenten is overleg over de regionale afstemming van de super-

markt ontwikkeling. Deze afstemming is vereist om binnen de plannen van de provincie te passen. 

Herbestemmen Oranjegalerij is een vereiste en komt ten laste van de grondexploitatie. Een planschade 

risicoanalyse moet nog worden uitgevoerd waardoor de kosten hiervan momenteel nog niet zijn in te 

schatten. 
 

Financiële mutaties 

Op basis van de herziening van de grondexploitatie voor Amaliaplein per 01/01/15 is het resultaat niet 

aangepast (neutraal). De mutaties ten opzichte van de GIG 2014 zijn als volgt: 
-/-  vertrouw elijk Rentenadeel verschuiving fasering opbrengsten (juli14->sept15) staat tegenover 

verw achte ontvangst indexering periode juli13-feb 14 en rentevoordeel verschuiving 

fasering kosten

+/+  vertrouw elijk Post onvoorzien verlaagd zodat rentenadeel w ordt gedekt.

  PM Herbestemmen Oranjegalerij. Een planschade risicoanalyse moet nog w orden 

uitgevoerd w aardoor de kosten hiervan momenteel nog niet zijn in te schatten.

 €                   - Totaal mutaties

neutraal  
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 Het voordelige resultaat van de de grondexploitatie Amaliaplein is vertrouwelijk vastgesteld door de 

raad op 14 oktober 2013. Na het aangaan van de Koop- en Realisatieovereenkomst wordt het resultaat 

op netto contante waarde openbaar.  

 De fasering van de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie gaat uit van 3
e
 kwartaal 2015. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R] De provincie bekijkt de ontwikkeling (m.n. aantal vierkante meters supermarkt) in het licht van 

(aanstaand) nieuw provinciaal beleid. 

[M] In de KRO worden risico's in verband met bevindingen provincie afgedekt.

[R] Mogelijke heffing vennootschapsbelasting per 1/1/2016  
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6 Budgetbewaking Overige investeringsprojecten 
 

De ‘Overige investeringsprojecten’ betreffen investeringsprojecten (niet zijnde vervangings- cq renova-

tie-investeringen) die een investering vergen van meer dan ca. € 0,5 miljoen. Het betreft vaak de ontwik-

keling van maatschappelijk vastgoed. Ten behoeve van een eenduidige bewaking en beheersing van deze 

investeringsbudgetten en hier periodiek over te kunnen rapporteren is een budgetbewakingssysteem op-

gezet dat vergelijkbaar is met die van de grondexploitaties. 
 

Aan deze categorie wordt mogelijk de ontwikkeling van het Informatiecentrum (A4) toegevoegd. Mo-

menteel wordt de ontwikkeling van deze locatie onderzocht. Een raadsvoorstel zal separaat aan de raad 

worden voorgelegd. 
 

In tabel 14 zijn de kredieten te zien die verstrekt zijn. In deze tabel zijn ook de uitgaven te zien t/m 2014, 

de prognoses en het resterende budget. 

boekwaarde Prognose restant

krediet t/m uitgaven budget

31-12-2014

Brede school West (deels afsluiten per 31-12-2014) 15.685.463-€  11.447.311-€  3.301.926-€    936.226€         

Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP) 4.493.700-€    930.188-€       3.563.512-€    -€                

Herstructurering Lage Zijde 1.100.000-€    59.729-€         1.040.271-€    -€                

Polder Achthoven* 2.150.000-€    719.928-€       1.430.072-€    -€                

Totaal 23.429.163-€  13.157.155-€  9.335.781-€    936.226€         

(voordelig)

OVERIGE INVESTERINGSPROJECTEN

 
Tabel 14: kredieten overige investeringsprojecten 
* Het krediet bij de Polder Achthoven betreft het nog vast te stellen uitvoeringskrediet. Dit is inclusief het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskre-

diet van € 744.000. 

 

 

De verstrekte kredieten worden niet per jaar geïndexeerd (zoals wel het geval is bij de actualisatie van 

grondexploitaties). Indien investeringen later plaatsvinden dan gepland ontstaat hierdoor mogelijk een 

budgettair probleem door de kostenstijging als gevolg van de inflatie ondanks het feit dat het totaaleffect 

voor de gemeente wellicht gunstig is door het rente-effect. Door het later realiseren van investeringen 

ontstaat mogelijk een rentevoordeel voor het project. 
 

Bij de overige investeringsprojecten is een mutatie van +/+ € 0,936 mio nominaal (voordelig) voorzien 

ten opzichte van het verstrekte krediet. Dit komt door de gedeeltelijke afronding van het project ‘Brede 

School West’. 

Voor projecten waarvoor een krediet wordt aangevraagd waarvan de kapitaallasten in de toekomst ten 

laste van de exploitatie komen geldt bij een voordeel op het totale project dat de kapitaallasten in de toe-

komst lager worden dan geraamd was. Er is aan de voorkant rekening gehouden met bepaalde uitgaven 

binnen het krediet waar dus ook navenante kapitaallasten tegenover staan. Als er minder wordt uitgege-

ven dan geraamd, worden de kapitaallasten dus ook automatisch lager dan geraamd. 

Bij het project ‘Brede School West’ betekent het voordeel (van € 0,936 mio) inderdaad een afname van 

de kapitaallasten.  
 

In dit hoofdstuk is een korte toelichting per project opgenomen. 
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6.1. Brede School West 
Dit project betreft de bouw van de Brede School West op de hoek Leeuwerikstraat/Vronkenlaan.  
 

Voortgang project 

 De oplevering van het gebouw heeft op 30 september 2014 plaatsgevonden. 

 De huurperiode van de tijdelijk huisvesting in het Regionaal Opleidingscentrum Leiden aan de Leidse 

Dreef is in november 2014 afgelopen. 

 De feestelijke opening heeft op 22 januari 2015 plaatsgevonden. 

 De laatste restpunten (bijvoorbeeld gras in de buitenruimte) worden nog in 2015 opgelost. Ook de 

onderhoudstermijn eindigt in 2015. Hierna kan het project worden afgesloten. 

 

Financiële mutaties 

Het project is nagenoeg afgerond. De laatste opleverpunten worden opgelost en de eindafrekening wordt 

opgesteld. Naar verwachting hoeft een aanzienlijk deel van het beschikbare krediet niet te worden aange-

sproken. Na de eindafrekening van het project zal echter nog een btw-berekening plaatsvinden. Dit kan 

leiden tot een verrekening van het krediet, daarom wordt vooralsnog uitgegaan van een vrijval van het 

krediet van 0,936 mio. Naar verwachting is meer bekend over de eindstand van het project bij de Voort-

gangsrapportage GIG 2015. Dan kan ook aangegeven worden wat het uiteindelijke voordeel is van het 

project voor de kapitaallasten. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[A] Eindafrekening moet nog plaatsvinden (onderhoudstermijn, totaal meerwerk en btw-berekening 

zijn nog niet bekend) en kan leiden tot een aangepaste mutatie.  
 

6.2. Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP) 
Het Uitvoeringsplan Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP) is in 2012 vastgesteld. In het IVVP staan 

de beleidsdoelstellingen voor Verkeer en Vervoer tot 2020. Er is een uitvoeringskrediet vrijgegeven met 

alleen de kernmaatregelen; de maatregelen die een directe relatie met lopende projecten hebben en zoge-

noemde quickwins. 

 

Voortgang project 

Engelendaal 

 Het Definitief Ontwerp is in 2014 afgerond. Op maandag 23 maart 2015 start de herinrichting van de 

kruispunten van Engelendaal. De werkzaamheden duren ongeveer vijf maanden. 

 Naar verwachting wordt eind 2016 een start gemaakt met de uitvoering van de Voorhoflaan. 

Zijlkwartier 

 De uitvoering van dit deelproject is in het 1
e
 kwartaal 2015 afgerond. De Vronkenlaan en Van Poel-

geestlaan zijn opgeleverd voor openstelling van de BSW. 

Schoolzones/Quickwins 

 De eerste ontwerpen zijn in samenspraak met burgers en de scholen gemaakt en gerealiseerd. In het 2
e
 

kwartaal van 2015 worden de ontwerpen van de resterende scholen gemaakt. 

 In 2016 zal de Ericalaan nog uitgevoerd worden. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling bij het project 

‘Amaliaplein’. In het 2
e
 kwartaal 2015 is een kleine aanpassing uitgevoerd om de fietsveiligheid te 

verbeteren. 
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Financiële mutaties 

De mutaties binnen dit project hebben vooralsnog geen invloed op het krediet. 

Engelendaal 

De aanbesteding van het IVVP Engelendaal heeft tot een nadelige mutatie geleid (ca. € 100.000,-). De 

gunningsprijs lag boven de geraamde kosten. Dit nadeel is binnen het project, en zonder verslechtering 

van het resultaat, opgevangen.  

Zijlkwartier 

In de raad van 10 september 2012 is met het uitvoeringsplan IVVP 2012 ingestemd. Het benodigde kre-

diet strekt zich uit over meerdere jaren en is verwerkt in de gemeentelijke begroting. Voor het IVVP-

deelproject Zijlkwartier (pakket BSW) is in dit raadsbesluit een bedrag van € 384.000,- beschikbaar ge-

steld. In het bijbehorende raadsvoorstel wordt verwezen naar de kadernota 2013 dat alle verwachte kos-

ten uit het raadsbesluit zou bevatten. In de kadernota 2013 was echter rekening gehouden met een bedrag 

van € 424.000,- voor het deelproject. Ook is vanaf de begroting 2013 het bedrag van € 424.000,- opge-

nomen in de begroting. De laatste werkzaamheden van dit deelproject vinden in 2015 plaats. Het meer-

werk in het project past binnen het budget van € 424.000,-. 

Schoolzones/Quickwins 

Bij dit deelproject is een voordelige mutatie (ca 50k) te verwachten; een subsidie door Holland Rijnland 

is verstrekt voor diverse verkeersmaatregelen. Voorstel is om deze ten gunste van dit deelproject te laten 

komen. Hiermee kan de investering Hoogmadeseweg/Ericalaan/Acacialaan deels gedekt worden. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[A] Plannen van ontwikkelaar Centrumplein dienen afgestemd te worden met ontwerp IVVP 

Engelendaal

[R] Vertraging en extra kosten als ter plaatse teerhoudend asfalt, kabels en leidingen of 

archeologische vondsten tegengekomen wordt.

[M] Gedegen voorbereiding en onderzoek, waardoor het risico minimaal is.

[R] Vertraging en extra kosten door fasering en bereikbaarheid.

[M] Gedegen voorbereiding, goede (transparante) onderbouwing vergunningverlening

[M] Goed overleg betrokken partijen (bijvoorbeeld groenverenigingen)

 

6.3. Herstructurering Lage Zijde 
Dit project betreft de verplaatsing van het afvalbewerkingsbedrijf Vliko, gelegen in de Oude Rijnzone, en 

de herstructurering van het Vliko-perceel op het bedrijventerrein Lage Zijde. 
 

Voortgang project 

 Voor het project herstructurering Lage Zijde is een beschikking binnen van de Oude Rijnzone met het 

besluit om € 8.6 mio beschikbaar te stellen voor de herstructurering van de Lage Zijde, inclusief de 

verplaatsing van Vliko en de herinrichting van de achterblijvende locatie.  

 Verder is voor de zomer 2014 een aanvullend bodemonderzoek gedaan op de locatie van Vliko. Daar-

uit komt naar voren dat er geen saneringsverplichting is. De grond is licht vervuild maar binnen de 

toegestane marges. Dusdanig dat ook de toekomstige functie openbaar groen op deze locatie gereali-

seerd kan worden. Een onderzoek naar de waterdoorlaatbaarheid is ook gedaan, om te bepalen of en 

hoe de waterhuishouding op de locatie geregeld kan worden zonder dat alle fundering uit de grond 

gehaald moet worden. Ook dat is realiseerbaar op de locatie. 

 In de tweede helft van 2014 is een economische effectrapportage opgesteld voor het huidige en toe-

komstige economisch functioneren van de Lage Zijde als bedrijventerrein. Dat alles moet in 2015 lei-
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den tot een voorstel aan de raad om de herstructurering op de achterblijflocatie van Vliko te laten 

plaatsvinden. Al dan niet met inbegrip van de overige oppervlakte van de Lage Zijde. Hierna kan 

worden bepaald of het beschikbare krediet toereikend is. 
 

Financiële mutaties 

 Voor het project herstructurering Lage Zijde is een beschikking binnen van de Oude Rijnzone met 

daarin het besluit om € 8.6 mio beschikbaar te stellen voor de herstructurering van de Lage Zijde, in-

clusief de verplaatsing van Vliko en de herinrichting van de achterblijvende locatie.  
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R] 

 

[M] 

Bij de Vliko is een bodemonderzoek uitgevoerd daaruit blijkt dat op dit moment geen vervui-

ling in de bodem is aangetroffen. De bodemkwaliteit blijft echter een punt van aandacht.  

Daarom wordt na vertrek van Vliko een definitief afrondend bodemonderzoek uitgevoerd.  

Op basis daarvan kan een aantal scenario’s voor een inrichtingsplan voor de achterlaatlocatie 

worden opgesteld voor de groene herinrichting.  

 

6.4. Polder Achthoven 
Voor de polder Achthoven is een inrichtingsplan vastgesteld om de polder open en groen te houden en 

toegankelijker te maken voor extensieve recreatie. Hiermee wordt verdere bebouwing van het groene 

gebied voorkomen en worden meer recreatieve mogelijkheden gecreëerd voor de inwoners van Leider-

dorp en omstreken. Het aanleggen van een fietspad parallel aan de Ruigekade Noord-Zuid is onderdeel 

van het inrichtingsplan. 

 

 Op 14 juli 2014 heeft de raad een voorbereidingskrediet vastgesteld. Hiermee is grond langs de 

Ruigekade aangekocht en is een definitief ontwerp opgesteld voor de aanleg van een wandelpad op de 

Ruigekade en een fietspad evenwijdig daaraan. Op de naastgelegen percelen wordt natte natuur gerea-

liseerd (met informatiepanelen en rustplekken) en nieuw water in het kader van de wateropgave van 

HHR. 

 De raad wordt separaat gevraagd om een uitvoeringskrediet op basis van het definitief ontwerp vast te 

stellen. In het verzoek om uitvoeringskrediet zal geen extra bijdrage van de gemeente worden ge-

vraagd. Alle overige gelden worden namelijk gedekt uit bijdragen van derden. 

 Medio 2015 zal dan de bestekfase zijn afgrond en kan er na een aanbesteding in het 4
e
 kwartaal wor-

den gestart met de realisatie die eind 1
e 
kwartaal 2016 zal zijn afgerond. 

 

Financiële mutaties 

Om het definitief ontwerp tot uitvoering te brengen is een uitvoeringskrediet noodzakelijk. De aanvraag 

voor een uitvoeringskrediet ligt separaat ter vaststelling bij de raad. 

Het aan te vragen uitvoeringskrediet bedraagt: € 2.150.000,- (dit is inclusief het reeds beschikbaar gestel-

de voorbereidingskrediet van € 744.000,-).  
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BIJLAGEN 

De vertrouwelijke bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer. Aan de gemeentelijke planeconoom kan 

gevraagd worden om een toelichting hierop. 

