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Geachte leden van de raad,

ln oktober van vorig jaar hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over de stand
van zaken van de Leidse Ring Noord. Sinds die tijd zijn er belangrijke stappen gezet
in het verder uitwerken van de plannen. Middels deze brief informeren wij u
zodoende graag over de huidige stand van zaken betreffende de Leidse Ring Noord
en specifiek de twee Leiderdorpse deeltracés, te weten de Engelendaal en de Oude
Spoorbaan.

De Leidse Ring Noord

20 april 2020 heeft u de kaders voor de Leidse Ring Noord vastgesteld, samen met

motie 2020-04-00L. De Leidse Ring Noord wordt gefaseerd aangepakt, waarbij het
Leidse deeltracé de Plesmanlaan als eerste in uitvoering wordt gebracht. Het

Uitvoeringsbesluit Plesmanlaan is reeds op 20 apriljl. door het college van Leiden

genomen, waarna de raadsbehandeling in juni zal plaatsvinden. De Leiderdorpse

deeltracés, respectievelijk Engelendaal en Oude Spoorbaan, zijn de volgende

deeltracés d ie verder uitgewerkt worden/zij n.

Voor de LRN is er vorig jaar in juni een raamovereenkomst met de Antea Group

gesloten, sindsdien houden zij zich bezig met de ontwerp- en

ingenieurswerkzaamheden voor de LRN, in gezamenlijkheid met het Leidse- en

Leiderdorpse projectteam. Na het vaststellen van het Uitvoeringsbesluit per

deeltracé zal verder gewerkt worden aan het opstellen van het

aanbestedingsdossier, het houden van de aanbesteding en het begeleiden van de

uitvoering door Antea. Voor tracédeel Plesmanlaan is de aanbesteding van een

aannemer voor het einde van het jaar voorzien.
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Stand van zaken deeltracé Engelendaal

Voor de Engelendaal is er sinds januari door Antea en het projectteam gewerkt aan

het uitwerken van een referentieontwerp op basis van de vastgestelde kaders in het

geactualiseerd kaderbesluit en met inachtneming van de stedenbouwkundige,

verkeersku nd ige, civieltech nische ra ndvoo rwaa rden en ra ndvoorwaa rde n

betreffende onder meer flora en fauna, kabels & leidingen en water. lnmiddels is

het uitvoeringsbesluit gereed; dit besluit wordt in juli aan u voorgelegd. ln het

uitvoeringsbesluit is onder meer veel aandacht voor (een prettige omgeving en

reistijdwinst voor) fietsers en voetgangers en parkstroken met veel nieuwe bomen

en planten.

Daarbij zijn/worden ook de benodigde onderzoeken uitgevoerd, zoals milieukundig-

en geotechnisch onderzoek. Zowel voor geluid als voor luchtkwaliteit wordt het

project getoetst op de vigerende wet- en regelgeving. Dit wordt voor de

afzonderlijke deelprojecten gedaan (dus ook voor de Engelendaal) en daarnaast

wordt voor de Leidse Ring Noord als geheel getoetst of er een milieu effect

rapportage benodigd is. De voorlopige resultaten van de onderzoeken worden de

komende periode ter toetsing aan de Omgevingsdienst voorgelegd en worden

vervolgens opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan

wordt in het eerste kwartaal van2O22 tervaststelling aan u aangeboden.

Participatie omgeving en stokeholders

De uitwerking tot uitvoeringsbesluit is in samenwerking met de omgeving tot stand

gekomen. Het doorlopen participatieproces heeft zich toegespitst op diverse

onderwerpen rondom de ruimtelijke inpassingvan het ontwerp. Hierbij is input

opgehaald rondom de (vormgeving en materialisering van) de geluidsschermen die

op verschillende plekken ingepast worden, invulling van de groenvoorziening die in

het plangebied gerealiseerd wordt en het ontwerp van de fietstunnel. ln

verschillende stakeholdersessies is input vanuit de omgeving opgehaald. Naast

plenaire sessies met diverse stakeholders waaronder omwonenden en ondernemers

in het gebied, zijn ook gesprekken gevoerd met belangenverenigingen zoals de

Fietsersbond, Bomenbond en de watersportverenigingen in het gebied. Ook worden

er constructieve overleggen gevoerd met medeoverheden zoals

Hoogheemraadschap van Rijnland en de Provincie Zuid-Holland. ln gesprekken met

het Hoogheemraadschap zijn de eisen opgehaald die zij aan het ontwerp voor onder

meer de te vernieuwen Dwarswateringbrug stellen. Met de Provincie Zuid-Holland

wordt nog regelmatig overleg gevoerd over de restwerkzaamheden op de Zijlbrug,

zoals de geluidsvoorzieningen die aldaar getroffen moeten worden. ln mei is het

participatietraject om te komen tot een uitvoeringsbesluit afgerond.

