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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 1 oktober 2019 

     

Onderwerp: Aanvullend budget herinrichting 

Ericalaan & Simon Smitweg in 

grondexploitatie Amaliaplein. 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0241E3E605* 
Beslispunten 

1.    In te stemmen met aanvullend budget voor de herinrichting van de Ericalaan en de Simon 
Smitweg en drie aanliggende kruisingen van € 1.346.000 (excl. BTW); 

2.    Dit aanvullend budget ten laste te brengen van de grondexploitatie Amaliaplein en deze 
mutatie te verwerken in de GIG2020  

 

1 SAMENVATTING  

Om tot een goede verkeersafwikkeling te komen die voortvloeit uit de ontwikkelingen aan het 
project Amaliaplein (supermarkt en 21 sociale huurwoningen) dienen de Ericalaan en de Simon 
Smitweg te worden aangepast. Uit het onderzoekstraject is gebleken dat om tot een 
toekomstbestendige robuuste oplossing te komen, relatief ingrijpende aanpassingen nodig zijn. 
Het college heeft inmiddels besloten dat de Ericalaan 2-richtingverkeer blijft en in lijn met de 
mobiliteitsvisie 2019-2030 wordt ingericht als een wijkweg (30 km per uur) en dat op de Simon 
Smitweg (tussen Persant Snoepweg en Willem-Alexanderlaan) geheel 2-richtingverkeer wordt 
ingesteld en een gebiedsontsluitingsweg blijft (50 km per uur). Op basis van deze gekozen 
verkeersoplossing is een raming opgesteld waarvoor het college aan uw raad vraagt in te stemmen 
met het benodigde aanvullend budget en dit in de GIG2020 ten laste te brengen van de 
grondexploitatie Amaliaplein.  
 

2 Inleiding 

Op 16 augustus 2019 hebben wij u per brief geïnformeerd over besluitvorming met betrekking tot 
de verkeerscirculatie rondom het Amaliaplein. Deze moet worden aangepast vanwege de verkeer 
aantrekkende werking van de vestiging van Lidl op dit plein en de nieuwe woningen. Op basis van 
diverse en uitgebreide onderzoekstrajecten en met kennisneming van de discussie in het Politiek 
Forum op 18 februari 2019 heeft het verkeersbureau Movares eindadvies uitgebracht. Het college 
heeft het advies van Movares op 16 juli 2019 overgenomen (Z/19/083441). Het advies luidt dat het 
tweerichtingsverkeer op de Ericalaan blijft behouden op basis van een inrichting als wijkweg (30 
km per uur) en er tweerichtingsverkeer op de Simon Smitweg ter hoogte van het gemeentehuis 
wordt ingesteld, ingericht als een gebiedsontsluitingsweg (50 km per uur). De vastgestelde 
verkeerscirculatie wordt in de tweede helft van 2019 uitgewerkt tot functionele ontwerpen voor 
herinrichting van de Ericalaan, de Simon Smitweg en de aanliggende kruisingen (met uitzondering 
van de rontonde Ericalaan, Acacialaan, Hoogmadeseweg). Vervolgens zal in 2020 benodigde 
wettelijke besluitvoering, aanbesteding en realisatie plaatsvinden.  
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ln de GIG2019, kadernota 2020-2O23 en de Vorap GIG2019 schreven wij al dat wij de herinrichting 
grotendeels willen dekken uit de grondexploitatie Amaliaplein. De belangrijkste aanleiding voor de 
herinrichting van beide wegen is immers het groeiend verkeer door de komst van de Lidl. In dit 
voorstel is onder Financiën in tabel 1 de dekking voor investeringen weergegeven. De 
investeringen voor de herinrichtingen betreffen de plan-, eventuele verwervings- en 
uitvoeringskosten. In de uitvoeringskosten (gebaseerd op SSK-ramingen) is rekening gehouden met 
aanleg van verkeerslichten op de T-kruising Willem-Alexanderlaan en Simon Smitweg, mogelijke 
aanpassingen van het wegvak Simon Smitweg tussen Hoogmadeseweg en kruising Persant 
Snoepweg, het treffen van geluid reducerende en/of werende maatregelen en het gelijktijdig 
vervangen van de riolering op de Ericalaan.  
 

3 Beoogd effect 

Met het beschikbaar stellen van dit budget wordt de uitvoering van dit project geborgd dat tot 
doel heeft om vanwege de ontwikkeling aan het Amaliaplein met inzet van de Ericalaan en de 
Simon Smitweg tot een robuustere verkeersstructuur voor gemotoriseerd wegverkeer tussen de 
wijken ten zuidoosten van de A4 (Oranjewijk, ’t Heerlijk Recht, Doeskwartier) en ten noorden van 
de Persant Snoepweg (Ouderzorg, Voorhof en verder, waaronder Leiden) te komen. Dit gebeurt in 
de wetenschap dat de huidige gebiedsontsluitingsroute via de Willem-Alexanderlaan en Simon 
Smitweg in onvoldoende mate deze functie vervult.  
 