 



Bijlage 4 - Samenvatting Overzichtstabellen  GIG2015 – 18-03-2015 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

4.178.894-€    4.037.579-€    4.603.503-€    565.925€         

9.427.512-€    9.108.707-€    8.791.162-€    317.546-€         

W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve 12.724.495€  12.294.198€  12.076.075€  218.123€         

881.911-€       852.088-€       1.318.590-€    466.502€         

(nadelig) (nadelig) (nadelig) (voordelig)

742.228€       717.128€       704.743€       12.385€           

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (voordelig)

PM* PM* PM* -€                

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (neutraal)

W4

TOTAALOVERZICHT

W4 - Ontw ikkelingslocaties

W4 - Investeringsprojecten

Totaal

Centrumplan

Overige ruimtelijke projecten

 
* De PM bij de categorie ‘Overige ruimtelijke projecten’ betreft het project Amaliaplein. Het resultaat is vertrouwelijk vastgesteld door de raad in oktober 

2013. Na het aangaan van de Koop- en Realisatieovereenkomst wordt het resultaat op netto contante waarde openbaar. 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

Vierzicht - Kavel 1+5 + reststrook 2.016.546-€    1.948.354-€    1.948.354-€    -€                

Mauritskw artier - Groene Scheg + Kleine Zandput 3.229.821-€    3.120.600-€    3.242.726-€    122.126€         

Mauritskw artier - Kavel M 145.898€       140.964€       140.964€       -€                

Plantage 4.563.688-€    4.409.361-€    4.853.160-€    443.799€         

Bospoort - Noord 7.713.410€    7.452.570€    7.452.570€    -€                

Bospoort - Zuid 2.228.146-€    2.152.798-€    2.152.798-€    -€                

Totaal 4.178.894-€    4.037.579-€    4.603.503-€    565.925€         

(nadelig) (nadelig) (nadelig) (voordelig)

W4 - Ontwikkelingslocaties

 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

Fietsbruggen en -paden W4 4.567.271-€    4.412.822-€    4.412.822-€    -€                

Weteringpark (inrichting en ontsluiting) 3.239.000-€    3.129.469-€    3.315.369-€    185.900€         

Grondberging Munnikkenpolder (prognose) 287.991-€       278.252-€       225.193€       503.446-€         

Verbreding viaduct Ericalaan /geluidsw allen 1.333.249-€    1.288.164-€    1.288.164-€    -€                

Totaal 9.427.512-€    9.108.707-€    8.791.162-€    317.546-€         

(nadelig) (nadelig) (nadelig) (nadelig)

W4 - Investeringsprojecten

 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

Vierzicht - Kavels 2,3,4 2.869.462€    2.772.427€    2.772.427€    -€                

Mauritskw artier - Woningbouw  fase 1, 2 en 3 13.561.246€  13.102.653€  13.102.653€  -€                

Mauritskw artier - Sanering Kleine Zandput 4.179.091-€    4.037.769-€    4.037.769-€    -€                

Leges A4 2.750.625€    2.657.608€    2.657.608€    -€                

Verplaatsingen Mauritskw artier 2.132.689-€    2.060.569-€    2.060.569-€    -€                

Verplaatsing w oonw agencentrum 2.485.359-€    2.401.313-€    2.401.313-€    -€                

Civieltechnische begeleiding Rijk 253.803-€       245.220-€       245.220-€       -€                

Grondberging Munnikkenpolder (boekw aarden) 3.385.054€    3.270.583€    3.052.461€    218.123€         

Molencarrousel 955.046-€       922.749-€       922.749-€       -€                

Riolering Bospoort 4.683€           4.525€           4.525€           -€                

Zw embadlocatie (afgesloten per 31-12-2013) 606.827-€       586.307-€       586.307-€       -€                

Monuta 766.240€       740.328€       740.328€       -€                

Totaal 12.724.495€  12.294.198€  12.076.075€  218.123€         

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (voordelig)

W4 - Afgesloten projecten / overige projecten in reserve

 
 



Bijlage 4 - Samenvatting Overzichtstabellen  GIG2015 – 18-03-2015 

 

 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

Centrumplein 1.069.445€    1.033.281€    1.130.236€    96.955-€           

Hoek Merelstraat 270.798-€       261.641-€       358.595-€       96.955€           

Meas 56.420-€         54.512-€         66.897-€         12.385€           

Totaal 742.228€       717.128€       704.743€       12.385€           

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (voordelig)

CENTRUMPLAN

 
 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

Amaliaplein PM* PM* PM* -€                

Totaal -€              -€              -€              -€                

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (neutraal)

OVERIGE RUIMTELIJKE PROJECTEN

 
*   Het project staat op ‘PM’ omdat het resultaat vertrouwelijk is vastgesteld door de raad in oktober 2013. Na het aangaan van de Koop- en  

     Realisatieovereenkomst wordt het resultaat op netto contante waarde openbaar.  

 

boekwaarde Prognose restant

krediet t/m uitgaven budget

31-12-2014

Brede school West (deels afsluiten per 31-12-2014) 15.685.463-€  11.447.311-€  3.301.926-€    936.226€         

Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP) 4.493.700-€    930.188-€       3.563.512-€    -€                

Herstructurering Lage Zijde 1.100.000-€    59.729-€         1.040.271-€    -€                

Polder Achthoven* 2.150.000-€    719.928-€       1.430.072-€    -€                

Totaal 23.429.163-€  13.157.155-€  9.335.781-€    936.226€         

(voordelig)

OVERIGE INVESTERINGSPROJECTEN

* Het krediet bij de Polder Achthoven is het nog vast te stellen uitvoeringskrediet. Dit is inclusief het reeds beschikbaar gestelde 

voorbereidingskrediet van €744.000,-.. 



w.kon
Textbox
Bijlage 5:  Plankaart projecten GIG 2015 gemeente Leiderdorp                                                                                                                                                                    versie 24 april 2015



Bijlage 6 – Evaluatie ‘Mauritskwartier – Groene Scheg+Kleine Zandput’ GIG2015 

Evaluatie ‘Mauritskwartier – Groene Scheg+Kleine Zandput’ 
 
De W4 Ontwikkelingslocatie ‘Mauritskwartier – Groene Scheg+Kleine Zandput’ betreft de inrichting 

van een gebied ten midden van de woonlocatie ’t Heerlijk Recht; de oppervlakte van het terrein waar 

oorspronkelijk een tennispark zou komen (Kleine Zandput), de Groene Scheg en het Speelbosje. 
 
Aanleiding 

Op 13 juli 2009 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp besloten het tennispark, gevestigd aan de 

Hoogmadeseweg, niet te verplaatsen naar de Kleine Zandput in 't Heerlijk Recht. De werkzaamheden 

aan de tennishal en tennisbanen voor Stichting Tennishal de Munnik en LTC de Munnik zijn eind 2007 

stilgelegd als gevolg van zettingsproblemen. Hierdoor was het niet mogelijk de bouw van het tennispark 

op de Kleine Zandput te hervatten. Dit betekende dat de Kleine Zandput een andere invulling moest 

krijgen. De gemeenteraad heeft op 15 februari 2010 besloten om samen met bewoners te kijken naar de 

mogelijkheden voor en te komen tot een nieuwe inrichting van de Kleine Zandput. In de maand mei van 

dat jaar startte hiervoor een interactief participatietraject.  

 

Doelstelling 

In coproductie met de omwonenden een ontwerp voor de inrichting van de Kleine Zandput te realiseren 

met als resultaat een park dat binnen het budget en in coproductie met de omwonenden wordt 

gerealiseerd. 

 
Resultaat 

 De gemeente heeft, in afwachting van een besluit over een definitie eindbestemming, in 2009 

besloten het bouwterrein van het tennispark te ontmantelen, te egaliseren en in te zaaien met gras.  

 De inrichting van de Kleine Zandput is succesvol in coproductie tussen de burgers en de gemeente 

ontworpen. De keuze tussen twee door bewoners gemaakte schetsontwerpen is begin februari 2011 

via een stemming door de bewoners bepaald. Het winnende ontwerp ‘De Groene Schans’ is 

uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (conform besluitvorming Raad april 2011) en in maart 2012 

gepresenteerd tijdens een bewonersavond. 

 Het bestek is gemaakt in de 1
e
  helft van 2012. De aanbesteding van het ontwerp 'de Groene Schans' 

heeft op 26 juli 2012 plaatsgevonden. Er is een aanbestedingsvoordeel van ongeveer € 240.000,- 

behaald. 

 In het ontwerp van het park is rekening gehouden met het risico van de ondergrond. Om zo min 

mogelijk last te hebben van eventuele zettingen liggen het voetbalveld en het basketbalveld daarom 

op de betonvloer die reeds gemaakt was voor de beoogde tennishal.  

 De oplevering van het park heeft op 18 april 2013 plaatsgevonden en op 13 juni 2013 is het park 

feestelijk geopend. 

 De financiële afhandeling heeft plaatsgevonden na de onderhoudsperiode van de groenvoor-

zieningen (april 2014). 

 In de loop van 2013 kwamen er klachten over waterschade en wateroverlast bij de woningen aan de 

Doeszijde in Mauritskwartier. Na onderzoek zijn preventief maatregelen in de openbare ruimte 

getroffen. Hierna kwamen er ook meldingen vanuit de Windrust met wateroverlast op straat. Hier 

zijn in 2014 maatregelen voor getroffen. Ook voor de Warmoesland is de situatie bekeken maar geen 

aanwijzingen voor overlast gevonden. De gemeente is inmiddels door enkele bewoners aansprakelijk 

gesteld, de zaak wordt nu door de verzekeringsmaatschappij van de gemeente behandeld. 

 Het afsluiten van het investeringsproject ‘Mauritskwartier – Groene Scheg+Kleine Zandput’ is nu 

mogelijk per 31-12-2014. 

 

 

 

 



Bijlage 6 – Evaluatie ‘Mauritskwartier – Groene Scheg+Kleine Zandput’ GIG2015 

Financiën 

Het W4-Ontwikkelingsproject wordt afgesloten met een nadelig resultaat van -/- € 3.229.821,- (netto 

contante waarde 01-01-2015). Ten opzichte van de GIG 2014 is dit een voordeel van € 122.126,-. Dit 

komt doordat een aantal posten nu kunnen vrijvallen ten gunste van het resultaat: 

+/+  €          81.026 Vrijval prognose woonrijpmaken.

+/+  €          11.450 Vrijval prognose plankosten.

+/+  €          29.650 Vrijval post onvoorzien.

+/+  €        122.126 Totaal mutaties

voordelig  
 

 Voor Mauritskwartier – Groene Scheg + Kleine Zandput was een voorziening getroffen. Aangezien 

het resultaat minder nadelig is geworden, is er een gedeeltelijke vrijval van de voorziening. 

 De algemene kosten van W4 zijn niet verdeeld naar deze ontwikkelingslocatie. Het project was 

namelijk al in 2014 nagenoeg afgerond, waardoor er geen algemene kosten voor W4 voor dit project 

zijn gemaakt. 

 

Het resultaat komt ten laste van de bestemmingsreserve W4 (zie de vertrouwelijke bijlage 2b). 

De grondexploitatie is te vinden in de vertrouwelijke bijlage 3. 

 



Bijlage 7 – Evaluatie ‘Hoek Merelstraat’  GIG2015 

Evaluatie ‘Hoek Merelstraat’ 
Dit project betreft de herinrichting van het bestaande openbaar gebied ter plaatse van de hoek 

Merelstraat (ontsluiting en definitieve inrichting parkeerplaatsen). 

 

Aanleiding 

De toekomstvisie 2015 was aanleiding om het Centrumplan te starten. Dit plan omvatte 14 deelprojecten waarvan 

er sprake is van het verbeteren van de verblijfsfunctie in het Centrum als ook het bijeenbrengen van diverse 

verspreid in het Centrum liggende maatschappelijke functies (bibliotheek, MOL, jongerenwerk, Sociaal cultureel 

werk).  
 

Na oplevering van de vier woontorens en de parkpromenade (onderdeel van het Centrumplan) is de hoek Laan van 

Berendrecht-Merelstraat-Engelendaal tijdelijk ingericht, grotendeels als parkeerplaats voor de bewoners van de 

vierde woontoren. Ook in het achtergelegen gebied aan de Merelstraat werden voor hen tijdelijk extra 

parkeerplaatsen aangelegd. Dit gebeurde in afwachting van planvorming voor het Centrumplein. De planning voor 

het project Centrumplein is nog altijd niet duidelijk, herinrichting Merelstraat is uitgevoerd zonder de kruising 

Engelendaal en het rechttrekken van de parkpromenade Laan van Berendrecht. 

 

Doelstelling 

Doel is om in goed overleg met de bewoners een plan te maken voor de definitieve inrichting van de Merelstraat 

vanaf Engelendaal (aansluiting kruising en promenade) tot de grens van Nieuw Buitenzorg. Het plan moet 

voorzien in voldoende parkeerplaatsen in een groene setting, en veilig en goed bereikbaar zijn.  

Omdat de riolering in de Koekoekstraat en een groot deel van de Merelstraat aan vervanging toe is, wordt ook de 

inrichting van deze straten bij de planvorming betrokken. 

 

Resultaat 

 Met een werkgroep van bewoners en landschapsarchitect is medio 2011 een ontwerp voor de buitenruimte 

gemaakt. De realisatie van het ontwerp voor de buitenruimte is door de afdeling Gemeentewerken 

meegenomen in haar groot onderhoud (vernieuwing riolering en herstraten).  

 Op 13 juni 2013 is gestart met de uitvoering van het groot onderhoud en herinrichting van de Merelstraat en 

Koekoekstraat. Een jaar later is het project in 13 juni 2014 opgeleverd. 

 Een feestelijke opening heeft plaats gevonden op 9 juli 2014. Het gebied is in beheer genomen door 

Gemeentewerken 

 Een deel van de uitvoering van dit project dient te worden gecombineerd met het kruispunt 

Engelendaal/Statendaalder en zal afgestemd worden met de planning van de ontwikkelaar van de uitbreiding 

Winkelhof (project Centrumplein) en met de uitvoering van het Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP). 

Dit deel van het project Hoek Merelstraat (deel kruising Engelendaal en parkpromenade) wordt nu het 

overige deel is afgerond meegenomen bij het project Centrumplein. 

 

Financiën 

Het project is binnen de vastgestelde grondexploitatie uitgevoerd.  

Het restant budget is nodig voor uitvoering van de aansluiting kruising Engelendaal-Merelstraat en rechttrekken 

parkpromenade. De uitvoering wordt opgepakt vanuit het project Centrumplein gezamenlijk met de uitvoering van 

de kruising onder het project IVVP. Het gehele restant van de grondexploitatie Hoek Merelstraat (€ 96.955,-, 

inclusief de post onvoorzien) wordt daarom overgeheveld naar de grondexploitatie Centrumplein.  

De grondexploitatie Hoek Merelstraat kan nu afgesloten worden met een nadelig resultaat van -/- € 270.798,- 

(netto contante waarde 01-01-2015). Voor deze grondexploitatie was een voorziening getroffen van € 358.595,-. 

Aangezien het resultaat minder nadelig is geworden, is er een gedeeltelijke vrijval van de voorziening. 

Het resultaat van de grondexploitatie komt ten laste van de algemene reserve bouw – en grondexploitaties (zie de 

vertrouwelijke bijlage 2b). 

