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Raadsvragen over het DGMR-rapport: 

1. In het DGMR-rapport hebben figuren 15 en 16 betrekking op de Oude Spoorbaan. De 
beschrijving bij deze figuren bevat fouten en bovendien stemmen de figuren niet overeen 
met de bijbehorende teksten. Hoe is het mogelijk dat opnieuw in een rapport over de 
LRN fouten zijn geslopen? 
Antwoord: Helaas heeft DGMR niet alle aanpassingen goed en duidelijk verwerkt in de 
figuren en begeleidende tekst. De conclusie blijft hetzelfde. Het rapport is naar aanleiding 
hiervan aangepast.   

2. Is het college van mening dat met dit rapport op de valreep gesuggereerd wordt dat een 
schermhoogte van 1,5 m leidt tot een onbelemmerd uitzicht van bewoners op de polder? 
Antwoord; Het rapport geeft aan dat met een geluidwerende voorziening van 1,5 m aan 
de oostzijde de geluidstoename als gevolg van LRN kan worden weggenomen en dat  
geen voorziening van 2 m daarvoor nodig is. Tijdens de presentatie op 14 november 2019 
is de suggestie al genoemd  dat mogelijk een lagere voorziening dan 2 m volstaat en 
daarom hebben we ook nader onderzoek gedaan. 

 

 
Raadsvragen over overige openbare informatie: 

1. Wat is de reden voor het college om volledig voorbij te gaan aan het feit dat er na het 
overeenkomen van de bestuursovereenkomst 2016 sprake is van een nieuwe situatie 
(de verdiepte ligging op de Oude Spoorbaan is niet meer aan de orde in voorliggend 
raadsvoorstel en besluit) en dat dus feitelijk opnieuw in gesprek moet worden gegaan 
met gemeente Leiden over de nieuwe situatie. 
Antwoord:  De basis voor de bestuursovereenkomst zijn  de door raden vastgestelde 
Oplossing LAB071 (in 2015) en Kaders van de voorkeursuitwerking voor de Leidse Ring 
Noord (Kaderbesluit 2016). In beide besluiten is 80km/h op de Oude Spoorbaan het 
uitgangspunt. In de voorkeursoplossing, die een uitwerking is van LAB071 oplossing, is 



de verdiepte ligging opgenomen. Zie ook bijlage 1 (Memo Feitenrelaas Oude 
Spoorbaan) bij onze brief van 6 maart. Nu deze voorkeursuitwerking niet meer mogelijk 
bleek te zijn door toenemende verkeersintensiteiten, geldt de Oplossing LAB071 nog 
steeds als basis.  
  

2. Waarom is er tot op heden geen verklaring gegeven door het college van Leiderdorp, 
maar ook niet door de gemeente Leiden waarom per se vastgehouden moet worden 
aan 70 km per uur op de Oude Spoorbaan terwijl dat aangetoond nauwelijks invloed 
heeft op tijdwinst? En wat is de onderbouwing voor de gemeente Leiden om op de 
Plesmanlaan en overige wegen tot aan de Engelendaal wel 50 km per uur te 
handhaven? 
Antwoord:  
We zijn van 80 km/h naar 70 km/h  gegaan als tegemoetkoming naar de omwonenden. 
We hebben in ons voorstel, als antwoord op vragen en tijdens de behandelingen 
aangegeven waarom wij vinden dat 70 km/h op de OSB een passende snelheid is, 
daarbij is tijdwinst niet het enige aspect.  
De snelheid van de Plesmanlaan is al bij het Kaderbesluit 2016 op 50km/h bepaald. In 
het raadsvoorstel zijn toen ook de overwegingen daarvoor opgenomen. Deze vraag is 
ook op 30 september 2019 door CDA gesteld  en door ons als volgt beantwoord: 
De Plesmanlaan ligt binnen de bebouwde kom en wordt ook zo beleefd. Er is eerder gekeken of 
70 km/h daar kan. De flats staan daar echter op korte afstand van de weg, dus is 70km/h daar 
in verband met de leefbaarheid niet passend.  En met de aanwezigheid (blijvend) van geregelde 
kruispunten past hier 50 km/h ook en is daarom daar een andere keuze gemaakt. 

