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Resultaatteam: Burgemeesteren Wethouders

Onderwerp: Kaderbesluit Leidse Ring Noord

Leiderdorp, 10 september 2019

Itilt tilililtiltilll ililltiltiltil illl iltil iltil ililll It til
*ZO21EóB1Z8B*

De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van 10 september 2OL9 , nr.2/19/O834607/L6OSI4

gezien het advies van het Politiek Forum van 30 september 2019 en 4 november 20L9;

besluit:

t. De tien verkeerskundíge uitgangspunten, geldend voor de verdere ontwerp- en voorbereidingsfase
van de gehele LRN, vast te stellen:

a. Om te functioneren als hoofddrager van het autoverkeerssysteem moet de LRN zorgen voor
betrouwbare en robuuste reistijden voor het bereiken van de agglomeratie zodat de LRN

aantrekkelijker (conform de Verkenning LAB071) is ten opzichte van concurrerende routes;
b' De LRN zorgt op de kruispunten en rotondes voor een goede uitwisseling voor alle modaliteiten

met het aansluitende wegennet. Om dit te bereiken moet voldaan worden aan het 'Programma
van Eisen Geregelde Kruispunten'van de gemeenten;

c. De LRN moet voldoende toekomstvast zijn ,de ontwerpen worden ten opzichte van het
prognosejaar 2O3O getoetst met een robuustheidsmarge van t5% (en25% bij kunstwerken) aan
extra verkeersgroei;

d. De LRN moet in inrichting, vormgeving en gebruik de weg zijn van de hoogste categorie binnen
de agglomeratie en als zodanig herkenbaar;

e. Het fietsnetwerk en de voorzieningen rond de LRN moet in directheid van routes en reistijd
verbeteren of minimaal gelijkwaardig blijven ten opzichte van de huidige situatie;

f. De LRN moet zorgen voor een goede oversteekbaarheid en toegankelijkheid van de openbare
ruimte

g. De LRN moet het hoogwaardig openbaar vervoer faciliteren zodat deze aan de gestelde eisen
voldoet voor R-net;

h. Hulpdiensten moeten gebruik kunnen maken van de LRN of worden aanvullende voorzieningen
voor getroffen

i. Landbouwverkeer moet gebruik kunnen maken van de LRN of worden aanvullende
voorzieningen voor getroffen;

j. Brj brugopeningen moet dit niet leiden tot overbelasting van de LRN en na sluiting dient het
verkeersysteem zich binnen een redelijke termijn (circa 2 verkeerslichtencycli) weer te kunnen
herstellen.
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2. De vijf ruimtelijke uitgangspunten, geldend voor de gehele LRN, vast te stellen:

a. De LRN is in functionele zin een samenhangend systeem

b. De verschillende deelgebieden bepalen de identiteit van de weginpassing

c. De ruimtelijke overgangen in de route vragen bijzondere aandacht

d. Goede ruimtelijke inpassing, waarbij aandacht is voor:
. Zichtbaar en beleefbaar maken van bestaande watergangen

. Versterken van groene verbindingen haaks op de ring

. Kwaliteit van de hoofdfietsroutes zowel parallel als haaks op de LRN

. Oversteekbaarheid LRN voor voetgangers

e. Een duurzame en klimaat adaptieve inrichting van de LRN

3. De volgende maatregelen per tracédeel, naast de verkeerskundige en ruimtelijke uitgangspunten,

als minimaal benodigde functionaliteiten vast te stellen:
. Tracédeel Plesmanlaan: Een gelijkvloerse autokruising van de Plesmanlaan, Vondellaan en

Darwinweg voor doorstroming van de auto en drie ongelijkvloerse langzaam verkeer kruisingen

maken. Het fietspad langs de Darwinweg verplaatsen van de oostzijde naar de westzijde om de

doorstroming van de auto bij de rotonde bevorderen en een nieuwe ontsluiting van het

Pesthuis en omliggende objecten realiseren vanaf de Darwinweg'
. Tracédeel Schipholweg: Kruisingen met de Morssingel en Dellaertweg herinrichten voor

doorstroming van de auto en (H)OV. De verdere uitwerking van dit tracédeel vindt plaats in

samenhang met gebiedsontwikkeling STEO en leefbaar binnenstad. De Dellaertweg

herinrichten voor doorstroming van auto en (H)OV en een goede aansluiting op de

bra ndweerkazerne.
. Tracédeel Willem de Zwijgerlaan: Kruising Willem de Zwijgerlaan - lJsselmeerlaan/

Sumatrastraat ongelijkvloers herinrichten, voor doorgaand autoverkeer om de doorstroming

van de auto en (H)OV en de fietsinfrastructuur te verbeteren. Slopen van 6 tussenwoningen en

aanbrengen van geluidsschermen van twee tot drie meter (conform Kaderbesluit LRN 2016). De

verdere uitwerking vindt plaats in samenhang met KEO. Voor de LRN gelden de

verkeerskundige uitgangspunten, in het kader van de gebiedsontwikkeling zoeken de twee

projecten LRN en KEO samen naar optimalisatie voor een nog betere inpassing . Deze wordt

nader uitgewerkt in een geactualiseerd kaderbesluit KEO (Q3/4 2O2I). Het uitvoeringsbesluit