De grondexploitatie is te vinden in de vertrouwelijke bijlage 3. 

 

 

 

 



Bijlage 7 – Evaluatie ‘Hoek Merelstraat’  GIG2015 

Het resultaat van de grondexploitatie Centrumplan verslechterd door de overheveling van de kostenraming Hoek 

Merelstraat. Per saldo is dit echter budgetneutraal voor het Centrumplan en de reserve bouw- en grondexploitaties. 

 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

Centrumplein 1.069.445€      1.033.281€      1.130.236€      96.955-€             

Hoek Merelstraat 270.798-€        261.641-€        358.595-€        96.955€             

Totaal 798.647€        771.640€        771.640€        0-€                     

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (nadelig)

Centrumplein / Hoek Merelstraat

 

Bij het project was nog de volgende optimalisatiemogelijkheid aangegeven. 

[O] Grondverkoop aan maatschappelijke instelling (de door hen in gebruik genomen tuin ligt 

grotendeels op gemeentegrond). De grond wordt nu tijdelijk verhuurd.  
De eventuele grondverkoop hangt samen met de ontwikkeling van de Driemasterlocatie. Mogelijkheden op de 

Driemasterlocatie voor de maatschappelijke instelling kunnen aanleiding zijn tot heroverweging van de 

beschikbaarheid over andere locaties in Leiderdorp van deze instelling. Deze optimalisatiemogelijkheid zal in het 

vervolg worden meegenomen bij het project ‘Driemasterlocatie’. 



Bijlage 8 – Evaluatie ‘Meas’  GIG2015 

Evaluatie ‘Meas’ 
Dit project betreft de grondverkoop voor ontwikkeling woningbouw. Het uiteindelijke plan omvat 60 

appartementen, waarvan 18 in de sociale sector.  

 

Aanleiding 

De toekomstvisie 2015 was aanleiding om het Centrumplan te starten. Dit plan omvatte 14 deelprojecten waarvan 

er sprake is van het verbeteren van de verblijfsfunctie in het Centrum als ook het bijeenbrengen van diverse 

verspreid in het Centrum liggende maatschappelijke functies (bibliotheek, MOL, jongerenwerk, Sociaal cultureel 

werk).  
 

Op 19 februari 2001 heeft de raad bij de vaststelling van het Masterplan voor het centrumgebied besloten dat de 

locatie Van der Valk Boumanweg 71 (Shell-tankstation en garagebedrijf) en (een deel van) het rosarium (toen 

“Oude Rijn-locatie” genoemd) benut kan worden als nieuwbouwlocatie voor appartementen. Bij de vaststelling 

van het bestemmingsplan “Zuidwest” op 10 november 2003 heeft de raad de nieuwbouwlocatie (ook wel MEAS-

locatie genoemd) nader begrensd.  

 

Doelstelling 

Nieuwbouw van woningen mogelijk maken op de zogenoemde MEAS-locatie.  

Effect daarbij is dat twee milieuhinderlijke bedrijven (het benzinestation en het Ford-garagebedrijf) zullen 

verdwijnen uit de woonomgeving. Uit ruimtelijk oogpunt is dat een verbetering van de situatie. Bovendien zal de 

bodem gesaneerd worden.  

 

Resultaat 

 In de Raadsvergadering van 11 september 2006 heeft de Raad besloten om niet in te stemmen met het 

aangepaste bouwplan voor de MEAS-locatie. De door de raad vastgestelde randvoorwaarden – zoals behorend 

bij het gebied wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan – resulteerden na invulling van de 

projectontwikkelaar in een voor de raad te massaal plan. Het college heeft vervolgens de opdracht gekregen 

met een aangepast bouwplan te komen, dat past binnen de door de raad scherper te stellen randvoorwaarden. 

 In de Raadsvergadering van 24 september 2007 heeft de Raad besloten om in te stemmen met aangepaste 

randvoorwaarden voor de MEAS-locatie. Deze randvoorwaarden zijn tot stand gekomen na een intensief IBO-

traject met omwonenden. Uiteindelijk is een stedenbouwkundig plan gemaakt waar de gemeente en 

projectontwikkelaar zich in konden vinden. Het uiteindelijke plan omvat 60 appartementen, waarvan 18 in de 

sociale huursector.  

 Op 11 juli 2008 is de overeenkomst tussen gemeente en de projectontwikkelaar ondertekend.  

 Alle vergunningen zijn, na uitgebreide procedures, in 2011 onherroepelijk geworden. Ook de procedure voor 

het onttrekken aan de openbaarheid van de Ockenrode is inmiddels afgerond. 

 De panden op de locatie zijn door de ontwikkelaar gesloopt in 2011. 

 Na de sanering van het gebied is er in het voorjaar van 2012 begonnen met de bouwwerkzaamheden. 

 Het gebouw is door de ontwikkelaar in het 2
e
 kwartaal van 2014 opgeleverd. Er speelden nog enkele 

discussiepunten tussen gemeente en ontwikkelaar die uiteindelijk in het 1
e
 kwartaal 2015 zijn afgerond. 

 

Financiën 

Het project ‘Meas’ wordt afgesloten met een nadelig resultaat van -/- € 56.420,- (netto contante waarde 01-01-

2015). Ten opzichte van de GIG 2014 is dit een voordeel van € 12.385,-. Dit komt doordat de post onvoorzien kan 

vrijvallen ten gunste van het resultaat: 

+/+  €         12.385 Vrijval post onvoorzien.

+/+  €         12.385 Totaal mutaties

voordelig  


 Voor Meas was een voorziening getroffen. Aangezien het resultaat minder nadelig is geworden, is er een 

gedeeltelijke vrijval van de voorziening. 

 

Het resultaat komt ten laste van de algemene reserve bouw – en grondexploitaties (zie de vertrouwelijke bijlage 

2b). 

De grondexploitatie is te vinden in de vertrouwelijke bijlage 3. 
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Afdeling:

  

 Beleid Projecten  Leiderdorp, 19 mei 2015  

Onderwerp:  RVS Uitvoeringskrediet Polder 

Achthoven 

   

 

*Z00540D5AA5* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nr. 9a van 19 mei 2015; 

gezien het advies van het politiek forum van 8 juni 2015; 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t: 

 

1 Een uitvoeringskrediet ad € 2.150.000,- beschikbaar te stellen voor de herinrichting van 
de polder Achthoven. 

2 De kosten hiervoor te dekken uit het positief resultaat Boterhuispolder, de bijdragen van 
het Hoogheemraadschap van Rijnland, Holland Rijnland, de Provincie Zuid-Holland en 
de Leidse Ommelanden. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 15 juni 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid Projecten  Leiderdorp, 19 mei 2015  

Onderwerp:  RVS Uitvoeringskrediet Polder 

Achthoven 

 Aan de raad.  

 

 

 *Z00540D5AA5* 
 

Beslispunten 

1 Een uitvoeringskrediet ad € 2.150.000,- beschikbaar te stellen voor de herinrichting van 
de polder Achthoven. 

2 De kosten hiervoor te dekken uit het positief resultaat Boterhuispolder, de bijdragen van 
het Hoogheemraadschap van Rijnland, Holland Rijnland, de Provincie Zuid-Holland en 
de Leidse Ommelanden. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 14 juli 2014 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ad 
€ 744.000,- voor de herinrichting van de polder Achthoven. Dit krediet is gebruikt om de 
gronden in de polder te verwerven en de plannen voor de inrichting verder uit te werken.  
Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs ingestemd met het definitief 
ontwerp en de daarbij horende kostenraming. Om het definitief ontwerp tot uitvoering te 
brengen is een uitvoeringskrediet noodzakelijk.  
 
1.b Voorgeschiedenis 

Op 9 maart 2009 heeft u het inrichtingsplan en uitvoeringsprogramma voor de polder 
Achthoven vastgesteld. Het doel van het inrichtingsplan is om de polder open en groen te 
houden en toegankelijker te maken voor extensieve recreatie. Hiermee wordt verdere 
bebouwing van het groene gebied voorkomen en worden meer recreatieve mogelijkheden 
gecreëerd voor de inwoners van Leiderdorp en omstreken. Het plan omvat fiets- en 
wandelpaden, landschapsinrichting en objecten zoals observatiehutten en 
informatiepanelen. 
 
Op basis van het inrichtingsplan heeft DLG in 2011 een uitvoeringsstrategie voor de Polder 
Achthoven opgesteld. Hieruit blijkt dat niet alle planonderdelen even kansrijk zijn om op 
korte termijn uit te voeren. Dit komt mede doordat de gemeente (nog) geen grote 
grondpositie heeft in de polder (waardoor grondruil niet mogelijk is).  
 
Voorgesteld werd om de kansrijke planonderdelen verder uit te werken en daartoe grond 
aan te kopen. Het opwaarderen van de fietsroute Ruigekade (met nieuw fietspad, voetpad 
op de kade, natte natuur, uitkijkpunten en informatiepanelen) is zo’n kansrijk onderdeel wat 
in het definitief ontwerp is verwerkt.  
 

1.c Samenhang beleidsvelden 
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Het inrichtingsplan voor de polder Achthoven vormt samen met het inrichtingsplan voor de 
Boterhuispolder de invulling van de Groenstructuur in de Leidse Regio. Het project maakt 
deel uit van het uitvoeringsprogramma van het samenwerkingsverband Leidse 
Ommelanden en het uitvoeringsprogramma ten behoeve van het regionale 
investeringsfonds Holland Rijnland. Het draagt ook bij aan de stad-landverbinding. Een 
belangrijk element uit de Groenagenda van de provincie. 
 

2 Beoogd effect 

Het realiseren van het inrichtingsplan Polder Achthoven, zodat we de polder Achthoven 
voor de toekomst open en groen houden en de toegankelijkheid voor extensieve recreatie 
vergroten. 
 

3 Argumenten 

1.1 Er is dekking voor het aangevraagde uitvoeringskrediet 
De raad heeft op 14 juli 2014 een voorbereidingskrediet van € 744.000 vastgesteld voor de 
Polder Achthoven. De dekking hiervoor was het restantkrediet van de Boterhuispolder en 
een deel van de totale bijdrage van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Voor de  
realisatie van de plannen dient het voorbereidingskrediet uitgebreid te worden tot een 
(uitvoerings)krediet van € 2.150.000,-. De dekking hiervoor betreft bijdragen en /of 
subsidies van Hoogheemraadschap van Rijnland, Holland Rijnland en de provincie. 
De dekking wordt toegelicht in de vertrouwelijke bijlage 1.  
 
2.1 De gemeentelijke bijdrage is voldoende om het project samen met subsidiegelden te 
realiseren.  
Gemeentelijke cofinanciering is een voorwaarde om een beroep te kunnen doen op 
subsidies en/of bijdrage van andere overheden. De tijd van 100% subsidie is al lang 
voorbij. Met het beschikbaar stellen van de gemeentelijke bijdrage kan dus redelijkerwijs 
op subsidie en cofinanciering worden gerekend. 
 

2.2 Met een relatief geringe eigen bijdrage kan de gemeente Leiderdorp de plannen tot 
uitvoering brengen 
Er is op 16 januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. Binnen het project Polder Achthoven wordt de 
wateropgave die op deze polder rust opgelost. In ruil daarvoor draagt het Hoogheem-
raadschap bij aan de projectkosten. 
Daarnaast hebben zowel Holland Rijnland als de provincie reeds aangegeven dat het 
(deel)project binnen hun subsidieprogramma’s en beleidskaders past. Het deelproject is 
reeds in de planning opgenomen als potentieel project bij Holland Rijnland en de provincie. 
Holland Rijnland stelt maximaal 25% van de uitvoeringskosten beschikbaar via het 
Regionale investeringsfonds (RIF). 
Verder stelt de provincie budget beschikbaar via de Groen Agenda en het fietspadenplan.  
De dekking wordt toegelicht in de vertrouwelijke bijlage 2; bij ‘Kosten, baten en dekking’.  
 

2.3 Het projectonderdeel is ook opgenomen in het uitvoeringsprogramma Leidse 
Ommelanden. 
Dit project is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020. 
Hierin is de packagedeal met de provincie van ca. € 8 miljoen voor het realiseren van dit 
uitvoeringsprogramma vastgelegd. De polder Achthoven is een van de projecten die in dit 
uitvoeringsprogramma is opgenomen en als eerste zal worden gerealiseerd.  
 



Pagina 3 van 3 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/14/001200/28779    Agendapunt 8 

 2015  raadsvoorstel     

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

2.1 De subsidies voor de Polder Achthoven dienen nog officieel beschikt te worden.  
Nog niet alle subsidies zijn al definitief beschikt. Het project is wel aan alle subsidie- 
verleners voorgelegd en vastgelegd in programma’s en samenwerkingsovereenkomsten. 
De daadwerkelijke verlening van de subsidies op basis van het definitief ontwerp dient nog 
aangevraagd te worden. De uitvoering zal pas worden gegund wanneer de subsidies 
definitief zijn zeker gesteld/zijn toegekend.  
 

5 Duurzaamheid 

Bij de uitvoering van het project zal duurzaamheid prioriteit krijgen. In het inrichtingsplan is 
uitgegaan van een duurzame en milieuvriendelijke inrichting. Er worden natuurvriendelijke 
oevers gerealiseerd en agrarisch natuurbeheer wordt gestimuleerd. Voor de aanleg van 
paden en andere inrichtingselementen worden zoveel mogelijk natuur- en 
milieuvriendelijke materialen (hebben een lange levensduur en zijn zo lang mogelijk 
onderhoudsvrij) toegepast al dan niet van recyclet materiaal. 
 

6 Communicatie en participatie 

Er is voor het project een communicatiekalender opgesteld, met daarin alle 
communicatiemomenten opgenomen.  
 

7 Kosten, baten en dekking 

De kosten, baten en dekking wordt toegelicht in de vertrouwelijke bijlage 1. 
 

8 Evaluatie 

Het project wordt conform de PMR (ProjectMatig Realiseren) werkwijze geëvalueerd. 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

Bijlage 1 kosten, baten en dekking (vertrouwelijk) 
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 19 mei 2015  

Onderwerp:  begroting 2015 Stichting OBSG    

 

*Z00530F1D4E* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. Z/14/005295/28290 

van 19 mei 2015; 

gezien het advies van het politiek forum van 8 juni 2015; 

gelet op het bepaalde in artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs; 

b e s l u i t: 

 

1. de begroting 2015 van de Stichting OBSG goed te keuren 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 15 juni 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 



Pagina 1 van 3 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/14/005295/28290    Agendapunt 9 

 2015  raadsvoorstel     

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 19 mei 2015  

Onderwerp:  begroting 2015 Stichting OBSG  Aan de raad.  

 

 

*Z00530D6751* 
 

Beslispunten 

1. De begroting 2015 van de Stichting OBSG goed te keuren 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 30 april stuurde het bestuur van de Stichting Openbare Basisscholen 

Gemeenschap (OBSG) zijn begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018 naar 

uw raad. De reden voor de vertraging –de begroting dient voor 1 februari te zijn 

goedgekeurd door de raad- was gelegen in de overdracht van de financiële en 

personele administratie naar een ander administratiekantoor en de daarmee 

gepaard gaande volledig vernieuwde administratieve inrichting. Begin januari heeft 

de OBSG hierover uw raad geïnformeerd. De nieuwe deadline werd ook niet 

gehaald, omdat de overdracht veel meer inspanning vroeg dan begin januari werd 

voorzien. De OBSG heeft gemeend deze inspanning –een juist beeld krijgen van 

2014- te moeten doen, om een betrouwbare begroting voor 2015 en verder op te 

kunnen stellen. Over de vertraging en de totstandkoming van de begroting heeft de 

directeur bestuurder van de OBSG op uitnodiging van de VVD-fractie raadsleden in 

een fractiespreekuur bijgepraat. 