4 Argumenten 

1.1 Gezien de omvang en de noodzaak van benodigde budget willen wij deze mutatie niet via onze 
reguliere planning en control cyclus voor  instemming aanbieden.  
Wij achten de herinrichting van zodanig belang (de ontwikkelaar van supermarkt verwacht 
opening in het 1e kwartaal van 2020)  dat de uitvoering nu zeker moet worden gesteld. 

1.2 De uitgaven zullen voor het overgrote deel plaatsvinden in 2020, het is daarom niet 
noodzakelijk om een begrotingswijziging in boekjaar 2019 door te voeren. De financiële 
gevolgen zullen worden verwerkt in de GIG2020 en de daarbij behorende begrotingswijziging 
2020.  
In het coalitieakkoord 2018 is afgesproken dat nader onderzoek diende te worden verricht 
naar andere verkeersoplossingen. Omdat deze onderzoeken ten tijde van het opstellen en de 
vaststelling van de GIG2019 nog niet waren afgerond en er evenmin een besluit was, konden 
de kosten nog niet geraamd worden. De uitvoering en de te treffen maatregelen bij deze 
gekozen verkeerscirculatie zijn ingrijpender maar tegelijkertijd ook noodzakelijk en robuuster 
dan waar eerder mee rekening is gehouden. 

2.1 De herinrichting is een direct gevolg van de ontwikkeling aan het Amaliaplein. 
De verkeerskundige onderzoeken die naar aanleiding van vestiging van de supermarkt op deze 
locatie voor het bestemmingsplan Amaliaplein zijn gedaan, laten een dusdanige toename van 
gemotoriseerd verkeer zien dat in stand houden van de huidige situatie niet aanvaardbaar is. 
De voorliggende aanpassingen aan beide wegen leiden tot aanvaardbare verkeersintensiteiten 
op wegvakniveau en verkeersafwikkeling op kruispuntniveau. 

2.2  Het resultaat van de grondexploitatie zal nadelig wijzigen maar blijft voordelig (positief).  
Het resultaat van de grondexploitatie Amaliaplein zal in 2020 op basis van deze 
herinrichtingen wijzigen met ca. -/- €1,4 miljoen (nadelig) tot een resultaat van ca. +/+ € 1,3 
miljoen. (voordelig).  

2.3 Het doorvoeren van de mutatie in de GIG2020 is conform de financiële verordening. 
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In de financiële verordening 2018 is voorgeschreven dat de GIG jaarlijks met peildatum 1 
januari wordt geactualiseerd en vervolgens (doorgaans in mei) door uw raad vastgesteld. 
Daarnaast wordt in de voortgangsrapportage GIG uw raad geïnformeerd. Conform de 
“bestendige gedragslijn” nemen wij deze mutatie mee in de jaarlijkse actualisatie van het 
grondexploitatiecomplex (GIG2020) en de daaropvolgende begrotingswijziging 2020. 

 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 en 2.1 De geprognosticeerde mutatie is 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. Hierover wordt twee keer per jaar 
gerapporteerd in de GIG (mei) en de Voortgangsrapportage GIG (november). 
 
 

6 Communicatie 

Het deelproject Ontwikkeling Amaliaplein en de deelprojecten Herinrichting Ericalaan en Simon 
Smitweg hebben een eigen communicatie- en participatietraject. 
 

7 Financiën 

Aanpassing Ericalaan & Simon Smitweg ex BTW Totaal 

      

Lasten     
      

Aanpassingen Ericalaan & Simon Smitweg   € 1.852.000    

      

Totaal lasten     € 1.852.000  

      

Beschikbare dekking:     
      

- Integraal Verkeers- en Vervoerplan (IVVP)  € 45.000    

- Beheer (verharding&riolering - IWKp)     € 175.000    

- Reeds begroot grex Amaliaplein (GIG2019)      € 286.000    
      

Totaal beschikbare dekking        € 506.000  

      

Aanvullend benodigd budget t.l.v. grex Amaliaplein     € 1.346.000  

Tabel 1. 
 
Vanuit reeds eerder beschikbaar gestelde kredieten voor het Integraal Verkeer en Vervoer Plan 
(IVVP) en vanuit het Integraal Waterketenplan (IWKp) is dekking beschikbaar van in totaal 
€ 220.000. Daarnaast was in de GIG2019 al rekening gehouden met een raming van € 286.000. Per 
saldo is er nog € 1.346.000 extra dekking nodig. Deze extra kosten zullen ten laste van de grex 
Amaliaplein worden gebracht en worden verwerkt in de GIG2020 en de daarbij behorende 
begrotingswijziging. 
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8 Evaluatie 

In mei 2020 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang ten opzichte van de 
voortgangsrapportage GIG 2019 en wordt de GIG2020 vastgesteld.  

 
 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: - 
 
 