ln de vorige informatiebrief hebben we u al geïnformeerd over het feit dat we voor

de Leidse Ring Noord werken met het gebruik van de tool Stakeholder Journey, om

de stakeholdertevredenheid te meten. Voor dit project is reeds 2 maal een meting

uitgezet. Daarbij zien we dat bijna 60% van de respondenten aangeeft 'zeer

tevreden', 35% 'tevreden' en 5% ontevreden te zijn over de informatievoorziening.

Deze tool geeft ons ook de mogelijkheid gegeven extra input te vergaren, die

meegenomen is in het opstellen van het uitvoeringsbesluit. Daarnaast blijkt uít de
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reacties dat door veel stakeholders de mogelijkheid van online
participatiebijeenkomsten gewaardeerd wordt, in verband met de

laagdrempeligheid van participeren.

Stand van zaken deeltracé Oude Spoorbaan

lnmiddels zijn de werkzaamheden voor tracédeel Oude Spoorbaan tevens van start
gegaan. Met Antea is inmiddels de 'Nadere overeenkomst uitwerken tracédeel

Oude Spoorbaan tot Uitvoeringsbesluit en contractdossier' getekend. Dit betekent

dat de Antea Group op dit moment toewerkt naar een ontwerp op basis van de

vastgestelde kaders in het geactualiseerd kaderbesluit en met inachtneming van de

aangenomen motie (2020-04-001), de stedenbouwkundige, verkeerskundige,

civie ltechn ische ra ndvoorwaa rden e n ra ndvoo rwaa rden betreffende onder meer

flora en fauna, kabels & leidingen en water. ln juni wordt het geluidsonderzoek

verwacht, waarvan de voorlopige resultaten nu laten zien dat de geluidwering in

combinatie met stil asfalt minder hoog hoeft te worden dan eerder uit de quick-scan

is gebleken. Zo kunnen we voldoen aan de eisen van de motie en blijft het uitzicht

op de polder vanuit de Dijkwacht en de omgeving optimaal. Daarbij is in het huidige

ontwerp tevens minder ruimtebeslag nodig in de polder door de middenberm te

optimaliseren.

Het uitvoeringsbesluit wordt in december 2O2t aan u voorgelegd. Het

bestemmingsplan wordt in het tweede kwartaalvan2022 aan u voorgelegd

Participatie omgeving en stakeholde rs

De uitwerking tot uitvoeringsbesluit zal in samenwerking met de omgeving tot stand

komen. ln april is het participatietraject voor de Oude Spoorbaan van start gegaan.

Daarin is toegelicht dat de focus van het participatieproces de komende periode zal

liggen op de inrichting van de openbare ruimte met de geluidsvoorzieningen en

groenvoorzieningen. ln diverse online sessies wordt hierbij ingegaan op het ophalen

en specificeren van wensen en eisen voor de geluidsvoorzieningen en ruimtelijke

inpassing van het ontwerp en het verder informeren over principe oplossingen. Ten

slotte worden de groepen geïnformeerd over de gemaakte keuzes en worden zij

verder geïnformeerd de realisatiefase (het vervolg). Wij verwachten dit kwartaal het
participatietraject af te kunnen ronden. De tevredenheidsmeting naar aanleiding

van de eerste bijeenkomst laat zien dat ruim 80% tevreden dan wel zeertevreden is

met de informatievoorziening.

Ook worden er gesprekken gevoerd met de provincie Zuid-Holland in verband met

compensatie van het weidevogelgebied en natuurcompensatie. Deze gesprekken

verlopen positief.

Tot slot

Wij gaan ervan uit u met deze brief geïnformeerd te hebben over de stand van

zaken van het project de Leidse Ring Noord en specifiek de twee Leiderdorpse

tracédelen.
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Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact

opnemen met Joke Boot. Z'rj is van maandag t/m donderdag per e-mail bereíkbaar

via iboot@leiderdorp.nl of telefonisch via (071) 5458 500.

Hooga

e<_f
L.M. Driessen-Ja

burgemeester

n
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