 

Ook over de voortgang van het proces van het scheiden van bestuur en toezicht is 

uw raad op de hoogte gehouden zowel schriftelijk als in het genoemde 

fractiespreekuur. De OBSG wil deze scheiding na de zomer effectueren. Dit vraagt 

om een wijziging van de statuten. Omdat het bestuur voor iedere wijziging van de 

statuten de goedkeuring van de raad behoeft, de rol van de raad met het 

organiseren van intern toezicht wijzigt, maar de grondwettelijke zorgplicht van de 

gemeente om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs blijft behouden, zal een 

voorstel hiertoe in het najaar ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd. 
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1.b Voorgeschiedenis 

Sinds de oprichting van de Stichting Openbare Basisscholengemeenschap (OBSG) 

Leiderdorp in 2007 biedt het openbare schoolbestuur zijn begroting ter goedkeuring 

aan uw raad aan. Het college, zo is bij de statuten geregeld, houdt toezicht op het 

bestuur van de Stichting. De portefeuillehouder heeft minimaal twee maal per jaar 

een gesprek met het bestuur, waarin de financiële situatie, de samenwerking met 

andere schoolbesturen, de huisvesting en (andere) actuele zaken aan bod komen. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

  

2 Beoogd effect 

Door goedkeuring van de begroting 2015 van de Stichting OBSG het bestuur in staat 

stellen het daarin vastgestelde financiële beleid ten uitvoer te brengen. 

 
3 Argumenten 

1.1 De begroting laat een positieve ontwikkeling zien door met name keuzes die de OBSG 

maakt op het personele vlak. 

Personele lasten maken het overgrote deel uit van de begroting van een schoolbestuur. 

Het bestuur heeft de BRINnummerdiscussie achter zich gelaten en richt zich op die 

financiële aspecten waar het wel op kan sturen. Hierbij is in tegenstelling tot eerdere 

begrotingen uitgegaan van werkelijke loonkosten in plaats van rekeneenheden. 

Uitgangspunt is dat wordt bezuinigd met behoud van kwaliteit. 

 

1.2 De toezichthoudende rol van uw raad bestaat eruit de begroting van de Stichting 

OBSG na vaststelling door het bestuur goed te keuren. 

Hoewel de begroting vertraagd is, zien wij geen reden om de raad niet om goedkeuring te 

vragen. De raad kan deze onthouden als hij van mening is dat de begroting strijdig is met 

het recht of het algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de 

gemeente en dat is niet het geval. 

 

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het begrote resultaat van € 137.000 is, zoals het bestuur zelf zegt, aan de hoge kant. 
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Het geeft wat het bestuur betreft wel aan dat de juiste richting gevonden is. De werkelijke 

cijfers 2015 zullen nauw zullen worden gevolgd en indien nodig in de loop van 2015 

worden bijgesteld. 

 

1.2 Naar aanleiding van de jaarrekening 2013 is reeds opgemerkt dat er een risico 

ontstond doordat de tekorten ten laste gebracht werden van de algemene reserve. 

Het resultaat van 2014 bedraagt -€ 105.470. Telefonisch heeft de directeur bestuurder 

beaamd dat hierdoor de reserve opnieuw af neemt. De Stichting heeft hierna nog 

voldoende reserve. En vanaf 2016 wordt van een positief resultaat uitgegaan. In de 

jaarrekening 2014 die voor 1 juli aan de gemeenteraad wordt gestuurd, zullen de precieze 

gevolgen zichtbaar zijn.  

 

5 Duurzaamheid 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

nvt 
 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 

8 Evaluatie 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
Bijlagen: 

1. Raadsbesluit 
2. begroting 2015 Stichting OBSG 



 
 
 
 

Bezoekadres 

Leeuwerikstraat 6 

2352 ER Leiderdorp 

tel. 071 – 589 03 85 
 

Postadres 

Postbus 104 

2350 AC Leiderdorp 
 

info@obsg-leiderdorp.nl 

www.obsg-leiderdorp.nl 

 

Tot de Stichting OBSG Leiderdorp behoren 4 openbare scholen: De Hobbit, De Hasselbraam, De Prins Willem-Alexander en De Koningin Juliana School. 

 
 
 

 

Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp 

 

 
Geacht College van B&W 
Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp 
 
 
datum    betreft 
30 april 2015   Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 
 
Geachte dames en heren, 
 
In de bijlage treft u de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018 van OBSG 
Leiderdorp. 
 

Toelichting bij de begroting 2015 
Het belangrijkste uitgangspunt van OBSG voor de begroting 2015 en de komende jaren is 

dat elk jaar een positief resultaat wordt behaald, zodat de reserves kunnen worden 

versterkt. Dit betekent dat de baten moeten worden geoptimaliseerd en dat de lasten 

moeten worden verlaagd cq genormaliseerd. 

Verder zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 De inkomsten, zijnde met name de Rijksbijdragen, zijn bepaald op basis van de 

laatste beschikkingen. De verwachte baten stijgen licht ten opzicht van 2014 met € 
34.000. 

 De personele lasten dalen in de begroting van 2015, doordat het aantal fte in dienst 

afneemt en meer in lijn wordt gebracht met de leerlingaantallen. Volgens het laatste 

concept BFP daalt het aantal fte per maart 2015 van 54 fte naar circa 50 fte per 1 

augustus 2015. Het totale effect op de loonkosten van de personele maatregelen 

bedraagt € 156.000 voor 2015. 
 De personele lasten voor 2015 zijn gebaseerd op werkelijke lasten tot op heden en 

voor de overige maanden begroot, waarbij de lasten vanaf 1 augustus 2015 zijn 

gebaseerd op het concept meerjaren Bestuursformatieplan 2015 -2016 en verder. 
 Verder geldt dat de overige lasten voor 2015 zijn ingeschat op basis van de werkelijke 

lasten 2014, met daarbij als uitgangspunt dat wordt bezuinigd met behoud van 

kwaliteit. 
 

In het kader van de beheersing van de uitgaven ten opzichte van de begroting zullen de 

werkelijke cijfer per kwartaal worden vergeleken met de begroting. Daarnaast zijn 

specifieke afspraken gemaakt om de uitgaven stringent te monitoren, waarbij uitgaven 

binnen budget > 2.500, en niet gebudgetteerde uitgaven > 500 ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan financiële commissie, die beslist op basis van een voorstel met 

bijgevoegde offertes. 

 

Conclusie 

De uiteindelijke begroting voor 2015 eindigt met een positief resultaat ad € 137.000. 

Vooralsnog is deze uitkomst zeer positief en aan de hoge kant. Het geeft wat het bestuur 

betreft echter wel aan dat de juiste richting gevonden is. Voor nu wordt deze begroting 

bevroren als basisrichting, waarbij de werkelijke cijfers 2015 nauw zullen worden gevolgd 

in de loop van 2015. Indien noodzakelijk zullen bijstellingen plaatsvinden. 

 



 

Meerjarenbegroting 2015 - 2018 
In aanvulling op de werkwijze die is gehanteerd bij het opstellen van de begroting 2015, 

zijn voor de meerjarenbegroting 2015 - 2018 van OBSG de volgende punten van belang: 

 De baten en lasten voor 2016 – 2018 zijn prudent afgeleid van de begroting 2015. 
 In de meerjarenbegroting zijn uitsluitend realistische besparingen ten opzichte van 

2015 opgenomen. 
 De personele lasten voor 2016 – 2018 zijn gebaseerd op het concept meerjaren 

Bestuursformatieplan 2015 – 2018. 
 In de loop van Q2 en Q3 2015 zullen specifieke leverancierscontracten voor 

schoonmaak, energie, ICT en leermiddelen tegen het licht worden gehouden, waarbij 

op basis van een met offertes onderbouwde leveranciersselectie keuzes voor de 

toekomst worden gemaakt. 
 Het MT krijgt als uitdaging voor 2015 en de komende jaren om op het vlak van inkoop 

van leermiddelen en schoolgerelateerde uitgaven samen te werken en 

inkoopvoordelen te realiseren. 
 In het kader van de beheersing van de uitgaven ten opzichte van de begroting zullen 

de werkelijke cijfer per kwartaal worden vergeleken met de begroting. Op basis van 

de uitkomsten van deze analyses zal nader worden bijgestuurd. In Q3 en Q4 2015 zal 

deze analyse op maandbasis worden uitgevoerd. 
 In de loop van Q2 / Q3 2015 worden beleidskeuzes gemaakt voor de inzet van 

personeel in de jaren 2016 en verder op basis van scenarioplanning. Hierbij worden 

positieve en negatieve scenario’s voor leerlingaantallen worden doorgerekend en 

vertaald naar de inzet van personeel in de komende jaren. 

Indien noodzakelijk worden de effecten hiervan verwerkt in de meerjarenbegroting 

2016 – 2019. 
 

Conclusie 

De meerjarenbegroting voor 2015 – 2018 geeft aan dat een positieve richting is 

ingeslagen. Met de hiervoor geschetste uitgangspunten en maatregelen hebben wij er 

vertrouwen in dat deze richting ook daadwerkelijk tot een verbetering van de financiële 

positie van OBSG zal leiden. Indien noodzakelijk zullen bijstellingen plaatsvinden in de 

loop van 2015. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ronald Hendricx M.B.A. 
Directeur bestuurder 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Realisatie
t/m dec
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

€€€

Baten

(Rijks)bijdragen 3.732.2543.720.0003.865.443
Overige overheidsbijdragen en subsidies 48.70020.00037.500
Overige baten 152.51079.00065.000

3.933.4643.819.0003.967.943

Lasten

Personele lasten 3.294.5753.251.5003.138.331
Afschrijvingen 93.19185.000100.000
Huisvestingslasten 248.396235.000255.550
Overige instellingslasten 409.547356.500342.700

4.045.7093.928.0003.836.581

Saldo baten en lasten -112.245-109.000131.362

Financiële baten en lasten

Financiële baten 8.00011.0007.500
Financiële lasten 1.2251.0001.500
Financiële baten en lasten 6.77510.0006.000

Resultaat -105.470-99.000137.362
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Baten

Realisatie
t/m dec
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

€€€

(Rijks)bijdragen
Vergoeding Personeel 2.651.4142.693.0002.662.953
Vergoeding Materiele Instandhouding 580.830515.000629.535
Vergoeding PAB 312.006311.000394.482
Niet-geoormerkte subsidies 124.049151.00089.373
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 63.95550.00089.100

3.732.2543.720.0003.865.443

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vergoeding declarabele kosten 48.70020.00037.500

48.70020.00037.500

Overige baten
Samenwerkingsverband 58.87800
Ouderbijdragen 93.63275.00065.000
Overige baten 04.0000

152.51079.00065.000

Lasten

Personele lasten
Lonen en salarissen 2.393.4812.336.6553.058.331
Sociale lasten 565.208497.3350
Pensioenlasten 341.585343.5100
Overige personele lasten 124.49674.00080.000
Uitkeringen (-/-) -130.19500

3.294.5753.251.5003.138.331

Lonen en salarissen
Salariskosten dir/OP/OOP 2.393.4812.335.6550
Salariskosten directie 00351.585
Salariskosten OP 002.491.063
Salariskosten OOP 00110.308
Salariskosten rugzak-leerling 0018.241
Onkostenvergoeding via salaris 01.0003.000
Salariskosten ouderschapsverlof 0011.053
Salariskosten seniorenregeling 0073.081

2.393.4812.336.6553.058.331

Sociale lasten
Sociale lasten 565.208497.3350

565.208497.3350

Pensioenlasten
Pensioenlasten 341.585343.5100

341.585343.5100
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Realisatie
t/m dec
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

€€€

Overige personele lasten
Nascholing 36.08925.00040.000
Kosten Arbo 12.5157.50013.000
Overige personeelskosten 6.23811.5002.000
Personele kosten contractbasis 69.65430.00025.000

124.49674.00080.000

Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-) -130.19500

-130.19500

Afschrijvingen
Gebouwen en terreinen 3.9924.0004.000
OLP en apparatuur 26.14926.00026.000
Meubilair 17.72015.00020.000
ICT 45.33040.00050.000

93.19185.000100.000

Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein 31.268010.000
Dotatie onderhoudsvoorziening 35.00035.00050.000
Onderhoud gebouw/installaties 9.46016.00013.750
Energie en water 49.31044.00050.000
Schoonmaakkosten 100.12690.000100.000
Heffingen 9.9815.0008.000
Tuinonderhoud 02.0002.000
Bewaking en beveiliging 2.4812.0002.500
Onderhoudsbeheer 02.5002.500
Overige huisvestingslasten 10.77038.50016.800

248.396235.000255.550

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 52.82648.00035.550
Accountantskosten (controle jaarverslag) 10.01910.00010.000
Telefoonkosten 6.6937.5006.500
Overige administratie- en beheer 10.50114.00015.000
Administratie- en beheerslasten 80.03979.50067.050

Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair 1.8132.0002.000

1.8132.0002.000
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Realisatie
t/m dec
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

€€€

Overige
Representatiekosten 3.5983.5003.900
Contributies 21.38813.50020.000
Excursies / werkweek / sport 02.5000
Medezeggenschap 2111.0001.000
Aansluiting radio / TV 4.4623.5004.000
Verzekeringen 2.5963.5003.000
Portikosten / drukwerk 7.6895.0005.000
PR 5.7685.0005.500
Kantinekosten 4.9734.0004.250
Culturele vorming 9.4557.5007.000
Schooltest / onderzoek / begeleiding 6.1335.00020.000
Projecten (TSO) 87.41675.00065.000
Overige uitgaven 43.69816.00010.000

197.387145.000148.650

Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket 68.63257.50060.000
Informatietechnologie 38.30047.50040.000
Kopieerkosten 23.37625.00025.000

130.308130.000125.000

Totaal Overige instellingslasten 409.547356.500342.700

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten 8.00011.0007.500

8.00011.0007.500

Financiële lasten
Rentelasten 01.0001.500
Overige financiële lasten 1.22500

1.2251.0001.500

Totaal financiële baten en lasten 6.77510.0006.000
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 De Hobbit - 12MR00/400

Realisatie
t/m dec
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

€€€

Baten

(Rijks)bijdragen 00973.044
00973.044

Lasten

Personele lasten 00799.245
Huisvestingslasten 0019.400
Overige instellingslasten 00100.147

00918.792

Saldo baten en lasten 0054.252

Resultaat 0054.252
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 De Hobbit -
12MR00/400

Baten

Realisatie
t/m dec
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

€€€

(Rijks)bijdragen
Vergoeding Personeel 00679.689
Vergoeding Materiele Instandhouding 00169.921
Vergoeding PAB 0099.421
Niet-geoormerkte subsidies 0024.013

00973.044

Lasten

Personele lasten
Lonen en salarissen 00748.356
Overige personele lasten 0050.889

00799.245

Lonen en salarissen
Salariskosten directie 0060.504
Salariskosten OP 00634.327
Salariskosten OOP 0034.026
Salariskosten ouderschapsverlof 001.160
Salariskosten seniorenregeling 0018.339