 
3. Is het college bekend met de maximumsnelheid van 50 km per uur die geldt voor de 

weg van Lent (gemeente Nijmegen) naar de Waalbrug in Nijmegen en dat daar door 
weggebruikers keurig aan gehouden wordt. Een vierbaansweg, kilometerslang en vlak 
langs woningen. Waarom kan dat daar wel en hier niet? 
Antwoord: Nee, wij zijn daar niet mee bekend. Wij verwijzen u voor de keuze van 70 
km/h en geen 50 km/h voor de Oude Spoorbaan oa naar ons antwoord op de vraag van 
25 september van D66 over de Oude Spoorbaan met 2x2 rijstroken en 50km/h en naar 
het Memo maximumsnelheid Oude Spoorbaan (bijlage in RIS bij het  agendapunt).    
 

4. In de loop der jaren zijn er diverse rapporten door deskundige bureaus opgesteld die 
bij nader inzien aangepast moesten worden. Hoe betrouwbaar acht het college deze 
rapporten en hoe kan het zijn dat op onder andere op aanwijzing van een 
belangengroep rapporten worden bijgesteld? Het laatste DGRM-rapport is daar weer 
een voorbeeld van. 
Antwoord: Helaas moeten soms ook rapporten van deskundige bureaus op bepaalde 
punten aangepast of verduidelijkt worden, echter deze aanpassingen hebben geen 
gevolgen  voor de conclusie gehad. Het college acht de rapporten en conclusies dan 
ook betrouwbaar. 
 

5. De LPL en GrL vragen van het college een reactie op het document “Feiten en mythes 

rond de snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan” d.d. 23 november 2019 (reeds in 

uw bezit). In het bijzonder wordt een reactie per punt gevraagd op de samenvatting en 

conclusies zoals onderstaand overgenomen uit het genoemde document. 

 



6 .  De LPL en GrL wijzen op onderstaande opsomming van punten uit “Feiten en conclusies 

tot aan het Kaderbesluit 2016” opgesteld door een vertegenwoordiging van 

belanghebbende bewoners. 

1. Besluitvorming in Leiderdorp is gebaseerd op onjuiste, inmiddels achterhaalde 

en onvolledige informatie. 

2. Belanghebbende bewoners hebben geen bezwaar tegen LRN en de 

verdubbeling van het aantal rijstroken. 

3. Belanghebbende bewoners zijn bezorgd over geluidshinder en uitzicht, maar 

delen het oordeel dat aanpassing van de snelheid geen belangrijke negatieve 

impact mag hebben op het functioneren op LRN als randweg. 

4. LRN moet aantrekkelijker zijn dan alternatieve routes en daardoor de 

automobilist “verleiden” over de Oude Spoorbaan te rijden. Dit is het geval 

want bij meerdere varianten bij verschillende snelheden blijkt de route over de 

Oude Spoorbaan steeds aanmerkelijk sneller, óók bij 50 km/h. Het gaat daarbij 

niet over secondes, maar over 3 minuten tijdwinst 

5. In 2016 is in opdracht van gemeente Leiden het snelheidsregime 50-80 km/h 

doorgerekend op doorstroming. De uitkomst daarvan is opmerkelijk: Effect 80 

km/h versus 50 km/h blijkt marginaal; 80 km/h leidt zelfs tot filevorming in de 

spits.  

