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datum 11 september 2018 VERZONDEN j A SEP 2018 
ons kenmerk Z/18/067847/129500 
bijlage 1 
betreft Brief aan de Raad over Voortgangsrapportage Leidse Ring Noord 

met recente informatie over Zijlbrug 

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt ter kennisname, de Voortgangsrapportage van het project Leidse 
Ring Noord van het le trimester van 2018. Tegelijkertijd met het aanbieden van de 
voortgangsrapportage wordt recente informatie gedeeld over de werkzaamheden 
aan de Zijlbrug.

Deze rapportage wordt opgesteld door de projectorganisatie van de Leidse Ring 
Noord en aan de raad van Leiden toegezonden. Het betreft de rapportage van het 
1e trimester 2018 met peildatum 1 januari 30 april 2018.

Gezien de samenwerking van Leiden en Leiderdorp in dit project wordt u 
overeenkomstig geinformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

LM. Driessen-Jansen 
secreta ri burgemeester 
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Datum 
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Wethouder 
Duurzaamheid, Mobiliteit Beheer Openbare Ruimte 

Retouradres:Postbus 9100.2300 PC Leiden Gemeente Leiden 
Bezoekadres Stadhuis 

Stadhuisplein 1 
Postadres Postbus 9100 

2300 PC Leiden 
Telefoon 14071 

E-mail a.tjeenk.wi|link@leiden.nl 
Website www.leiden„nl/gemeente 

6 september 2018 contactpersoon Tjeenk Willink 
2/16/320544/1638884 Doorkiesnummer 5202 

Als bijlage bij dit schrijven bieden we u de voortgangsrapportage aan over de afgelopen 
periode voor het project Leidse Ring Noord Tegelijkertijd met het aanbieden van de 
voortgangsrapportage willen we recente informatie met u delen over de werkzaamheden aan 
de Zijlbrug.
ln basis zijn dit onderhoudswerkzaamheden.Deze onderhoudswerkzaamheden worden door 
de Provincie Zuid-Holland eens per 10 jaar geagendeerdA Om overlast en kosten te beperken 
is gezocht naar een optimalisatie met de werkzaamheden voor de LRN. Dit heeft ertoe geleid 
dat het vervallen van het fietspad aan de noordzijde van de Zijlbrug geïntegreerd wordt binnen 
deze onderhoudswerkzaamheden.Het vervallen van het ¿etspad is door de gemeenteraad 
bekrachtigd in het Kaderbesluit LRN 2016.
ln reactie op het verkeersbesluit zijn in een aantal bezwaren vragen gesteld en zorgen geuit 
over de toekomstige situatie voor fietsers rondom de Zijlbrug. Hierover lopen momenteel 
gesprekken met de belanghebbenden. Tijdens de gesprekken is een nadere toelichting 
gegeven over de achtergrond van de gemaakte keuzes. Als gevolg van de gesprekken 
hebben we aan de projectorganisatie LRN gevraagd een aantal concrete acties te 
ondernemen. Dit om in de periode tot complete realisatie van de LRN de situatie voor het 
tietsverkeer te verbeteren.
Dit betreft allereerst het plaatsen van extra tijdelijke bebording om fietsers te attenderen op de 
gewijzigde situatie. Aanvullend worden 3 verkeersregelaars ingezet tijdens de spits in de 
eerste schoolweken op de kruispunten bij de Sumatrastraat/ leselmeerlaan en bij de 
verwijderde ¿etssopgang aan de Zijlstroom. Buiten deze maatregelen worden aanvullende 
maatregelen voorbereid. Het gaat hierbij om het vergroten van ¿etsopstelruimte en het 
creëren van een snelle en logische oversteek bij het kruispunt leselmeerlaan l Sumatrastraat 
voor het fietsverkeer. Deze aanvullende maatregelen worden bepaald op basis van tellingen 
die de komende weken worden uitgevoerd. Daarnaast wordt onderzocht of extra 
fietsverbindingen en/ of verbredingen van fietspaden mogelijk zijn en versneld tot realisatie 
gebracht kunnen worden.

Geachte Raadsleden,

Hoogachtend,

(eewis 
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Peiidatum:
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Reviewer:
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Vaststelling:
Functie 
Bestuur¿jk Opdrachtgever 

Leidse Ring Noord 

Voortgangsrapportage 1 
juni 2018 

RWG NOÖRD 

trimester 2018 
1 januari 30 aprii 2018 
Fred Labordus, Josje Hebbes, Bart Gerrits, Albertine Tjeenk 
Wlilink, Amanda Timp en Aidwin Meifor 
Erik Wiitink 
juni 2018 

Naam Paraaf Datum 
Martine Leewis 

(Wethouder Bereikbaarheid,Economie,
Binnenstad en Cultuur)

Ambtelijk opdrachtgever Chn'sdevor 
(Programme Manager Bereikbaameio)

Ambteiijk Opdrachtnemer 
(Projectmanager LRN) zow 
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MANAGEMENTSAMENVATTING 

De voor u liggende voortgangsrapportage beschrijft de periode van i januari 2018 tot en met 30 april 
2018. Deze periode is gebruikt voor het actualiseren van het Kaderbesluit en het verder brengen van 
de plannen voor Plesmanlaan en Engelendaal. Daarbuiten is gewerkt aan onderzoeken in het kader 
van ruimtelijke ordening, verkeer en stedelijke ontwikkeling en is de burgerparticipatie in beide 
gemeenten gestart.

ln april zijn de nieuwe gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp geïnformeerd over het project als 
onderdeel van het inwerktraject. Op 23 april is er teruggeblikt op wat er de afgelopen periode is 
gebeurd op het project Leidse Ring Noord Eind augustus is er een nieuwe sessie belegd 
waarin een vooruitblik zal worden gegeven.