00748.356

Overige personele lasten
Nascholing 007.710
Afdracht bovenschools personeel 0043.179

0050.889

Huisvestingslasten
Onderhoud gebouw/installaties 005.000
Energie en water 0014.400

0019.400

Overige instellingslasten

Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair 001.000

001.000

Overige
Representatiekosten 00100
Aansluiting radio / TV 001.000
PR 00300
Kantinekosten 001.000
Culturele vorming 002.000
Schooltest / onderzoek / begeleiding 005.000
Afdracht bovenschools materieel 0065.011

0074.411
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Realisatie
t/m dec
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

€€€

Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket 0013.236
Informatietechnologie 004.000
Kopieerkosten 007.500

0024.736

Totaal Overige instellingslasten 00100.147
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 Prins Willem Alexander - 12MR01/401

Realisatie
t/m dec
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

€€€

Baten

(Rijks)bijdragen 00832.148
00832.148

Lasten

Personele lasten 00686.456
Huisvestingslasten 00750
Overige instellingslasten 0093.174

00780.380

Saldo baten en lasten 0051.768

Resultaat 0051.768
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 Prins Willem
Alexander - 12MR01/401

Baten

Realisatie
t/m dec
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

€€€

(Rijks)bijdragen
Vergoeding Personeel 00596.583
Vergoeding Materiele Instandhouding 00127.222
Vergoeding PAB 0087.265
Niet-geoormerkte subsidies 0021.078

00832.148

Lasten

Personele lasten
Lonen en salarissen 00639.776
Overige personele lasten 0046.680

00686.456

Lonen en salarissen
Salariskosten directie 0059.076
Salariskosten OP 00558.735
Salariskosten OOP 0016.532
Salariskosten rugzak-leerling 002.210
Salariskosten seniorenregeling 003.223

00639.776

Overige personele lasten
Nascholing 006.780
Afdracht bovenschools personeel 0037.900
Personele kosten contractbasis 002.000

0046.680

Huisvestingslasten
Onderhoud gebouw/installaties 00750

00750

Overige instellingslasten

Overige
Representatiekosten 002.000
Aansluiting radio / TV 001.000
PR 00600
Kantinekosten 001.000
Culturele vorming 001.500
Schooltest / onderzoek / begeleiding 005.000
Afdracht bovenschools materieel 0057.062

0068.162
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Realisatie
t/m dec
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

€€€

Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket 0013.512
Informatietechnologie 005.000
Kopieerkosten 006.500

0025.012

Totaal Overige instellingslasten 0093.174
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 De Hasselbraam - 12MR02/402

Realisatie
t/m dec
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

€€€

Baten

(Rijks)bijdragen 00815.580
00815.580

Lasten

Personele lasten 00708.306
Huisvestingslasten 0023.300
Overige instellingslasten 0094.524

00826.130

Saldo baten en lasten 00-10.550

Resultaat 00-10.550
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 De Hasselbraam -
12MR02/402

Baten

Realisatie
t/m dec
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

€€€

(Rijks)bijdragen
Vergoeding Personeel 00584.711
Vergoeding Materiele Instandhouding 00124.683
Vergoeding PAB 0085.528
Niet-geoormerkte subsidies 0020.658

00815.580

Lasten

Personele lasten
Lonen en salarissen 00648.531
Overige personele lasten 0059.775

00708.306

Lonen en salarissen
Salariskosten directie 0065.515
Salariskosten OP 00539.594
Salariskosten OOP 009.383
Salariskosten rugzak-leerling 008.915
Salariskosten seniorenregeling 0025.124

00648.531

Overige personele lasten
Nascholing 006.630
Afdracht bovenschools personeel 0037.145
Personele kosten contractbasis 0016.000

0059.775

Huisvestingslasten
Onderhoud gebouw/installaties 002.500
Energie en water 0020.800

0023.300

Overige instellingslasten

Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair 00450

00450
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Realisatie
t/m dec
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

€€€

Overige
Representatiekosten 00200
Aansluiting radio / TV 001.000
PR 00600
Kantinekosten 001.000
Culturele vorming 001.500
Schooltest / onderzoek / begeleiding 005.000
Afdracht bovenschools materieel 0055.926

0065.226

Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket 0016.848
Informatietechnologie 007.500
Kopieerkosten 004.500

0028.848

Totaal Overige instellingslasten 0094.524
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 Koningin Julianaschool - 11HV/403

Realisatie
t/m dec
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

€€€

Baten

(Rijks)bijdragen 001.155.571
001.155.571

Lasten

Personele lasten 00954.649
Huisvestingslasten 0019.800
Overige instellingslasten 00106.901

001.081.350

Saldo baten en lasten 0074.221

Resultaat 0074.221
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 Koningin
Julianaschool - 11HV/403

Baten

Realisatie
t/m dec
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

€€€

(Rijks)bijdragen
Vergoeding Personeel 00801.970
Vergoeding Materiele Instandhouding 00207.709
Vergoeding PAB 00122.268
Niet-geoormerkte subsidies 0023.624

001.155.571

Lasten

Personele lasten
Lonen en salarissen 00888.991
Overige personele lasten 0065.658

00954.649

Lonen en salarissen
Salariskosten directie 0064.490
Salariskosten OP 00758.407
Salariskosten OOP 0022.690
Salariskosten rugzak-leerling 007.116
Salariskosten ouderschapsverlof 009.893
Salariskosten seniorenregeling 0026.395

00888.991

Overige personele lasten
Nascholing 008.880
Afdracht bovenschools personeel 0049.778
Personele kosten contractbasis 007.000

0065.658

Huisvestingslasten
Onderhoud gebouw/installaties 005.000
Energie en water 0014.800

0019.800

Overige instellingslasten

Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair 00450

00450
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Realisatie
t/m dec
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

€€€

Overige
Representatiekosten 00100
Aansluiting radio / TV 001.000
Kantinekosten 001.250
Culturele vorming 002.000
Schooltest / onderzoek / begeleiding 005.000
Afdracht bovenschools materieel 0074.947

0084.297

Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket 0014.154
Informatietechnologie 006.000
Kopieerkosten 002.000

0022.154

Totaal Overige instellingslasten 00106.901
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 Bovenschools/850

Realisatie
t/m dec
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

€€€

Baten

(Rijks)bijdragen 3.732.2543.720.00089.100
Overige overheidsbijdragen en subsidies 48.70020.00037.500
Overige baten 152.51079.000485.948

3.933.4643.819.000612.548

Lasten

Personele lasten 3.294.5753.251.500157.677
Afschrijvingen 93.19185.000100.000
Huisvestingslasten 248.396235.000192.300
Overige instellingslasten 409.547356.500200.900

4.045.7093.928.000650.877

Saldo baten en lasten -112.245-109.000-38.329

Financiële baten en lasten

Financiële baten 8.00011.0007.500
Financiële lasten 1.2251.0001.500
Financiële baten en lasten 6.77510.0006.000

Resultaat -105.470-99.000-32.329
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015
Bovenschools/850

Baten

Realisatie
t/m dec
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

€€€

(Rijks)bijdragen
Vergoeding Personeel 2.651.4142.693.0000
Vergoeding Materiele Instandhouding 580.830515.0000
Vergoeding PAB 312.006311.0000
Niet-geoormerkte subsidies 124.049151.0000
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 63.95550.00089.100

3.732.2543.720.00089.100

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vergoeding declarabele kosten 48.70020.00037.500

48.70020.00037.500

Overige baten
Samenwerkingsverband 58.87800
Ouderbijdragen 93.63275.00065.000
Bijdragen scholen personeel bovenschools 00168.002
Bijdragen scholen materieel bovenschools 00252.946
Overige baten 04.0000

152.51079.000485.948

Lasten

Personele lasten
Lonen en salarissen 2.393.4812.336.655132.677
Sociale lasten 565.208497.3350
Pensioenlasten 341.585343.5100
Overige personele lasten 124.49674.00025.000
Uitkeringen (-/-) -130.19500

3.294.5753.251.500157.677

Lonen en salarissen
Salariskosten dir/OP/OOP 2.393.4812.335.6550
Salariskosten directie 00102.000
Salariskosten OOP 0027.677
Onkostenvergoeding via salaris 01.0003.000

2.393.4812.336.655132.677

Sociale lasten
Sociale lasten 565.208497.3350

565.208497.3350

Pensioenlasten
Pensioenlasten 341.585343.5100

341.585343.5100
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Realisatie
t/m dec
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

€€€

Overige personele lasten
Nascholing 36.08925.00010.000
Kosten Arbo 12.5157.50013.000
Overige personeelskosten 6.23811.5002.000
Personele kosten contractbasis 69.65430.0000

124.49674.00025.000

Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-) -130.19500

-130.19500

Afschrijvingen
Gebouwen en terreinen 3.9924.0004.000
OLP en apparatuur 26.14926.00026.000
Meubilair 17.72015.00020.000
ICT 45.33040.00050.000

93.19185.000100.000

Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein 31.268010.000
Dotatie onderhoudsvoorziening 35.00035.00050.000
Onderhoud gebouw/installaties 9.46016.000500
Energie en water 49.31044.0000
Schoonmaakkosten 100.12690.000100.000
Heffingen 9.9815.0008.000
Tuinonderhoud 02.0002.000
Bewaking en beveiliging 2.4812.0002.500
Onderhoudsbeheer 02.5002.500
Overige huisvestingslasten 10.77038.50016.800

248.396235.000192.300

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 52.82648.00035.550
Accountantskosten (controle jaarverslag) 10.01910.00010.000
Telefoonkosten 6.6937.5006.500
Overige administratie- en beheer 10.50114.00015.000
Administratie- en beheerslasten 80.03979.50067.050

Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair 1.8132.000100

1.8132.000100



Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp, Leiderdorp

- 20 - Paraaf:

Realisatie
t/m dec
2014

Begroting
2014

Begroting
2015

€€€

Overige
Representatiekosten 3.5983.5001.500
Contributies 21.38813.50020.000
Excursies / werkweek / sport 02.5000
Medezeggenschap 2111.0001.000
Aansluiting radio / TV 4.4623.5000
Verzekeringen 2.5963.5003.000
Portikosten / drukwerk 7.6895.0005.000
PR 5.7685.0004.000
Kantinekosten 4.9734.0000
Culturele vorming 9.4557.5000
Schooltest / onderzoek / begeleiding 6.1335.0000
Projecten (TSO) 87.41675.00065.000
Overige uitgaven 43.69816.00010.000

197.387145.000109.500

Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket 68.63257.5002.250
Informatietechnologie 38.30047.50017.500
Kopieerkosten 23.37625.0004.500

130.308130.00024.250

Totaal Overige instellingslasten 409.547356.500200.900

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten 8.00011.0007.500

8.00011.0007.500

Financiële lasten
Rentelasten 01.0001.500
Overige financiële lasten 1.22500

1.2251.0001.500

Totaal financiële baten en lasten 6.77510.0006.000
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 T/M 2018

Begroting
2018

Begroting
2017

Begroting
2016

Begroting
2015

€€€€

Baten

(Rijks)bijdragen 3.774.4913.765.5723.810.2553.865.443
Overige overheidsbijdragen en subsidies 37.50037.50037.50037.500
Overige baten 65.00065.00065.00065.000

3.876.9913.868.0723.912.7553.967.943

Lasten

Personele lasten 3.084.5413.059.2893.069.1533.138.331
Afschrijvingen 100.000100.000100.000100.000
Huisvestingslasten 240.550240.550240.550255.550
Overige instellingslasten 342.701342.701342.701342.700

3.767.7923.742.5403.752.4043.836.581

Saldo baten en lasten 109.199125.532160.351131.362

Financiële baten en lasten

Financiële baten 7.5007.5007.5007.500
Financiële lasten 1.5001.5001.5001.500
Financiële baten en lasten 6.0006.0006.0006.000

Resultaat 115.199131.532166.351137.362
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 T/M 2018

Baten

Begroting
2018

Begroting
 2017

Begroting
2016

Begroting
2015

€€€€

(Rijks)bijdragen
Vergoeding Personeel 2.633.3672.623.5462.649.8562.662.953
Vergoeding Materiele Instandhouding 564.308563.055572.331629.535
Vergoeding PAB 408.944410.772418.490394.482
Niet-geoormerkte subsidies 78.77279.09980.47889.373
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 89.10089.10089.10089.100

3.774.4913.765.5723.810.2553.865.443

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vergoeding declarabele kosten 37.50037.50037.50037.500

37.50037.50037.50037.500

Overige baten
Ouderbijdragen 65.00065.00065.00065.000

65.00065.00065.00065.000

Lasten

Personele lasten
Lonen en salarissen 3.004.5412.979.2892.989.1533.058.331
Overige personele lasten 80.00080.00080.00080.000

3.084.5413.059.2893.069.1533.138.331

Lonen en salarissen
Salariskosten directie 372.598370.402367.808351.585
Salariskosten OP 2.447.1932.424.2802.435.0722.491.063
Salariskosten OOP 119.656119.656119.656110.308
Salariskosten rugzak-leerling 4.7284.5854.37318.241
Onkostenvergoeding via salaris 3.0003.0003.0003.000
Salariskosten ouderschapsverlof 00011.053
Salariskosten seniorenregeling 57.36657.36659.24473.081

3.004.5412.979.2892.989.1533.058.331

Overige personele lasten
Nascholing 40.00040.00040.00040.000
Kosten Arbo 13.00013.00013.00013.000
Overige personeelskosten 2.0002.0002.0002.000
Personele kosten contractbasis 25.00025.00025.00025.000

80.00080.00080.00080.000

Afschrijvingen
Gebouwen en terreinen 4.0004.0004.0004.000
OLP en apparatuur 26.00026.00026.00026.000
Meubilair 20.00020.00020.00020.000
ICT 50.00050.00050.00050.000

100.000100.000100.000100.000
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Begroting
2018

Begroting
 2017

Begroting
2016

Begroting
2015

€€€€

Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein 10.00010.00010.00010.000
Dotatie onderhoudsvoorziening 50.00050.00050.00050.000
Onderhoud gebouw/installaties 13.75013.75013.75013.750
Energie en water 50.00050.00050.00050.000
Schoonmaakkosten 85.00085.00085.000100.000
Heffingen 8.0008.0008.0008.000
Tuinonderhoud 2.0002.0002.0002.000
Bewaking en beveiliging 2.5002.5002.5002.500
Onderhoudsbeheer 2.5002.5002.5002.500
Overige huisvestingslasten 16.80016.80016.80016.800

240.550240.550240.550255.550

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 35.55035.55035.55035.550
Accountantskosten (controle jaarverslag) 10.00010.00010.00010.000
Telefoonkosten 6.5006.5006.5006.500
Overige administratie- en beheer 15.00015.00015.00015.000
Administratie- en beheerslasten 67.05067.05067.05067.050

Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair 2.0002.0002.0002.000

2.0002.0002.0002.000

Overige
Representatiekosten 3.9003.9003.9003.900
Contributies 20.00020.00020.00020.000
Medezeggenschap 1.0001.0001.0001.000
Aansluiting radio / TV 4.0004.0004.0004.000
Verzekeringen 3.0003.0003.0003.000
Portikosten / drukwerk 5.0005.0005.0005.000
PR 5.5005.5005.5005.500
Kantinekosten 4.2504.2504.2504.250
Culturele vorming 7.0007.0007.0007.000
Schooltest / onderzoek / begeleiding 20.00020.00020.00020.000
Projecten (TSO) 65.00065.00065.00065.000
Overige uitgaven 10.00010.00010.00010.000

148.650148.650148.650148.650

Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket 60.00160.00160.00160.000
Informatietechnologie 40.00040.00040.00040.000
Kopieerkosten 25.00025.00025.00025.000

125.001125.001125.001125.000

Totaal Overige instellingslasten 342.701342.701342.701342.700

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten 7.5007.5007.5007.500

7.5007.5007.5007.500
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Begroting
2018

Begroting
 2017

Begroting
2016

Begroting
2015

€€€€

Financiële lasten
Rentelasten 1.5001.5001.5001.500

1.5001.5001.5001.500

Totaal financiële baten en lasten 6.0006.0006.0006.000



*Z0053394421* 

Concernzaken, Concernbeleid 
(071) 5458732 
SKlok@leiderdorp.nl 
 
 
 
 
 
 
Dagelijks Bestuur Servicepunt71 
Postbus 171 
2300 AD  LEIDEN 
 
 
 
 
 
datum : 16 juni 2015 
kenmerk : Z/15/014594/28368 
bijlage : geen 
betreft : Zienswijze op Ontwerpbegroting 2016 Servicepunt71 
 
 
 
Geachte leden van het dagelijks bestuur, 
 
 
 
Wij hebben de ontwerpbegroting 2016 Servicepunt71 van u ontvangen. De ontwerpbegroting 

is in onze raadsvergadering van 15 juni 2015 besproken. Onze zienswijze op de begroting 

treft u aan in deze brief. 

