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Onderwerp:  Krediet aanvraag R-Net  Aan de raad.  

 

 

*Z00959FF077* 
 

Beslispunten 

1. Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van €80.000,- voor de uitw erking 

van de R-Net route Leiden-Leiderdorp  

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De Provincie Zuid Holland heeft  de gemeente Leiderdorp verzocht om de uitvoering van het project 
R-Net ter hand te nemen. R-net is de merknaam w elke de PZH heeft  gegeven aan haar 
hoogw aardig openbaar vervoersconcept. De uitvoering bestaat uit  enerzijds uit  het aanpassen van 
haltes op het Engelendaal en de Persant Snoepw eg naar het “ R-net concept”  en anderzijds uit  
infrastructurele w ijzigingen. De w ijzigingen aan de infrastructuur,  onder andere tw ee busbanen op 
de kruising Engelendaal - Oude Spoorbaan, zijn reeds onderdeel van het project Leidse Ring Noord. 
Het College heeft  over beide zaken posit ief  besloten. Voor de Leidse Ring Noord heeft  u een apart 
raadsvoorstel ontvangen. 
 
Bedoeling is dat R-Net vanaf december 2017 gaat rijden over de huidige route van Qliner 365. In 
eerste instant ie zal de eindhalte het Alrijne Ziekenhuis zijn. Na realisat ie van IKEA zal deze route 
w orden doorgetrokken tot Bospoort/IKEA.  
 
In dit  raadsvoorstel w ordt een voorbereidingskrediet aangevraagd om het voorlopig ontw erp, 
opgesteld door PZH, verder integraal uit  te w erken door de gemeente. Alle kosten, zow el voor de 
voorbereiding als voor de uitvoering, w orden gedekt door een volledige subsidie vanuit  de 
Provincie. Deze verbindt zich via een realisat ieovereenkomst hieraan.  
 
 

1.b Voorgeschiedenis 

In de beleidsnotit ie Hoogw aardig Openbaar Vervoer van Holland Rijnland (2012) is een aantal HOV -
corridors benoemd. De Provincie heeft  deze integraal overgenomen in haar beleid, en op basis 
daarvan een uitvoeringsplan opgesteld. De corridor Leiden-Leiderdorp maakte hier tot het planjaar 
2020 geen onderdeel van uit . Op verzoek van Leiderdorp is alsnog een haalbaarheidsstudie 
uitgevoerd. Eerst door Holland Rijnland, later is dit  over genomen door de Provincie. De conclusie 
w as dat de corridor geschikt is voor het concept R-Net en dat het mogelijk was om deze corridor 
alsnog binnen de planperiode op te nemen. 
 
De corridor loopt grotendeels via het tracé van de LRN. Daarom is in de stuurgroep aldaar 
afgesproken dat de infrastructuur aanpassingen op deze route in dat project w orden meegenomen. 
Daar de haltew ijzigingen in Leiderdorp echter allemaal buiten dit  t racé plaatsvinden (allen op het 
Engelendaal en de Persant Snoepw eg), is hiervoor een apart project opgezet door de Provincie.  
 
De HOV-verbinding tussen het Centraal Stat ion Leiden en het Alrijne Ziekenhuis is voor Leiderdorp 
van groot belang. De huidige route w ordt op dit moment gereden door Arriva Qliner 365. Uit  stud ie 
blijkt  dat het overgrote deel van de huidige reizigers deze route dagelijks nemen, veelal met een 
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w oon-w erk of een w oon-school motief. Een verbetering op deze route leidt tot een kortere reist ijd 
en meer kw aliteit  voor de huidige gebruikers en zal ook leiden tot nog meer reizigers. Voor de 
Leiderdorpse inw oners betekent dit  een betere aansluit ing op het Centraal Stat ion en het Centrum 
van Leiden, en voor de bedrijven zoals het Alrijne Ziekenhuis betekent dit  een betere bereikbaarheid 
vanuit  de gehele regio. 
 