Verder geen wijzigingen op het gebied van financien, kwaliteit of samenwerking tussen de gemeenten 
Leiderdorp en Leiden. Het kaderbesluit wordt in het tweede helft van 2018 aan de gemeenteraden van 
Leiden en Leiderdorp aangeboden.

ALGEMEEN 

2.1 Beantwoordingvragen 
Er zijn geen vragen vanuit de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever.

2.2 Gevraagde besluiten 
Niet van toepassing.

2.3 Scopewijzigíngen 
Er zijn geen scopewijzigingen.

VOORTGANG VAN HET PROIECT 

3.1 Resultaten 

Behaalde resultaten afgelopen periode 
De afgelopen periode heeft het team gewerkt aan het actualiseren van het Kaderbesluit.
Op basis van het nieuwe RVMK en de verkeersgegevens zijn verschillende disciplines verder 
gaan werken om deze actualisatie verder vorm te geven4 Op het gebied van ruimtelijke ordening zijn 
de onderzoeken voor de benodigde quickscans gereed en is Verkeer en Techniek bezig met het 
uitwerken van referentieontwerpen. Voor enkele tracédelen zijn meerdere varianten mogelijk die 
middels een matrix worden afgewogen. Ook zijn de verkeerskundige uitgangspunten op het tracé LRN 
afgerond.

Vanuit stedenbouw is er een kadernota ruimtelijke kwaliteit ambtelijk vastgesteld, welke de 
ruimtelijke kwaliteit omschrijft voor de gehele LRN. Deze gaat onderdeel uitmaken van het 
geactualiseerde kaderbesluit. Daarnaast wordt gewerkt aan de ambitiedocumenten voor de 
Plesmanlaan en het kruispunt Engelendaal. Later volgen de ambitiedocumenten voor de andere 
tracedelen als onderdeel van de Uitvoeringsbesluiten.

Doorkijk komende periode 
o Opstellen van en besluitvorming over geactualiseerd Kaderbesluit en Uitvoeringsbesiuiten 
De komende periode wordt gebruikt voor het actualiseren van het bestaande kaderbesiuit voor de 
LRN. Ter voorbereiding op de nieuwe besluiten die voorgelegd worden aan de raden van Leiden en 
Leiderdorp wordt een informerende sessie georganiseerd. Daarna volgen de uitvoeringsbesluiten voor 
tracédeien Engelendaal en Plesmanlaan,
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3.4 Informatie en communicatie 

Eind april zijn de nieuwe gemeenteraden geïnformeerd over het projectl eind augustus komt hier een 
vervolg op.

Met verschillende belanghebbenden is in de afgelopen periode meerdere malen contact geweest. in 
het eerste trimester van dit jaar zijn er meerdere overleggen geweest met stakeholders in de directe 
omgeving van het project.

Voor de Plesmanlaan heeft in maart de eerste meedenksessie plaatsgevonden om het proces rondom 
het Kaderbesluit en Uitvoeringsbesluit toe te lichten. Deze sessie werd name bezocht door 
ondernemers in de buurt van het tracédeel, maar ook bewoners sloten aan. Met de stakeholders 
rondom de kruising zijn aparte overleggen geweest. Ook de Fietsersbond is betrokken bij het proces 
rondom de Plesmanlaan.waarbij de nadruk ligt op de inpassing van de ¿etspaden in de nieuwe 
situatie. Voor het proces met betrekking tot de omgang met bomen binnen de gehele LRN is de 
Bomenbond aangehaakt.

Daarnaast hebben erin Leiderdorp meerdere sessies met omwonenden en ondernemers 
plaatsgevonden. Tijdens deze sessies worden de belangen uit de omgeving opgehaald, en worden zij 
geinformeerd over de voortgang en het vervolg van het project.
Gedurende T2 van dit jaar zal dit nog de focus zijn van de communicatie richting de omgeving ln juli 
zijn bewonersavonden gepland voor de Willem de Zwijgerlaan Engelendaal en Oude Spoorbaan. ln 
het najaar van dit jaar volgen bewonersavonden voor de Plesmanlaan en de Schipholweg.

Daarna wordt in de periode T3 2018 opnieuw gestart met participatiebijeenkomsten. De focus zal in 
deze periode liggen op de tracedelen die als eerst worden uitgewerkt naar een Uitvoeringsbesluit 
(Engelendaal en Plesmanlaan). Zo krijgen omwonenden de gelegenheid om hun wensen en eisen te 
geven en mee te denken over het ruimtelijk ontwerp, zoals de inpassing van het groen en het uiterlijk 
van de geluidswering. Ook worden overleggen georganiseerd met ondernemersverenigingen.
individuele ondernemers langs het tracé, belangenorganisaties en andere partners, zoals de 
woningbouwcorporaties.

Daarnaast blijven we belanghebbenden informeren met inloopavonden, een nieuwsbrief,
bewonersbrieven.de projectwebslte, de nieuwsbrief en sociale media.