De ontwerpbegroting is opgesteld conform de afspraken die zijn vastgelegd in het Bedrijfsplan 

SSC Leidse Regio van 2010 en de desbetreffende vastgestelde begrotingswijzigingen – zoals 

ook in de voorgaande jaren is gebeurd. U geeft aan de opbouwfase is afgerond en nu wordt 

gekoerst op een richting voor verdere ontwikkeling van Servicepunt71 naar het jaar 2020. Wij 

vinden het goed dat Servicepunt71 zich blijft ontwikkelen met natuurlijk als doel een goede 

dienstverlening aan de deelnemende gemeenten. 

Net zoals voorgaande jaren valt Servicepunt71 niet onder de werking van financiële 

kaderstelling die gelden voor de Gemeenschappelijke Regelingen in de regio Hollands 

Midden. U heeft aangegeven zich zoveel mogelijk te conformeren aan de gestelde kaders 

maar dat voor bijvoorbeeld de in de kaders opgelegde taakstellingen al bij het opleveren van 

uw bedrijfsplan al rekening is gehouden met een forse bezuiniging. Wij kunnen ons vinden in 

deze uitgangspunten. 

Bij uw begroting van 2015 heeft u aangegeven dat het werken met verrekentarieven 

mogelijkerwijs voor Leiderdorp een kostenopdrijvend effect zou hebben. Voor 2016 zijn er nog 

geen herverdeeleffecten maar mogelijk is dit wel aan de orde in 2017. Wij zullen dit kritisch 

blijven volgen en hebben van het college vernomen dat gekeken wordt naar de mogelijkheden 

om deze kosten zo veel mogelijk te beperken.   
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Wij wensen u veel succes met de verdere ontwikkeling van Servicepunt71. 

 
 
Hoogachtend, 
Namens de Raad, 
 
 
 
J.C. Zantingh                         L.M. Driessen-Jansen 
griffier                               burgemeester 
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Concernzaken, Concernbeleid 
(071) 5458732 
SKlok@leiderdorp.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de Raad   
 
 
datum : 19 mei 2015 
kenmerk : Z/15/014594/28424 
   
betreft : Oplegbrief bij ontwerp-begroting 2016 Servicepunt71 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
In de vergadering van het dagelijks bestuur van Servicepunt71 9 april 2015 zijn de ontwerp-

begroting 2016 en de concept-jaarstukken 2014 vastgesteld. De ontwerp-begroting wordt aan 

de gemeente aangeboden zodat uw raad een zienswijze hierop kan geven. De begroting 

2016 en de jaarstukken 2014 worden in de vergaring van het algemeen bestuur 

Servicepunt71 op 9 juli 2015 vastgesteld.    

 
Voorgeschiedenis 

Aan u wordt al weer de zesde begroting van Servicepunt71 voorgelegd. De begrotingen in de 

jaren 2011 tot en met 2015 stonden voornamelijk in het licht van de opbouw van 

Servicepunt71. In 2015 wordt richting gegeven aan de verdere ontwikkeling van 

Servicepunt71 met de koers op 2020. Onderwerp van gesprek zijn het ontwikkelen van een 

visie op de wenselijkheid van: 

- het uitbreiden van het aantal klanten;  

- het uitbreiden van het dienstenaanbod;  

- en/of het uitbreiden van deelnemers c.q. eigenaren van het samenwerkingsverband.    

 

Totstandkoming begroting 

De ontwerp-begroting is opgesteld met inachtneming van de afspraken zoals zijn vastgelegd 

in het Bedrijfsplan SSC Leidse Regio en de vastgestelde begrotingswijzigingen in 2014. In de 

ontwerp-begroting is de realisatie van de laatste jaarschijf uit het Bedrijfsplan opgenomen. Dit 

is een efficiency taakstelling van zo’n € 800.000,- en deze is reeds verwerkt in de bijdragen 

van de gemeenten. In de begroting is te zien dat de gemeentelijke bijdragen afnemen tot en 

met 2017 en zich hierna stabiliseert.   
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In 2014 is aangekondigd dat in 2015 gewerkt zou gaan worden met verrekentarieven  waarbij 

de daadwerkelijke afname van producten en diensten bij de desbetreffende afnemer in 

rekening zal worden gebracht. De methodiek van de wijze van verrekenen behoeft nog een 

verdere ontwikkeling – de eerder gemaakte modellen cq systematieken leiden niet geheel tot 

de beoogde verdeling van de lasten. Er is al wel deels gewerkt met verrekentarieven in de 

concept-begroting 2016– dit leidt in 2016 echter nog niet tot een herverdeeleffect. 

Servicepunt71 geeft aan dat de doorontwikkeling van de systematiek voor 2017 mogelijk wel 

leidt tot een herverdeeleffect waarbij de consequentie kan zijn dat Leiderdorp een hogere 

bijdrage moet leveren. Wij zullen, zoals ook al aangekondigd vorig jaar, in samenspraak met 

Servicepunt71 naar oplossingen zoeken om de kosten zoveel mogelijk te beperken.  

 

Effecten op de bijdrage in relatie tot het algemeen financieel kader Gemeenschappelijke 

Regelingen in de regio Hollands Midden 

Servicepunt71 valt in principe niet onder de werking van de financiële kaderstelling voor 

samenwerkingsverbanden in de regio Hollands-Midden. Wel worden zoveel mogelijk de 

uitgangspunten gevolgd.  

a. Er wordt een indexatie van de bijdrage van 0,87% toegepast. Dit leidt ertoe dat de 

bijdrage door Leiderdorp met € 24.000,- wordt verhoogd vanaf  2016. Dit wordt 

meegenomen in de kadernota 2016-2019. 

b. In het financieel kader voor Gemeenschappelijke Regelingen is een algemene 

taakstelling van 5,31% opgenomen. Evenals in de voorgaande jaren geeft 

Servicepunt71 aan dat de te behalen bezuinigingen reeds zijn opgenomen in het 

Bedrijfsplan SSC Leidse Regio. Dit betreft een bezuiniging op personeel en voordelen 

die worden en zijn behaald met inkoop.  

c. De algemene reserve wordt niet afgebouwd – deze wordt noodzakelijk geacht voor de 

weerstandscapaciteit van Servicepunt71. Gezien de (beperkte) hoogte van de reserve 

kunnen wij ons hier in vinden. 

 

Overige effecten op de bijdrage 

Servicepunt71 is nog volop in ontwikkeling. Dit betekent dat er ook nieuwe producten worden 

ontwikkeld die om een extra bijdrage vragen van de gemeenten. In 2014 is gestart met het 

professionaliseren van de verzekeringsportefeuille onder de vleugels van Juridische Zaken. 

Dit betreft zowel een kritische aanbesteding van de verzekeringspolissen en een goede inzet 

op verhaal van schade in voornamelijk de openbare ruimte waarvoor een bijdrage van. 

Hiervoor wordt van Leiderdorp een extra bijdrage van € 20.000,- gevraagd ter bekostiging van 

de personeelslasten. Dit heeft al tot resultaten geleid (ca. € 30.000,-). 

  

Verdere ontwikkelingen 

De invoering van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen  leidt er toe dat de huidige 

bestuurlijke structuur van Servicepunt71 op de schop moet. Er zal onder meer een keuze 

moeten worden gemaakt of Servicepunt71 een openbaar lichaam blijft met een algemeen 

bestuur en een dagelijks bestuur of dat er wordt gekozen voor de nieuwe vorm van de 

bedrijfsvoeringsorganisatie. Het voorstel zal dit jaar nog worden voorgelegd aan het college 
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en voor toestemming aan uw raad worden voorgelegd. Conform het gestelde in de Wet op de 

gemeenschappelijke regelingen kan toestemming slechts worden onthouden wegens strijd 

met het recht of het algemeen belang.           

 

 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
H. Romeijn                           L.M. Driessen-Jansen 
secretaris                             burgemeester 
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Beleid, Regio 
(071) 5454836 
A.Nierop@leiderdorp.nl 
 
 
 
 
 
 
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 
Postbus 558 
2300 AN  LEIDEN 
 
 
 
 
 
datum : 15 juni 2015 
kenmerk : Z/14/009002/28025 
bijlage : - 
betreft : Zienswijze raad Leiderdorp op begroting Holland Rijnland 2016 
 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Via het college heeft de raad van Leiderdorp de concept begroting Holland Rijnland 2016 
ontvangen. U stelt ons in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen en daarvan maken 
wij graag gebruik. Wij hebben de begroting getoetst op de uitgangspunten van de kadernota 
zoals die door het Algemeen Bestuur Holland Rijnland is vastgesteld. Tevens hebben wij de 
begroting beoordeeld op de ontwikkelingen en opvatting van de nieuwe taken van Holland 
Rijnland vanuit het project #Kracht15.  
 

De conceptbegroting laat financieel zien dat Leiderdorp qua inwonerbijdrage 17% minder 

besteedt in 2016 aan de taken van Holland Rijnland. Daarmee voldoet Holland Rijnland voor 

Leiderdorp aan de zichzelf opgelegde taakstelling. Tevens wordt voldaan aan de taakstelling 

die is opgelegd door de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 

(brief oktober 2014). Dat zijn twee positieve punten.  

Over de kwaliteit van de inhoud is onze raad niet tevreden en voldoet uw concept begroting 

niet aan de kwaliteit die wij van een begroting verwachten. De concept begroting Holland 

Rijnland 2016 is financieel gezien niet transparant en bij de programma’s is een 

onevenwichtigheid in opstelling en beschrijving van de programma onderdelen. Daarnaast is 

er geen direct verband gelegd tussen doelen, inspanningen en middelen (en te besteden 

uren). Na besluitvorming over #Kracht15 moet dat deel van de begroting 2016 echt met 

voorrang worden aangepakt. De kansenkaart waarover wordt gesproken door het DB biedt 

hiervoor goede handvatten. 
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Omdat de concept begroting Holland Rijnland laat aan ons is toegezonden is er geen tijd 
meer om voor de deadline van aanlevering aan de Provincie bovenstaande beschreven 
kwaliteit in de begroting te verbeteren. Met onze zienswijze willen wij vooruitkijken en stellen 
daarom het AB voor de volgende twee zaken te besluiten. 
Ten eerste. Wij verzoeken het AB te besluiten om in deze voorliggende begroting een 
duidelijker onderscheid te maken tussen: 
- de activiteiten / prestaties en hiermee samenhangende lasten op het onderdeel jeugd  
 die het AB autoriseert met het vaststellen van de Programmabegroting 2016, en 
- de activiteiten / prestaties en lasten die in een separate begroting worden  
 geautoriseerd voor de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg. 
 

Ten tweede. Wij verzoeken het AB te besluiten dat het DB voor de start van 2016 het proces 

Kansenkaart afrondt en uiterlijk in januari 2016 een eerste begrotingswijziging voor 

besluitvorming in het AB  aanbiedt waaruit per onderdeel van de inhoudelijke agenda helder 

blijkt hoe de bezuinigingen hierin zijn vertaald. 

 
 
Hoogachtend, 
namens de gemeenteraad, 
 
 
 
J.C. Zantingh                        L.M. Driessen-Jansen 
griffier                                   burgemeester 
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Concernzaken, OOV en Rampen 
(071) 5458725 
D.Koopmans@leiderdorp.nl 
 
 
 
 
 
 
Aan het Dagelijks Bestuur 
Veiligheidsregio Hollands Midden 
Rooseveltstraat 4a 
2321 BM  LEIDEN 
 
 
 
 
 
datum : 16 juni 2015 
kenmerk : Z/15/013909/27119 
bijlage : - 
betreft : Zienswijze programmabegroting 2016 en meerjarenramingen 2017-2019 

VRHM 
 
 
 
Geachte bestuur, 
 
Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) hebben wij de ontwerp programmabegroting 2016 
en meerjarenramingen 2017-2019 toegestuurd gekregen. Middels deze brief formuleren wij 
onze zienswijze ten aanzien van deze stukken. 
 
Voor wat betreft het beleidsmatige deel van de ontwerp programmabegroting 2016 stemmen 
wij in met de gekozen richting.  
 
In een eerder stadium, naar aanleiding van de bouw van de nieuwe kazerne in Leiden en de 
gevolgen hiervan voor Leiderdorp, zijn toezeggingen gedaan ten aanzien van het betrekken 
van de vrijwilligers. Toch willen wij ook dit jaar in onze zienswijze weer aandacht vragen voor 
de positie van de vrijwilligers van de brandweer, omdat deze zich inzetten voor de regio, maar 
ook vanuit lokaal opzicht van onschatbare waarde zijn. We blijven daarom hameren op het 
belang van de vrijwillige brandweermensen, en blijven wij benadrukken dat zij tijdig en op een 
goede manier betrokken moeten worden bij de ontwikkelingen in de brandweerorganisatie: 
Praat mét de vrijwillige brandweermensen. Tijdige en zorgvuldige informatievoorziening blijft, 
zoals we al eerder hebben benadrukt, cruciaal. Dat betreft zowel de communicatie met en 
naar gemeentebesturen als richting en mét de brandweermensen. 
 
Ook met betrekking tot het financiële gedeelte van de programmabegroting hebben wij 
opmerkingen.  
 
De programmabegroting is ingestoken op de situatie per afzonderlijk programma. De 
taakstelling van 0,34% wordt voor het programma Veiligheidsbureau en Oranje kolom als niet 
uitvoerbaar gezien. Dit zou zijn vanwege de beperkte omvang van deze 
organisatieonderdelen.  
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Echter, de taakstelling van 0,34% komt voor alle programma’s samen neer op een bedrag van 
afgerond € 150.000,-. Wij vinden het opmerkelijk dat de VRHM aangeeft niet aan de 
taakstelling te kunnen voldoen van 0,34%, maar over 2014 wel een bedrag van € 1.570.278 
restitueert aan de deelnemende gemeenten. Wij willen daarom meegeven dat het raadzaam 
is om naar het totaal te kijken van de programma’s van de VRHM, in plaats van alleen naar de 
afzonderlijke programma’s te kijken. Vanuit een wat meer integrale benadering, is de 
taakstelling naar onze mening helemaal niet zo onhaalbaar. 
 