Willem de Zwijgerlaan staat gepland voor Q2/3 2022
. Tracédeel Engelendaal: de bestaande kruising optimaliseren (tracéligging zo zuidelijk mogelijk)

door toevoegen van een derde rijstrook aan de zuidkant voor doorstroming auto en (H)OV. De

bypass op de Oude Spoorbaan naar Engelendaal vervalt, toevoegen van een ongelijkvloerse

langzaam verkeerverbinding om het fietsnetwerk te verbeteren, vernieuwen

Dwarsweteringbrug, plaatsen van geluidsschermen van twee tot drie meter en toevoegen van

een zo lang mogelijk geluidsscherm aan de zijde bij de wijk Driegatenbrug.
. Tracédeel Oude Spoorbaan: De rijbanen van de wegvakken naar twee maal twee rijstroken

verbreden op huidig niveau (-1 m NAP), de snelheid verhogen naar 70 km/h, bebouwde

komgrens verplaatsen naar de rotonde N445/446, plaatsen van geluidsvoorzieningen, geen
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verbredi ng naar de woningen toe, de rotonde bij de Schildwacht optimaliseren, realiseren van
een ongelijkvloerse langzaam verkeer verbinding in de nabijheid van de Schildwacht en de

bushaltes ter hoogte van de ongelijkvloerse verbinding realiseren.

4. ln te stemmen met de vijf bijgevoegde verkeerskundige referentieontwerpen per tracédeel van de
LRN, als toetsingskader met bovengenoemde functionaliteiten voor de haalbaarheid en

maakbaarheid en als input voor het investeringsplan.

a. Verkeerskundig referentieontwerp tracédeel Plesmanlaan versie 29 juli 2019
b. Verkeerskundig referentieontwerp tracédeel Schipholweg versie 29 juli 20L9

c. Verkeerskundig referentieontwerp tracédeel Willem de ZwÍjgerlaan versie 29 juli ZOIS
d. Verkeerskundig referentÍeontwerp tracédeel Engelendaal versie 29 juli 2019.

e. Verkeerskundig referentieontwerp tracédeel Oude Spoorbaan versie 29 juli 2OL9

5. ln te stemmen met het voortzetten van de participatie voor de LRN, waarin:
a. Er niet wordt geparticipeerd op de verkeerskundige oplossing maar wel op de inpassing.

b. Er vroegtijdig afstemming wordt gezocht met stakeholders, voor draagvlak en duurzame
relaties.

c. Er verschillende participatie- en communicatiemiddelen gericht worden ingezet, zoals

informatieavonden, klankbordgroepen, bewonersbrieven en individuele gesprekken met
bela nghebbenden en raadssessies.

d. Er per tracédeel participatie op maat noodzakelijk is, afhankelijk van het speelveld en de
belangen. Hierbij wordt afgestemd met de participatie en communicatiekalenders van
raakvlakprojecten.

6. ln te stemmen met het bijbehorende globale investeringsplan, waarbij de geïndexeerde kosten €
134.910.000,- bedragen.

7. ln te stemmen met het nader uitwerken van maatregelen voor de fiets op het gehele tracé van de
LRN. De maatregelen worden voorgelegd bij de uitvoeringsbesluiten per tracédeel.

8. ln te stemmen met het nader uitwerken van de maatregelen voor duurzaamheid op het gehele

tracé van de LRN. De maatregelen worden voorgelegd bij de uitvoeringsbesluiten per tracédeel,

9. ln te stemmen met de bijdrage van 3,5 miljoen van de gemeente Leiderdorp (prijspeiljanuari
2024), uiterlijk L januari 2O24 te voldoen, aan Leiden voor de realisatie van de No Regret
maatregelen voor zover deze betrekking hebben op HOV, langzaam verkeer en dynamisch
ve rkeersma nageme nt en 2,4 m iljoe n voo r de Dwa rswete ringbrug.

1-0. ln te stemmen met het feit dat de totale jaarlijkse extra beheer- en onderhoudskosten voor de

Leidse Ring Noord voor het deel binnen de gemeentegrens van Leiderdorp het bedrag (€ l-07.000,-)
uit 2016 als plafondbedrag wordt aangehouden en deze kosten te betrekken bij de opstelling van

de kadernota2027.
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11. Het voorliggende Kaderbesluit Leidse Ring Noord, op basis van dezelfde doelstellingen uit het

eerdere besluit Oplossing LAB07L (Z/t4/OO2047 /263291, vast te stellen.

12. Het Kaderbesluit Leidse Ring Noord (4t6/O298O3/575321in te trekken

Vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van Leiderdorp op 20 april2O2O,

de heer B.A.M. Rijsbergen

de voorzitter,

mevrouw Driessen-JansenL.