o Op tracé Plesmanweg, Schiphollaan en Willem de Zwijgerlaan west is 

het verschil 1 auto per 6 minuten 

o Het effect op de Hooigracht is het verschil 1 auto per 7 minuten 

o Op de Lelylaan, Morssingel, Rijnsburgerweg, Langegracht, Marnixstraat, 

Kooilaan en Sumatrastraat is geen enkel effect zichtbaar 

o Bij zowel 50 als 80 km/h is het aantal voertuigverliesuren (= filevorming) 

gering, maar deze filevorming neemt in zowel ochtend- als avondspits 

bij 80 km/h wel toe 

o Tijdwinst op Oude Spoorbaan bij 80 km/h in plaats van 50 km/h is 

slechts 30 seconden 

 

 Vraag aan het college:  

Wat vindt het college van de conclusie dat een snelheid van 50 in plaats van 70 of 80 km/h 

hoegenaamd geen effect heeft op de verkeersstromen in Leiden; Leiden ondervindt van die 

lagere snelheid geen enkel nadeel en dus wordt de functionaliteit van de LRN binnen Leiden bij 

50 km/h niet negatief beïnvloed. De LRN blijft als randweg functioneren. 

Antwoord:  

De Leidse Ring Noord heeft de hoogste wegcategorie in het stedelijk netwerk, dus ook voor 
Leiderdorp. Daarbij past voor het tracédeel Oude Spoorbaan niet een snelheid van 50 km/h. In 
ons IVVP en huidig Mobiliteitsbeleid heeft de raad ook voor de OSB een hogere categorisering 
vastgelegd om het doorgaande verkeer buitenom de kern van Leiderdorp te leiden. De LRN met 
deze snelheid is daar de uitwerking van. Naast snelheid kijkt het college, zoals steeds 
aangegeven, naar meer aspecten  dan snelheid zoals robuustheid, doorstroming en wegbeeld. 

Overigens is het aantal verliesuren niet gelijk aan filevorming. Als de snelheid hoger is neemt per 
definitie het aantal voertuigverliesuren toe wanneer er een verstoring optreedt . Verder heeft de 
vergelijking onder punt 5 betrekking op 2016 , dit is niet gedaan voor de situatie 2019. 

.  



 

 

 

7 Eveneens uit opgestelde “Feiten en conclusies vanaf het Kaderbesluit 2016 tot heden” 

door genoemde belanghebbende bewoners onderstaande opsomming: 

 Uit de geactualiseerde verkeerscijfers is af te leiden dat van de beoogde afname van 

lokaal verkeer in Leiderdorp (met name over de Engelendaal) geen sprake is, 

waardoor Leiden waarschijnlijk veel meer belang heeft bij de LRN dan Leiderdorp. 

Antwoord: Het college is het hiermee niet eens; het was niet het doel om lokaal 

verkeer af te laten nemen op de Engelendaal, maar doorgaand verkeer.  De toename 

van het verkeer op de Engelendaal is het gevolg van de afsluiting van de bypass, 

waardoor geen sluipverkeer meer door de wijken gaat . Hierdoor functioneert de 

Engelendaal zoals in ons verkeersbeleid is beoogd. 

 Kaderbesluit 2016 is in Leiderdorp door oneigenlijke politieke druk en onwaarheden 

afgedwongen. Dit is aangetoond middels een WOB-procedure. 

Antwoord: Het college is het hiermee niet eens 

 Referentieontwerp Oude Spoorbaan werd aangepast van ongelijkvloers naar rotonde, 

omdat als gevolg van rekenfouten de ongelijkvloerse kruising niet meer voldeed en 

verruiming financieel niet haalbaar bleek. 

Antwoord: het college is het hiermee niet eens; Er speelden meer factoren een rol 

zoals ruimtebeslag op de polder, verkeersveilige inpassing van de weg tussen de 

beide rotondes en de gewenste ligging van de bushaltes. 

 Aanpassing ontwerp leidde echter tot meer geluidsbelasting op de Oude Spoorbaan 

en dus nog hogere geluidsschermen.  