Voor eventuele tegenvallers zijn er voldoende reserves. De algemene reserve is, ondanks dat 
deze binnen het afgesproken maximum blijft, nog steeds aan de hoge kant. Mochten er toch 
financiële tegenvallers zijn, zijn het uiteindelijk tóch de deelnemende gemeenten die hiervoor 
zullen opdraaien.  
 
Meer in zijn algemeenheid dringen wij aan op een sobere en doelmatige taakopvatting van de 
Veiligheidsregio, waarbij transparantie hoog in het vaandel staat. Voor gemeenten moet goed 
inzichtelijk zijn welke route wordt uitgestippeld – zowel programmatisch als financieel – zodat 
goede sturing mogelijk is. 
 
 
Conclusie 
 
1. Ondanks allerhande initiatieven om voldoende repressief vrijwillig personeel te krijgen en 

te behouden, vinden wij dat de regionale brandweer vooral mét de vrijwilligers moet 
praten. De betekenis die de regionale brandweer op papier toekent aan het vrijwillige 
personeel, moet ook in houding en daden tot uitdrukking worden gebracht. 

 
2. De VRHM moet zo spoedig als mogelijk voldoen aan de gestelde financiële kaders en dus 

ook de taakstelling van 0.34%. Dit kan ook, als meer wordt uitgegaan van het totaal van 
de programma’s van de VRHM, in plaats van de afzonderlijke programma’s. 

 
3. De VRHM dient zich, met betrekking tot de reservevorming, te beperken tot noodzakelijke 

reserves en daarbij de grootst mogelijke transparantie betrachten. 
 

4. De taakopvatting van de VRHM dient sober en doelmatig te zijn. Het programmaplan 
Meer-Anders-Minder van de Brandweer Hollands Midden, dient eind 2018 te zijn afgerond, 
waarbij optimale transparantie moet worden betracht bij de uitvoering, zodat goede sturing 
mogelijk is. 

 
 
Hoogachtend, 
de gemeenteraad van Leiderdorp, 
 
 
 
mevrouw J.C. Zantingh                          L.M. Driessen-Jansen 
griffier                               burgemeester 
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Financiën

Kaderste/ling
ln de “Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2016~2019* wordt
een nadere taakstelling voor 2016 voorgesteld van 0,34% ten opzichte van 2015.
ln de programmabegroting 2015 heeft het DB van de VRHM aangegeven dat het de verdere
bezuinigingstaakstelling op de organisatiekosten en -uitgaven - deze 0,34% - onverantwoord
vindt. De formatieomvang van het Veiligheidsbureau en het Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing zou te beperkt zijn.

De indexering van de gemeentelijke bijdragen is wel conform de 'Financiële kadersteiling
Gemeenschappelijke Regelingen begrotingen 2016-2019' toegepast. De indexering kwam
voor 2016, inclusief nacalculatie indexering 2015, uit op 0,59%.

De VRHM geeft aan dat bij de totstandkoming van de Regionale Brandweer Hollands Midden
destijds is afgesproken dat zou worden toegewerkt naar een situatie waarbij de gemeentelijke
bijdragen aan de brandweer overeen zou komen met het fictief referentiebudget. De
gemeenten ontvingen een bepaald bedrag voor deze taak uit het gemeentefonds, de
zogenoemde CEBEON-norm. ln totaal zou dit uiteindelijk moeten leiden tot een bezuiniging
van 16,6% in 2018.

De VRHM is vervolgens met het programma “Meer - Anders -~ Minder” (MAM) gekomen. in

het AB van 13 november 2014 is de Kadernota Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder
(MAM) vastgesteld, met de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen, om te komen tot het

CEBEON-kostenniveau.
De bezuinigingen moeten worden bereikt door:
- heroverwegen formatie- en funotieplan;
~ herijken materieel- en personeelssterkte op basis van brandrisicoprofiel;
- herijken takenpakket Risicobeheersing;
- herijken werkprocessen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven.

Voor de programmasVeiligheidsbureau en Oranje kolom zijn de financiële kaderstellingen

gemeenschappelijkeregelingen vanaf 2012 toegepast. (De taakstelling bedroeg voor 2012

5% en vanaf 2013 structureel 10%, met in 2014 een aanvullende bezuinigingstaakstelling

1,54% door toepassing nullijn). De taakstelling voor 2015 is 5,31% ten opzichte van 2014.

Tijdens de bespreking van de resultaatbestemming 2013 in het DB van 12 juni 2014 is

overwogen om een deel van het positieve resultaat ter grootte van 6 450.000 toe te voegen

aan de reserve Versterking Oranje Kolom. Deze reserve was in 2013 gevormd ten behoeve

van de dekking van de kwaliteitsverbetering van de Oranjekolom (de processen
bevolkingszorg, onder meer de professionalisering van de orisisoommunicatie).

Vanwege het structurele karakter heeft het DB toch gekozen voor een verhoging van de

inwonerbijdrage van 6 158.200. Dit komt voor Leiderdorp 6 5.500,~.

Het rijk heeft besloten om de regionale meldkamers samen te brengen in een Landelijke
Meldkamerorganisatie (LMO) onder aansturing van de minister voor Veiligheid en Justitie.

Vooruitlopend hierop is de meldkamer Hollands Midden op 27 mei 2014 samengevoegd met

de meldkamer Haaglanden in het gebouw “De Yp”, wat een structureel een besparing
oplevert. Het gaat in totaal om 5 98.000,~. Dit is verdisconteerdin de gemeentelijke bijdragen.
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Brandweer
Ciiferanalvsebegroting 2016:
ln de begroting van 2015 bedraagt de totale gemeentelijke bijdrage E 43.218.814 en in 2016 ë
42.829.787. Dit verschil is veroorzaakt door de CEBEON norm (in 2015 4,0% boven de norm;
in 2016 2,7% boven de norm) en door de indexatie van 0,59%. De brandweer voldoet niet aan
het kader van de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen waarin een nadere
taakstelling voor 2016 is voorgesteld van 0,34%.
Toelichting:
De brandweer geeft aan te hebben afgesproken te voldoen aan de zogenaamde CEBEON
norm. Dit houdt een bezuiniging in van in totaal 16,6% in de periode 2010-2018. Deze
bezuiniging staat in principe los van de jaarlijkse indexering die voor 2016 0,59% bedraagt en
los van de taakstelling van 0,34%. Voor wat betreft de begrotingsuitgangspunten houdt de
brandweer aan dat zij wel rekening houden met de indexatie van 0,59% en niet mee gaat met
de taakstelling van 0,34%. Zij baseren zich hierbij op de afspraken in het kader van de
CEBEDN norm. De CEBEON norm is gebaseerd op de bedragen van het Gemeentefonds in
2009. in de 2e fase van de herijking van het Gemeentefonds zijn deze bedragen gewijzigd.
Voor Leiderdorp is er volgens het voorlopige nieuwe overzicht nauwelijks een
herverdelingseffect in dit verband.

Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
Cijferanalvse begroting 2016:
Voor 2015 is als totale gemeentelijke bijdrage, van de gemeenten gezamenlijk, een bedrag
van 6 1.402.754 begroot en voor 2016 ë 1.313.030. Het verschil is veroorzaakt door de
toepassing van de index en door een structurele besparing. De structurele besparing van
totaal 6 98.000 bestaat uit ë 63.000 op het gebied van lCT- en beheerkosten en ë 35.000 op
het gebied van energie, onderhoud en servicekosten.
Toelichting:
De bijdrage voor de gemeentelijke meldkamer wordt geïndexeerd met 0,59% en conform de
vorig jaar ingezette lijn voor de begroting 2015 wordt de taakstelling voor 2016 van 0,34% niet
meegenomen. Bovenstaande lijn wordt ingegeven door de transitie naar 10 landelijke
meldkamers.

Veilig/teidsbureau (VB) / Oranje Ko/om (OK)
Cijferanalvse begroting 2016:
De gemeentelijke bijdrage voor het Veiligheidsbureau is fors toegenomen: van 6 277.578 in2015 naar E 459.216 in 2016. Dit verschil is veroorzaakt door de indexering van 0,59% en eenbedrag van E 180.000,- in verband met de overheveling van de kassiersfunctie voor hetVeiligheidshuis m.i.v. 2015.
De gemeentelijke bijdrage voor Oranje Kolom is toegenomen van E 399.797 naar 5 560.356.Het verschil bestaat uit 6 112.500 voor de structurele dekking van de kwaliteitsverbeteringvande Oranje Kolom en ë 45.700 voor een aantal structureel te laag opgenomen posten.Toelichting:
De inwonerbijdrage voor programma OK wordt met ingang van 2016 verhoogd met 5 112.500voor de structurele dekking van de kwaliteitsverbeteringvan de Oranje Kolom (de processenbevolkingszorg,waaronder begrepen de professionalisering van de crisiscorrimunicatie).
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Tevens wordt de inwonerbijdrage verhoogd met ë 45.700 voor een aantal structureel te laag
opgenomen posten. ln totaal bedraagt de verhoging van de gemeentelijke bijdragen voor het
programma Oranje Kolom met ingang van 2016 E-'Z158.200. Daarnaast heeft het AB op 13
november 2014 ingestemd met een voorstel om AGS te hanteren als registratiesysteem voor
gemeenten en de extra kosten te dekken uit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. ln
afwijking van dat besluit worden de extra kosten per gemeente van ë 124 geacht te zijn
inbegrepen in genoemd bedrag van E 158.200.
De indexatie van 0,50% wordt toegepast op de VB en OK. De taakstelling van 0,34% wordt
ook in dit programma door de VRHM als niet uitvoerbaar gezien. Het feit dat het als niet
uitvoerbaar beschouwd wordt is gekoppeld aan de beperkte omvang van deze
organisatieonderdelen.

Reserves
De algemene reserve komt in 2016 uit op ë 1.302.700. Daarmee blijft de algemene reserve
binnen de grens van ë 1.500.000 (maximum conform nota reserves 2012-2015). Ter
vergelijking: op 31 december 2014 was de algemene reserve 6 1.303.000. Verder heeft de
VR!-llvl in 2016 15 bestemmingsresen/es met een begroot bedrag van ë 5,6 miljoen per 1
januari en 6 4,8 miljoen per 31 december. Ter vergelijking: het bedrag van de
bestemmingsreserves per 31 december 2014 was ë 6,7 miljoen.

3. Zienswijze
De programmabegroting is ingestoken op de situatie per afzonderlijk programma. De
taakstelling van 0,34% wordt voor programma VB en OK als niet uitvoerbaar gezien vanwege

de beperkte omvang van deze organisatieonderdelen. De taakstelling van 0,34% komt voor

alle programmassamen neer op een bedrag van afgerond ë 150.000,- (0,34% van de

gemeentelijke bijdragen van ë 42.820.787 in 2016). Het is opmerkelijk te noemen dat de

VRHM aangeeft niet aan de taakstelling te kunnen voldoen van 0,34%, maar over 2014 wel

een bedrag van 6 1.570.278 restitueert aan de deelnemende gemeenten.
Als men in plaats van naar de afzonderlijke programmaste kijken, uitgaat van het totaal, is

wellicht de taakstelling helemaal niet zo onhaalbaar.

Ten aanzien van de reserves is de ontwikkeling waarneembaar dat de bestemmingsreserves

door de jaren wat minder hoog worden. Wel is voorgesteld om nog ë 700.000 te reserveren

voor het individueel keuze budget, dit als een afzonderlijke reserve. De algemene reserve is

daarbij nog steeds aan de hoge kant, ondanks dat men binnen het afgesproken maximum

blijft.

Verder zou in de zienswijze nog aandacht kunnen worden gevraagd voor het vrijwillig

personeel bij de brandweer. Gesteld wordt (pagina 35 van de programmabegroting)dat

allerhande initiatieven worden ontplooid om voldoende repressief vrijwillig personeel te krijgen

en te behouden. Het is en blijft van groot belang dat de regionale brandweer de betekenis die

het op papier aan het vrijwillig personeel toekent, ook in houding en daden tot uitdrukking laat

komen. Er moet vooral mg de vrijwilligers worden gepraat, om ook voor de lange termijn, te

komen tot afspraken waarbij recht wordt gedaan aan de betrokkenheiden deskundigheid van

de vrijwilliger.
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Aan het Dageåijks Bestuur
Veifígheidsregšo Hollands Mkdden
Fêmøaeveltstraat 4a
2321 BM LEíDE-EN

datum 1 16 }unš 2015
kenmerk 1 2115/013909/27119
bš¿age 1 ~

betreft 1 Ziânswiízepmgrammabiegroting 2016 en meerjarenramingen 2O'%7~2ü19
V HM

Geachte bestuur,

Conform de Wei Gameenschapçmfijke Regeišngeman de Câemøenschapçzeš¿keFšagešing

VeêškgheédsregšmHoišanda Míèáden(VRHM) hfabben w¿de ontwerp programmabegrøtèng 20%

en meergarenramêngen 2017~2019 tcegeßtuurd gøkregem Middešs dßze brief fmrmušeren wíß
onze zienswijze* tan aanziem van deze atukkerm

voorwat betreft het beíeidamatâge deeëvan de øntmzarp programmabegrmïmg 2016 sm-mmam
wèiénmet de gekozen richting.

in een eerder sïadèum, naar aanßeédèngvan de bøuw van de meuwë kazerne in Leèden en de

geevwšgenhieu/an waar Leiderdorp, zijn toezaggmgem gedaan ten aanzien van het betrekken

van de vrêiwšššigers.Tcmh wüšen wij nok dit jaar in onze zienswèjze waar aandacht vragen vaar

da pcmitíe van da wiiwàšlßgemvan de brandweer, ømdat dem zich inzmten mor de regio, maar

mok vanuit Eokaaëopzicht \mn Umschatbam waarda zíjn. We bíšjvan daamm hameren mp hm

behang van de vriiwititge branciweermensen, en bêijven wij bemadmkkendat zij tijdig en op een

goede manier betrokken mmeten worden bij de ontwßkkeïingßn in de brandweemrgamaatšez

Praat mét de vrtiwiítige brandweefmemsen. Tigdige en zmrgvutdègešnførmaåtevøømenêng Wifi,

zøašs we al earder hebbew benadrukß crucëaai.Gat batre¿ zøwe¿de mommunšeïatiemet en

naar gemaentebeaturen als. ršchting en mét de brandweermensaen.

Oak met betrekking tm het âímanaiëlegedfzeeïtefavan de programmabegrotinghebben wèj

r:›pmearkingen„

De programmabegroting is tngeswken up da situatie pgrafzandß-rßiikprogram~ma„Da
W

taakstelíing van 0,34”/.»›wmdt vom het programma Veemghmdsbureauen Gramekoßøm akaneet

uštvøerbaar gezien, Uit zou afinvanwega de bøperkte omvang van deze

cßrganisatšeondardeíem.

