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Van bewoners rondom de geplande Leidse Ring Noord ontvingen wij het verzoek aanvullende 

vragen aan het College te stellen over de kosten. Het verzoek luidt als volgt: 

 

Bij een discussie in de raad over verdiepte ligging van (delen van) het tracé zullen de 

meerkosten naar verwachting een belangrijke rol spelen. Daarom achten de bewoners het 

essentieel dat die meerkosten eenduidig én geloofwaardig zijn. Gezien de tot nu toe 

tegenstrijdige cijfers stellen bewoners voor naar die meerkosten een nader onderzoek in te 

stellen. Echter, het openbaar maken van kosten zou kunnen leiden tot ongewenste 

beïnvloeding van het latere aanbestedingsproces. Om dat te voorkomen stellen de bewoners 

de volgende aanpak voor: 

1. Het kostenonderzoek richt zich uitsluitend op de meerkosten van 1 m verdieping en 

niet op de € 23,8 mln zoals begroot voor de totale kosten van het tracé; 

2. Het formele verzoek voor het nadere kostenonderzoek wordt gedaan door een of meer 

leden van de raad, die zich bij de uitwerking en bespreking laten bijstaan door enkele 

bewoners die met name de onderzoeksvragen voorbereiden; 

3. Desgewenst kunnen raadsleden en participerende bewoners vooraf een 

geheimhoudingsverklaring ondertekenen, waarmee wordt zeker gesteld dat de 

achtergrond van cijfers niet openbaar wordt gemaakt. 

 

Het voorstel is het kostenonderzoek uit te voeren onder leiding van Omgevingsmanager LRN 

met technici van de projectgroep (en kennis hebben van kostenbegrotingen), waarbij de 

volgende vragen stap voor stap worden besproken:  

o Hoe ziet de kaart van het toekomstig tracé van de Oude Spoorbaan eruit en 

waar lopen de gas- en hoogspanningsleidingen die eventueel belemmeringen 

vormen?  

Antwoord: De gevraagde gegevens zijn weergegeven op tekening 2103463 

(bijlage 1). De tekening laat het maaiveldontwerp zien met daarbij 

aangegeven de (indicatieve) ligging van de kabels en leidingen.  

o Waar – aangegeven op deze kaart - zouden ten behoeve van de verdieping bij 

BABAB extra damwanden en extra folie moeten komen?  

Antwoord: Op de tekening (bijlage 1 staat aangegeven waar, indicatief, 

folieconstructies toegepast zou moeten worden bij een verdiepte ligging. Ter 



verduidelijking zijn 2 dwarsprofielen toegevoegd (bijlage 2 en bijlage 3) 

waarop onder elkaar de dwarsprofielen zijn getekend. De folieconstructie is 

aangegeven met een zwarte stippellijn.  

o Wat zijn de extra werkzaamheden voor optie BABAB ten opzichte van 

maaiveldligging (BBBBB) uitgedrukt in:  

 Hoeveel strekkende meters extra damwand zou nodig zijn?  

Antwoord: Voor de verdiepte ligging bij dwarsprofiel 1 (opgenomen 

profiel ten westen van koeienrotonde) is circa 460 m1 damwand nodig.  

 Wat kost een damwand bouwen globaal per 100 strekkende meter? 

Antwoord: De kostenramingen zijn middels de SSK-systematiek 

opgesteld en gebaseerd op een ingeschatte, samenhangende, 

bouwmethode. Eén onderdeel uit de kostenraming lichten geeft een 

vertekend beeld en we kunnen dit dan ook niet zo verstrekken. 

 Hoeveel extra strekkende meters folie zou nodig zijn?  

Antwoord: Voor de verdiepte liggingen is circa 32.000 m2 folie nodig.  

 Wat kost folie aanbrengen globaal per 100 strekkende meter? 

