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Memo Feitenrelaas Oude Spoorbaan – Gemeente Leiderdorp 
 
Aanleiding memo 
In opdracht  van de stuurgroep is ten behoeve van de besluitvorming in de raad van Leiderdorp 

onderstaand overzicht gemaakt van de feiten (proces, documenten en besluiten) over de snelheid en 

de verkeersoplossingen voor de Oude Spoorbaan in de periode 2014 tot en met november 2019. In 

dit overzicht is eveneens de participatie met de besturen van Leiderdorp en Leiden alsook met de 

omgeving over de snelheid en verkeersoplossingen opgenomen. 
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Wat  Wanneer  Bestuurlijk Participatie 

Rapportage Kansrijke 
oplossingen (Verkenning 
LAB071) met Aggloring; 80 km/h 
als uitgangspunt voor Oude 
Spoorbaan. 

Februari/maart 
2014 

Stuurgroep en  
Colleges 

“Kansrijke oplossingen” is 
tot stand gekomen via 
uitgebreid 
participatieproces met 
sessies AggloLAB voor 
belangstellenden en 
belanghebbenden + 
werksessies met raadsleden 
Leiden en Leiderdorp. 
Participatieproces LAB071 is 
vastgesteld door raad in 
maart 2013. 
 

Vaststelling “Oplossing LAB071” 
met een ring aan de noordkant 
en 80km/h als uitgangspunt 
voor Oude Spoorbaan. 
 

Mei/juni 2015 Gemeenteraden Oplossing LAB071 lag 6 
weken ter inzage voor 
reacties (feb/mrt 2015). 
Reactienota was bijlage bij 
besluitvorming raden. 

Vervolgens zijn in opdracht van 
Stuurgroep twee varianten voor 
LRN onderzocht: Stadsweg BASIS 
en Stadsweg Minimum. 
 
BASIS voor Oude Spoorbaan: 2x2 
rijstroken en 80 km/h, 
ongelijkvloerse aansluiting 
Schildwacht – tunnel; 
parallelstroken en rotonde 50 
km/h). 
 
MINIMUM voor Oude 
Spoorbaan: 2x2 rijstroken en 
50km/h, gelijkvloerse aansluiting 
Schildwacht met VRI).  
 
Variant MINIMUM draagt te 
weinig bij aan doel. Projectgroep 
gaat verder met BASIS als 
concept voorkeursuitwerking. 
Voor de Oude Spoorbaan is 
opgenomen dat 80 km/h de 
geschikte snelheid is. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juni 2015 – 
Januari 2016 

Stuurgroep 
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Wat  Wanneer  Bestuurlijk Participatie 

Informatie aan omgeving en 
klankbordgroep over variant 
BASIS + onderbouwing van 80 
km/h tov 50 km/h. 
Raadpleging omgeving via 
klankbordgroep met variant 
BASIS als concept 
voorkeursuitwerking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augustus / 
September2015 

 In juli 2015 is een 
klankbordgroep voor 
tracédeel Oude Spoorbaan 
en Engelendaal 
samengesteld met 
bewoners Oude Spoorbaan, 
Buitenhof en 
Driegatenbrug. 
Doel was de bewoners te 
raadplegen over o.a. de 
inpassing van de concept 
voorkeursuitwerking. De 
vragen en input van de 
klankbordgroep zijn met de 
reactie van de projectgroep 
vastgelegd in 
“Terugkoppeling tracédeel 
Leiderdorp”. Dit document 
maakte onderdeel uit van 
de besluitvorming 
Kaderbesluit in juli 2016 
 
Op 27 augustus 2015: 

Infobijeenkomst over het 

tracédeel Oude Spoorbaan 

van Leidse Ring Noord voor 

iedereen. Gemeenten 

Leiden en Leiderdorp 

presenteren de 

maatregelen die ze op en 

om de weg willen nemen 

om de doorstroming van 

het verkeer te verbeteren (= 

concept 

voorkeursuitwerking te 

weten BASIS).  