De Provincie heeft  een voorlopig ontw erp opgesteld voor de benodigde w ijzigingen aan de haltes, 
natuurlijk in samenspraak met de gemeenten. Tezamen met de realisat ieovereenkomst vormt dit  de 
basis voor de projectoverdracht van de Provincie naar de Gemeente. De Gemeente zal het voorlopig 
ontw erp uitw erken naar een def init ief  ontw erp w aarbij ook de andere gemeente beleidsdoelen 
(zoals verbreding van f ietspaden w aar deze moeten verschuiven om ruimte te maken voor de halte) 
direct mee w orden genomen. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De invoering van R-Net verbetert  een huidige busroute (Qliner 365). Dit  heeft enkel posit ieve 
effecten en past daarbij binnen de beleidsdoelen zoals geformuleerd in het IVVP. Voor de inpassing 
van de haltes is er een duidelijke relat ie met stedenbouw , ruimtelijke ordening, openbare ruimte en 
andere verkeersdoelstellingen zoals de Fietsnota. Deze beleidsvelden zijn reeds betrokken gew eest 
bij de totstandkoming van het voorlopig ontw erp welke opgesteld is door de Provincie.  

 

2 Beoogd effect 

Het vervroegd (december 2017) instellen van een R-Net verbinding tussen Leiden en Leiderdorp. 

 

 
3 Argumenten 

1.1 De gemeente is als w egbeheerder de aangew ezen part ij om verdere uitw erking en realisat ie op 
zich te nemen. 
De inpassing van de haltes binnen de gemeente en w ijzigingen aan de verkeersinfrastructuur zijn de 
verantw oordelijkheid van de gemeente daar deze plaatsvinden in de openbare ruimte. Ook is de 
gemeente w egbeheerder; deze verantw oordelijkheid vloeit  daaruit  voort.  
 
1.2 Voor de verdere uitwerking van het ontw erp door de gemeente is een voorbereidingskrediet 
nodig. 
Voor de uitw erking zullen externe ontw erpbureaus gevraagd een def init ief  ontw erp te maken 
alsook een aanbestedingsbestek. Hiervoor is een beschikbaar krediet nodig.  Er zijn nl geen 
middelen beschikbaar binnen de huidige verkeersbudgetten of programma 4 om deze kosten te 
dekken. 
 
1.3 De dekking vindt volledig plaats via provinciale subsidie.  
In de realisat ieovereenkomst bindt de Provincie zich aan het verlenen van een 100% subsidie ter 
dekking van deze voorbereidingskosten. 

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het project is afhankelijk van het besluit  rond de Leidse Ring Noord.  
De infrastructuur w ijzigingen w elke nodig zijn om de reist ijd verkort ing op deze route te realiseren 
zijn belegd in het project Leidse Ring Noord. Een posit ief  besluit  hieromtrent is noodzakelijk.  
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5 Duurzaamheid 

De uiteindelijke realisat ie zal conform de aanbestedingsregels betreffende duurzaam inkopen 
verlopen. 

 
6 Communicatie en participatie 

De communicat ie rondom de invoering van R-Net ligt  bij de Provincie. Zij zijn concessie verlener van 
het openbaar vervoer. De gemeente zal haar communicat ie richten op de uitvoering en inpassing 
van de hiervoor benodigde zaken. 
 
Het besluit  tot invoering van R-Net is genomen door de Provincie. De gemeente voert dit  als 
w egbeheerder uit. Via een informatie avond zijn/w orden geïnteresseerden geïnformeerd omtrent de 
plannen w elke in hun geheel plaatsvinden langs het Engelendaal en het gedeelte Persant Snoepw eg 
tussen het Engelendaal en het Alrijne Ziekenhuis. 
 

 
7 Kosten, baten en dekking 

De kosten voor dit voorbereidingskrediet w orden op dit  moment geraamd op €80.000,-. Deze 
kosten w orden volledig gedekt door de provinciale subsidie. De gemeente w ordt alleen belast met 
de ambtelijke uren w elke binnen de reguliere begroting w orden opgevangen. Er zijn derhalve geen 
extra kosten of dekking nodig voor de uitw erking van dit  project.  

 

8 Evaluatie 

Daar dit  een voorbereidingskrediet betreft zal er geen evaluat ie plaatsvinden. In plaats daarvan zal 
bij het verzoek tot uitvoeringskrediet uiteengezet w orden hoe het def init ief  ontw erp en de inpassing 
ervan binnen Leiderdorp heeft  plaatsgevonden. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 