1

ää
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Echter, de taakstaïššngvan {;),34°/0 komt *mor atm programmassameanmeeropeenafgerond 6 150.000,~„ Wij vmdan hat opmwkeiijk dat de VRHM aangeeft niet aan cfe
taakste¿ing te kunnen vøídoen van 0„34%$ maar over ZOM wei een lzmdragvan éí 1„f;'$7G.2`?8
restitueert aan de deešrwmenda gemeenten WE;wštlømdaarom meegeven dat hat raadzaam
is om naar het totaaš teakšjken van da programmasvan de VRHM, in pšaats van atíean naar de
afzoncfamjke programmaste kšjkenwVamsšteen wak meer šrvâegraieïzfenaderšng,is de
taakatetåèngnaar onze mening heåemaai niet zo cmhaaåbaar,

vooreventuete tegenvallers zšjn er voldoende reserves. Ge aägemene reserve is, ondanks dat
deze binnen het afgespmken maxëmum bffšj¿gmg steeds aan de hoge kant. Møczhtm er toch
financiëëeteganvašïefs zijn, zgnhm ušteëndeii¿kmah de ciemïnemendegemeenten åie héemom'
zufien øødraaèen.

%C30ncšus&e

m ündanks a¿terharwda mitiatieven om vøëácmnderepmsaéaf vríjw¿lig persønwš te krišgen en
te behaudmmvinden wi; dat de regmnake brandweer voarai Mnmgggde vrijwiêišgers 1

batekems dierde regšcrmaíebrandwaer ap papier tøøkent aan het vri¿wštšiggepefmoneah z"nc›aW{v“›`V`“""`”“WWW
mk in houding en daden tm uitdrukking worden gebracht. š¿m f"GW

2% Da VRHM moet zw spoedig aësmage¿èâgkvøëdaem aan de gestaide fšnanciëšekaders en dus
mk de makstømng van üM34°/á›„Dit kan oek, ammeer wordt uitgegaan van het totaaš van
de programmasvan de VRHM, in piaatß van da afzmnderíéjkeprøgrammaa

3. Ge VRHM dšent zëch, mmbetmkkšng tut de refsewavormšng, te bßpemen tot mzwodzake¿jkr-2
mßerveß en daarbij de gmotst mogeêüke transgmrmwtše bafërachtem

Hoogachtemd,
M gemeemeraaá van Leèderdørp,

mgvrauwJ.C„ Zantmgh L„M„ Um:-asem~Jansøn
Q¿f¿*-2*' burgemaestar

íš3@z:c:›<-ëkacirfm
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Beleid, Maatschappij 
(071) 5454843 
mvanbruggen@leiderdorp.nl 
 
 
 
 
 
 
RDOG Hollands Midden 
Postbus 121 
2300 AC  LEIDEN 
 
 
 
 
 
datum : 16 juni 2015 
kenmerk : Z/15/013404/28719 
bijlage :  
betreft : Ontwerpbegroting 2016 RDOG HM/oprichting coöperatie  
 
 
 
Geachte bestuur, 
 
Op 9 april 2015 heeft u de gemeente Leiderdorp het ontwerpbegroting RDOG HM 2016 
toegestuurd. In het Politiek Forum van 8 juni 2015  en in de gemeenteraad van 15 juni is de 
conceptbegroting 2016 aan de orde gesteld. U heeft de gemeenteraden verzocht voor 5 juni 
te reageren op de ontwerpbegroting 2016. Wij hebben u op de hoogte gesteld van de verlate 
reactie uit Leiderdorp. 
 
Gemeente Leiderdorp gaat akkoord met het ontwerpbegroting 2016. De begroting voldoet aan 
het eerder voorgelegde conceptprogramma 2016. In de zienswijze op het conceptprogramma 
2016 hebben wij al kenbaar gemaakt dat wij de uitwerking van het AEF onderzoek kritisch en 
met belangstelling zullen volgen.  
 
Wij zien geen bezwaren in het oprichten van de coöperatie ‘GGD Support Centrum’, als 
hiermee een betere onderhandelingspositie kan worden bedwongen bij de aanbesteding van 
het digitaal dossier jeugdgezondheid en een substantieel kostenbesparing wordt gerealiseerd.  
 
 
 
Hoogachtend, 
de gemeenteraad van Leiderdorp, 
 
 
 
mevrouw J.C. Zantingh 
griffier 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 
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c.c.: 
handmatig invullen/c.c. verwijderen als niet van toepassing 
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MEMO 
 

Postregistratienummer : Z15/013404/28718/ 
Aan : Gemeenteraad Leiderdorp 
CC : Michiel van de Eng 
Van : Marja van Bruggen 
Datum : 9 april 2015 
Betreft  : Ontwerpbegroting 2016 RDOG HM/Oprichting coöperatie GGD 

Support Centrum 
    
 
 

 
 

Inleiding 
 
De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) heeft in februari  het  
conceptprogramma 2016 aangeboden aan de gemeenten die deel uitmaken van de 
gemeenschappelijke regeling. Hierop is  25 maart een zienswijze ingediend door de 
gemeenteraad. Nu ligt de ontwerpbegroting RDOG HM 2016 aan u voor. 
De ontwerpbegroting RDOG 2016 wijkt niet af van de uitgangspunten die in februari 
aan u zijn voorgelegd. Voorgesteld wordt om daarom met de ontwerpbegroting 2016 
en de oprichting van de coöperatie “GGD Support centrum” in te stemmen. 
 
 

Ontwerpbegroting RDOG HM 2016 
De ontwerpbegroting bevat de belangrijkste doelstellingen voor het jaar 2016, de verwachte 
ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan. Gemeenteraden worden verzocht voor 5 
juni kenbaar te maken of zij kunnen in te stemmen met de ontwerpbegroting RDOG HM 
2016. 

 

In de ontwerpbegroting  worden drie programma’s onderscheiden: 

I. Het programma Geneeskundige Hulpverlening voor de sector GHOR (Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de Regio).  

II. Het programma Ambulancezorg, dat wordt uitgevoerd door de sector Regionale 

Ambulancevoorziening (RAV). De kosten dit programma worden gefinancierd door 

zorgverzekeraars op basis van beleidsregels van het NZa en afspraken die gemaakt 

worden in het lokaal overleg met zorgverzekeraars.  

III. Het programma Openbare Gezondheidszorg omvat de werkzaamheden van de GGD 

Hollands Midden.  

 

De meeste gemeenten in HM en ook Leiderdorp konden zich vinden in de uitgangspunten in 

het conceptprogramma RDOG HM 2016, waarbij het belangrijkste aandachtspunt, het 

opstellen van de ontwikkelagenda 2020 (ondersteund door het onderzoek van AEF naar de 

verdere ontwikkeling van de dienstverlening door de GGD) in de stijgers is gezet. 

 
De drie belangrijkste thema’s van de ontwikkelagenda 2020 zijn: 

ordening van de GGD taken in schillen (Basis dienst, Aanvullende dienst, dienst aan 



- speciale/risico groepen); 

- het versterken van Good Governance;  

- uitwerken van opties en invulling bezuinigingstaakstelling.  

Voor de uitwerking van de ontwikkelagenda zijn werkgroepen ingesteld met trekkers vanuit 

het DB. Coördinatie is in handen van de gemeentesecretaris van Leiden. Een deel van de 

conclusies uit het onderzoek van AEF zijn al nader uitgewerkt en opgenomen in het 

concept programma en nu dus ook in de ontwerp begroting 2016. Zoals het omzetten van 

taken vanuit de basisdienst naar een collectieve aanvullende dienst, het onderscheiden van  

het programma OGZ in drie sub programma’s (Wettelijke taken, Publieke zorg voor de 

jeugd (PZJ) en Maatschappelijke zorg en Veilig Thuis) en het bespreken van mogelijkheden 

tot bezuiniging in het sub programma ‘wettelijke GGD taken’(gezondheidsbevordering, 

gezondheidsbescherming, ondersteuning bij crisis en rampen). Effecten van deze 

conclusies zouden tot begrotingswijzigingen in 2016 kunnen leiden. Voor meer informatie 

wordt verwezen naar de bijlagen o.a. de Management Samenvatting.  

 

Voor Leiderdorp bedraagt de bijdrage aan de RDOG: 

 

Gemeente Totale bijdrage 2016 

Leiderdorp  

BPI ( bedrag per inwoner) € 501.403 

Bijdrage kind € 299.931 

Bijdrage GHOR €   65.156 

TOTAAL € 866.490 

  

 

De bijdrage is in de begroting opgenomen. 

 

Het financieelkader zoals opgenomen in de conceptprogrammabegroting zijn overgenomen 

in de ontwerpbegroting RDOG HM 2016. Een indexering van 0.59% (positief) t.o.v. 2015 en 

de uniforme taakstelling van 0,34% (negatief) als aandeel in de neergang van het 

Gemeentefonds zijn hierin verwerkt 

 

Programma GHOR en RAV 

De ontwerpbegroting RDOG HM 2016 bevat ook de programma’s GHOR (Veiligheidsregio) 

en RAV (Ambulancevervoer). Het AB van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft 

positief geadviseerd over de begrotingsuitgangspunten op dit programma.  De kosten van de 

Ambulancezorg worden bekostigd door de zorgverzekeraars op basis van beleidsregels van 

de NZa en lokaal met hen gemaakte afspraken (zie  onder Taken en Bevoegdheden). 

 

 

Oprichting coöperatie “GGD Support Centrum” (brief 13 april) 
De RDOG heeft met de wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 

2015 ( art 31a, lid2) de verplichting gemeenten te raadplegen bij het besluit tot oprichting van 

een rechtspersoon of deelname in rechtspersonen. 

 
Het bestuur van de RDOG HM is voornemens tot mede-oprichting een deelneming in de 
coöperatie “GGD support Centrum”. Binnen deze coöperatie kunnen meerdere GGD-en 
gezamenlijk de aanbesteding en inkoop van  ICT systemen voor het digitaal dossier 
jeugdgezondheid uitvoeren. Zij krijgen hierdoor een sterkere positie ten opzichte van de 
aanbieder en kunnen ook de kwaliteitswaarborg en innovatiemogelijkheden bevorderen. De 
coöperatie krijgt geen medewerkers in dienst en aan de coöperatie worden geen taken, 



verantwoordelijkheden of bevoegdheden overgedragen. Het bestuur van de coöperatie 

bestaat uit de directies van de deelnemende GGD’en, die uitsluitend binnen het mandaat 

kunnen handelen die zij van hun bestuur hebben gekregen. Het bestuur wordt wel 

verantwoordelijk gehouden voor alle resultaten binnen de coöperatie. 

 
Het AB (25 maart) ziet geen bezwaar tegen de oprichting van de coöperatie. De 

gemeenteraad van Leiderdorp wordt geadviseerd vanuit bedrijfsmatige argumenten 

akkoord te gaan met de oprichting van de coöperatie.  
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Omgevingsdienst West-Holland 
Postbus 159 
2300 AD  LEIDEN 
 
 
 
 
 
datum : 12 mei 2015 
kenmerk : Z/15/013892/28401 
betreft : Concept zienswijze Begroting 2015 Omgevingsdienst West-Holland 
 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Op 15 juni heeft onze gemeenteraad de ontwerpbegroting Omgevingsdienst West-Holland 
2016 besproken. In deze brief geven wij u de reactie van de gemeenteraad van Leiderdorp. 

 
De begroting 2016 is algemeen van karakter. In de begroting is de totale bijdrage van 
Leiderdorp geraamd, maar er is nog geen vertaling beschikbaar van deze bijdrage in het aantal 
uren dat per taak wordt besteed. Deze uitwerking worden vastgelegd in het nog op te stellen 
werkplan 2016.  
 
De voorgelegde begroting 2016 is conform het financiële Kader Gemeenschappelijke 
Regelingen 2016-2019, waarin onder andere een taakstelling is opgenomen. Deze taakstelling 
is ook in de begroting opgenomen. De begroting 2016 van de ODWH past binnen de 
gemeentelijke begroting. 
 
Om deze reden kunnen wij instemmen met de begroting 2016. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze zienswijze vragen hebben dan kunt contact opnemen met 
de griffie, op telefoonnummer 071-5454821.  
 
 
Hoogachtend,  
 
Gemeenteraad Leiderdorp,  
 
 
J.C. Zantingh    L.M. Driessen-Jansen  
griffier     burgemeester 
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LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN VOOR 

 

DE VERGADERING VAN DE RAAD OP 15 jun i 2015 

  
 
 

1. Sterrentuin huurkorting, brief van organisaties in de Sterrentuin d.d. 6 mei 2015 
Voor kennisgeving aannemen 

 
2. Rekenkamer Leiderdorp Jaarverslag 2014 

Voor kennisgeving aannemen 
 

3. Rekenkamer Leiderdorp Handboek mei 2015 
Voor kennisgeving aannemen 
 

4. Holland Rijnland ontwerpbegroting 2016 brief aan de raden d.d. 11 mei 2015 
Betrekken bij besluitvorming 

 
5. Leidse regio samenwerking informatiebrief van college d.d. 4 mei 2015 

Voor kennisgeving aannemen 
 

6. Lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 tussenevaluatie, brief van het college d.d. 
19 mei 2015 
Voor kennisgeving aannemen 

 
7. Beachvolleybalvelden aanleg op sportaccommodatie bij Velocitas, brief van het 

college d.d. 21 mei 2015 
Voor kennisgeving aannemen 

 

 

 

 

 

N.B. 

Voor kennisgeving aannemen 

Betrekken bij besluitvorming 

Voor afdoening naar het College van burgemeester en wethouders. 

Voor pre-advies (In gevallen waarbij de raad over onvoldoende informatie beschikt over het onderwerp of 

waarbij de mening van het college van belang is) 



Kort verslag RAAD 11 mei 2015 

 
Vragenronde - GrL heeft drie raadsvragen gesteld: over bluscapaciteit, over thuiszorg en over 
kruispunt Willem Alexanderlaan Mauritssingel. Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons 
raadsinformatiesysteem: https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2015/11-mei/20:00:00. 
Daarnaast heeft GrL vragen gesteld over BOA’s, LAB071 en opvang illegalen in de regio. De vragen 
staan in ons raadsinformatiesysteem, de antwoorden volgen later. 
 
Mededelingen - Wethouder Wassenaar meldt dat hij bericht van IKEA heeft ontvangen dat er op dit 
moment geen nader nieuws is te melden. Naar verwachting wel binnen enkele weken. 
 
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) toetreding Katwijk - De raad gaat akkoord met de 
toetreding van de gemeente Katwijk met ingang van 1 juni tot de gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst West-Holland. 

 
Werkkostenregeling - De raad stelt de werkkostenregeling vast tot 31 december 2015. 
 
Lijst van toezeggingen en moties - Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is 
gepubliceerd in de Langetermijnagenda: 
https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3 

Het college komt voor de kadernota met een bericht richting raad over de uitvoering van de fietsnota. 

Lijst van ingekomen stukken - GrL roept de overige fracties op als gemeente mee te doen aan de 
dag van de democratie op 12 september en dan het gemeentehuis open te stellen. De griffier zal 
Leiderdorp aanmelden. De organisatie is onderwerp van gesrpek in het eerstvolgende presidium. 

Besluitenlijst raad 20 april - De raad stelt de besluitenlijst van 20 april vast. 

 

https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2015/11-mei/20:00:00
https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3
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