Op verzoek van de 
klankbordgroep (08092015) 
heeft de projectorganisatie 
een variant met een 
ongelijkvloerse kruising en 
50 km/u laten onderzoeken. 
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Wat  Wanneer  Bestuurlijk Participatie 

Bijeenkomst klankbordgroep 
Oude Spoorbaan:  
-toelichting uitkomsten 
onderzoek 50 km dat op verzoek 
van klankbordgroep is 
uitgevoerd; De uitkomsten  zijn 
voor projectorganisatie geen 
aanleiding om 80 km te wijzigen; 
--erugkoppeling overleg met 
politie over handhaving 
maximumsnelheid en toelichting 
advies politie 
(maximumsnelheid van 80 
km/u).  
 

Januari 2016 Stuurgroep  

Bijeenkomst klankbordgroep 
Oude Spoorbaan: 
 -bespreking aangepast concept 
terugkoppelingsdocument, dat 
o.a. inging op de snelheid 50/80 
km;  
-bespreking van reactie 
projectorganisatie op 
compromisvoorstel (60 km) van 
de klankbordgroep  
 

Maart 2016   

Besluit tunnelbak en snelheid 80 
km/h en 50 km/h op 
parallelstroken 
 

Maart 2016 Stuurgroep  

Presentatie LRN 
Kaderbesluit2016 voorstel  
 

April 2016 Colleges  

Presentatie LRN Kaderbesluit 
2016 voorstel  
 

Mei 2016 Gemeenteraden  

Infomarkt over Kaderbesluit 
2016 
 

Mei 2016  Bewoners en gebruikers  

Vaststelling Kaderbesluit 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juni/Juli 2016 Colleges en 
Gemeenteraden 
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Wat  Wanneer  Bestuurlijk Participatie 

Bestuursovereenkomst Leiden – 
Leiderdorp. De vastgestelde 
Oplossing LAB071 en het 
Kaderbesluit 2016 vormen de 
basis van deze overeenkomst. In 
de bestuursovereenkomst zijn 
onder meer de uitgangspunten 

en afspraken vastgelegd die 
voortkomen uit LAB071 en 
die betrekking hebben op de 
ontwikkeling en realisatie van 
maatregelen aan de Leidse 
Ring Noord.  
Geen verschillen tussen concept 
overeenkomst (dat als bij de 
bijlagen bij de raadstukken was 
gevoegd) en de ondertekende 
definitieve overeenkomst (NB 
alleen datum is aangepast in 
overweging q en concrete data 
zijn ingevuld). 
 

September 
2016 

Colleges  

Nadere verkeerskundige analyse 
naar aanleiding van nieuw 
RVMK. Uit RVMK bleek onder 
andere dat verkeersintensiteiten 
op Oude Spoorbaan te hoog zijn 
voor  1x1 in tunnelbak. 
Oplossing voldeed daardoor niet 
meer. 
 

2017 Stuurgroep  

Brief aan raad over de gevolgen 
van het nieuwe RVMK voor het 
project. In deze brief is  
aangeven dat op de delen waar 
de verkeersintensiteiten te hoog 
zijn de ontwerpen van de 
betreffende kruispunten en 
wegen daarop moeten worden 
aangepast.   

Juni 2017 Gemeenteraden  

Brief aan raad over herijking 
Kaderbesluit naar aanleiding van 
update RVMK, keuze locatie 
busstation en de 
verkeersoplossing Schildwacht. 
  
 
 
 

December 2017 Gemeenteraden  
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Wat  Wanneer  Bestuurlijk Participatie 

Uitwerken nieuwe ontwerpen 
Oude Spoorbaan 

2e helft 2017 -
februari 2018 

Stuurgroep In januari 2018 start 
participatie om mee te 
denken. Samenstelling van 
2 klankbordgroepen: 1 voor 
Engelendaal/Buitenhof en 1 
voor Oude Spoorbaan. 

Klankbordgroep Oude 
Spoorbaan: meedenken 
over inpassing van de 
verkeersoplossing, de 
geluidswering en de 
inrichting van de openbare 
ruimte.  

1e Meedenksessie 
klankbordgroep Oude 
Spoorbaan: update stand van 
zaken  project en informeren 
over  verschillende 
verkeersoplossingen die 
mogelijk waren. Een daarvan 
was een  gelijkvloerse 
aansluiting bij Schildwacht met 
VRI.  Dit verhaal is niet duidelijk 
verteld en kon daardoor niet 
volledig worden verteld. 
Daardoor is ten onrechte de 
indruk ontstaan dat het een T-
splitsing met VRI zou worden.  