Antwoord: De kostenramingen zijn middels de SSK-systematiek 

opgesteld en gebaseerd op een ingeschatte, samenhangende, 

bouwmethode. Voor het aanbrengen van de folie moet de gehele 

bestaande weg verlegd worden naar de zijde van de polder of van de 

bestaande wijk om ruimte te creëren om de folie in één geheel aan te 

brengen. Naast het verleggen van de weg wordt ook de bouwtijd van de 

gehele herinrichting verdubbeld (van circa 1,5 jaar naar 2,5 tot 3 jaar). 

Eén onderdeel uit de kostenraming lichten geeft een vertekend beeld en 

we kunnen dit dan ook niet zo verstrekken. 

 Wat zijn de extra (graaf)werkzaamheden? 

Antwoord: Extra graafwerkzaamheden voor het aanbrengen van de 

folieconstructie (zonder de bovengenoemde wegverleggingen) zijn ca 

110.000 m3. 

 en wat kosten die?  

Antwoord: De kosten zijn onderdeel van de SSK-raming en de hiermee 

samenhangende bouwmethode. Eén onderdeel uit de kostenraming 

lichten geeft een vertekend beeld en we kunnen dit dan ook niet zo 

verstrekken.  

 Welke extra voorzieningen moeten worden getroffen tijdens de bouw 

waarbij het verkeer nog wel kan doorstromen  

Antwoord: Voor het aanbrengen van de folieconstructie dient de gehele 

bestaande weg (inclusief kabels en leidingen) verlegd te worden om 

bouwruimte te creëren voor het aanbrengen van de folie (in één 

geheel), naast het verleggen van de weg wordt de bouwtijd ook 

aanzienlijk verlengd. N.B. soms worden folieconstructies in delen 

aangebracht, dit vergroot het risico op lekkages en verlengt de bouwtijd 

nog meer.  

en wat kosten die?  

Antwoord: De kosten zijn onderdeel van de SSK-raming en de hiermee 

samenhangende bouwmethode. Eén onderdeel uit de kostenraming 

lichten geeft een vertekend beeld en we kunnen dit dan ook niet zo 

verstrekken. Het gaat hier over kosten die bij maaiveld uitvoering niet 

zouden voorkomen.  

 Welk deel van deze extra werkzaamheden  - en dus ook kosten - vervalt 

als alleen optie BBBAB óf BABBB wordt uitgevoerd?  

Antwoord: De verschillen zijn inzichtelijk in de dwarsprofielen (bijlage 2 

en 3). De effecten in kosten zijn in het variantenoverzicht 

gepresenteerd. 

o Hoe vertalen die extra’s zich in de totale meerkosten?  

Antwoord: Zie het variantenoverzicht zoals getoond tijdens de 

raadsinformatiesessie.  

 



o Hoe kan de juistheid van deze kosten met een onafhankelijk second opinion 

worden bevestigd?  
Antwoord: De kostenramingen zijn in eerste instantie opgesteld door 

Stadsingenieurs en Movares. Hierop is een second opinion uitgevoerd door 

Kodos. Vanwege de grootte van de investeringen in de Leidse Ring Noord is 

nog een extra toetsing door Witteveen+Bos uitgevoerd.  
 

 

 

Vraag van LPL:   

 

Kan het college de bovenstaande vragen beantwoorden en is het college bereid die 

beantwoording - zo mogelijk reeds voor de raadsvergadering van 9 september - 

mondeling toe te lichten in een apart daartoe georganiseerd technisch overleg 

waaraan een of meer raadsleden en enkele direct betrokken bewoners deelnemen? 

 

Het college is bereid een toelichting te geven aan de raadsleden en enkele direct betrokken 

bewoners. Deze toelichting in de vorm van een technisch overleg zal plaatsvinden op dinsdag 

17 september om 20.00 uur. De fractievoorzitters en -woordvoerders op dit onderwerp zijn 

hiervoor reeds uitgenodigd. 