Antwoord: Het college is het daarmee gedeeltelijk eens; er is nl. hoe dan ook een 

toename van verkeer ten opzichte van 2016 en  die toename zorgt, ongeacht het 

ontwerp, voor meer geluidbelasting; tevens zou een ongelijkvloerse kruising een deel 

van het geluid afvangen wat nu niet meer gebeurt bij gelijkvloerse aansluiting. 

 Dus werd de snelheid aangepast van 80 naar 70 km/h en dit aangepast ontwerp 

resulteert in een verdere afname van eerdergenoemde tijdwinst van 30 naar 20 

seconden. Die tijdwinst is echter nog steeds marginaal omdat de Oude Spoorbaan al 3 

minuten sneller is dan alternatieve routes. 

Antwoord:  Met dit oorzakelijke verband is het college het niet eens. De aanpassing 

van 70 naar 80 km/h is een tegemoetkoming naar de bewoners geweest en heeft als 

bijkomend voordeel dat de geluidsbelasting lager is.  

 Bewoners en recreanten pleiten voor 50 km/h met positieve effecten op zicht op de 

polder, beperking geluid, beperking emissie, beperking filevorming en toename 

veiligheid.  

 Gerichte routeinformatie aan de automobilist (bijv. matrixborden) kan ertoe 

bijdragen dat de keuze voor de Oude Spoorbaan nog bewuster wordt gemaakt. 

Antwoord: het college is het er mee eens dat dit daartoe kan bijdragen.  

 De eerdere conclusies gelden onverkort dat 50 km/h geen of een verwaarloosbaar 

negatief effect heeft op de doorstroming, geen terugslag geeft op binnenstedelijke 

routes en goedkoper is. Het effect op de doorstroming valt ruimschoots binnen de 

gehanteerde robuustheidsmarge van 15 tot 25%  



Antwoord: De investeringen die gemoeid zijn bij een 50km/h en 2x2 rijstroken op de 

Oude Spoorbaan staan niet in verhouding tot de bijdrage die dit levert aan het 

beoogde effect om (regionaal) doorgaand verkeer buiten de kernen van Leiderdorp 

en Leiden te laten rijden. De robuustheidsmarge is gehanteerd om ervoor te zorgen 

dat er een extra marge is op zowel de infrastructuur (+15%) als specifiek bij de 

kunstwerken (+25%) om zo voldoende capaciteit te hebben om bij een (incidenteel) 

hoger verkeersaanbod het verkeer goed te kunnen afwikkelen. De marge heeft dan 

ook geen relatie met de snelheid op de weg.  

 Bij 50 km/h zijn geen of zeer lage schermen nodig langs de Oude Spoorbaan, wat 

tevens een kostenbesparing oplevert. 

Antwoord: het college is het er mee eens dat er bij 50 km/h geen schermen nodig zijn 

 Leiderdorp wordt desondanks, gebaseerd op onjuistheden, onder druk gezet bij de 

keuze tussen 50 of 70 km/h en Leiden roept zelfs de hulp van de Provincie in. 

Vreemd, want Leiden heeft op eigen grondgebied op de Plesmanlaan de 

voorgenomen snelheid van 70 km/h zelf verlaagd naar 50 km/h. 

Antwoord: het college is het hiermee niet eens, zie onze argumenten voor 70 km/h 

en adviezen van politie en memo maximumsnelheid  

 Leiden verzet zich tegen 50 km/h onder verwijzing naar de bestuursovereenkomst, 

welke gebaseerd is op inmiddels achterhaalde verkeerseffecten. Zonder feitelijke 

kennis en inhoudelijke argumenten creëert Leiden zo een mythe dat een lagere 

snelheid nadelig zou zijn voor Leiden en omgeving. De feiten tonen echter aan dat dit 

niet juist is.   

Antwoord: het college is het hiermee niet eens, zie de antwoorden hierboven 

Vraag aan het college. 
Kan het college per bullit aangeven wat ze van genoemde feiten en conclusies vindt? 
 

Antwoord: zie de reactie van het college hierboven 