Afspraak gemaakt om op later 
moment alsnog het  verhaal 
goed te vertellen.  

Februari 2018  Klankbordgroep 

Bijeenkomst voor de  colleges 
over vervolgproces actualisatie 
Kaderbesluit. 
 

Maart 2018 Colleges  

Bijeenkomst voor beide raden 
over het proces in het kader van  
inwerkprogramma.  
 

April 2018 Gemeenteraden  

2 gesprekken met aantal 
deelnemers  van de 
klankbordgroep Oude 
Spoorbaan  over het voorgaande 
proces en de aanpak voor het 
vervolg. 

Mei en juni 
2018 

 Aantal deelnemers 
klankbordgroep OSB 
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Wat  Wanneer  Bestuurlijk Participatie 

2e Meedenksessie 
klankbordgroep Oude 
Spoorbaan. Herstart met de 
omgeving. Belangen en 
aandachtspunten 
geïnventariseerd en het verdere 
proces uitgelegd.  
 

Juli 2018 Stuurgroep Klankbordgroep OSB 

Uitleg dat 60 km/h geen optie is 
en dat alleen 80km/h voldoet 
aan doelstellingen. Naar 
aanleiding van het overleg met 
afvaardiging van klankbordgroep 
is afgesproken 70 km/h mee te 
nemen in de uitwerking .  
 

Juli 2018 – 
December 2018 

Stuurgroep Klankbordgroep OSB 

Update aan beide raden in het 
kader van inwerkprogramma. 
Daarin zijn dilemma’s geschetst 
van de Oude Spoorbaan en een 
mogelijke oplossingsrichting 
gepresenteerd. 
 

Augustus 2018 Gemeenteraden  

Update aan omgeving. Voor 
Spoorbaan vier alternatieven 
laten zien. Maaiveld 70 en 80 
km/h. Half -verdiept 80 en 
gedeeltelijk verdiept 70 km/h. 
Uitgelegd dat er tien 
alternatieven waren.  
 

December 2018  Stuurgroep Klankborgroep OSB 

Besluit  om maaiveld 70km/h 
verder uit te werken als 
referentieontwerp voor 
Kaderbesluit 2019. 
 

Maart 2019 Stuurgroep  

Presentatie LRN + maaiveld 70 
km/h Oude Spoorbaan 
Kaderbesluit 2019. 
 

April 2019 Colleges   

Presentatie aan raadscommissie 
Leiden + raad Leiderdorp,  
maaiveld 70 km/h laten zien.  
 

April 2019 Gemeenteraden  

Presentatie over maaiveld 70 
km/h en afweging alternatieven. 
  

Juli 2019 Gemeenteraad 
Leiderdorp 

Klankbordgroep en 
bewoners OSB 
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Wat  Wanneer  Bestuurlijk Participatie 

Besluitvorming Kaderbesluit LRN 
met maaiveld 70 km/h. 
 

September 
2019 

Colleges   

Technische toelichting naar 
aanleiding van  raadsvragen over 
kosten van de varianten van 
verdiepte ligging. 
  

September 
2019 

Gemeenteraad 
Leiderdorp 

bewoners 

Vragenhalfuurtje over het 
Kaderbesluit 2019. 
 

September 
2019 

Fracties 
Leiderdorp 

 

Behandeling Kaderbesluit LRN 
met maaiveld 70 km/h  in  
commissies in  Leiden  (2x) en 
Politiek Forum Leiderdorp (2x). 
 

Oktober en 
november 2019 

Commissie en 
Politiek Forum 

 

Bericht politie over 
snelheidscontrole;  nav 
behandeling geactualiseerd 
Kaderbesluit in Politiek Forum 
van 4 november   

November 2019 Politiek Forum 
Leiderdorp 

 

Memo  DTV over 
maximumsnelheid  Oude 
Spoorbaan;  nav behandeling 
geactualiseerd Kaderbesluit in 
Politiek Forum van 4 november 

November 2019 Politiek Forum 
Leiderdorp 

 

Vaststelling Kaderbesluit LRN 
met maaiveld 70 km/h. 
   

14 November 
2019 

Gemeenteraad 
Leiden 

 


