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Burgemeester en Wethouders Leiderdorp, 5 oktober 2021

Onderwerp: Uitvoeringsbesluit Leidse Ring

Noord - tracédeel Oude Spoorbaan

De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethoud ers, nr.z/2L/L2Ls7s/2485s0

gezien het advies van het Politiek Forum van L5 november 202L

besluit:

1. ln aansluiting op het geactualiseerd Kaderbesluit Leidse Ring Noord het Uitvoeringsbesluit

Oude Spoorbaan vast te stellen met daarin de volgende uitgangspunten:

o verbreding van de weg naar 2x twee rijstroken en instellen van de maximum snelheid van 70
km/h

o uitvoeren van de noordelijke rijstrook op de rotonde bij de Schildwacht als een onderdeel van
de rotonde

e aanbrengen van een middenberm van 2,50 meter
o bouwen van een ongelijkvloerse kruising voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de

rotonde Schildwacht en verbreden van de fietspaden naar 4,00 meter
. toepassen van geluidsreducerend asfalt dunne deklaag B, met uitzondering van rotonde

Schildwacht waar SMA NL 8 G+ wordt toegepast
e toepassen van groene begroeide schermen van 0,85 meter hoogte. Aan de westzijde van de

aansluiting met de Schildwacht wordt het laatste deel van het scherm transparant (glas)
uitgevoerd ten behoeve van de verkeersveiligheid.

o aanbrengen van een groen begroeid scherm van 0,75 meter hoogte als geleiderail langs het
gedeelte tussen Dwarswateringbrug en het geluidsscherm van 0,85 meter voor de Leyhof.

2. ln te stemmen met het investeringsbudget van €17.800.000 voor de uitvoering van het tracédeel

Oude Spoorbaan.

3. Al het mogelijke te doen om de maximumsnelheid van 70 km/u te (laten) handhaven, in ieder geval

door:

a. 5 maanden na ingebruikname van de weg de snelheid van het verkeer te evalueren (o.a.

aan de hand van de data van de 'smiley-borden');
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b. bij frequente, grootschalige overschrijding van de maximumsnelheid, namelijk als V851 >

T1kmf u2, direct richting politie en het Openbare Ministerie inzetten op passende wettelijke

en beleidsmaatregelen (o.a. t.z.t. mobiele handhaving, flitspalen of trajectcontrole);

richting politie en het Openbare Ministerie, alsmede in de regio en bij de provincie

benadrukken dat aan overlast voor omwonenden net zoveel waarde gehecht moet worden

als aan veiligheid als criterium om over te gaan tot strikte handhaving.

Vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van Leiderdorp op 22 november 202t,

de

er B.A. M. Rijsbergen

de voorzitter,

mevrouw L. n-Jansen

I Om na te gaan of een snelheidslimiet overeenstemt met de weginrichting en de omgeving wordt vaak de V85-
regel gehanteerd. Dat is de snelheid die door 85Vo van de automobilisten niet en door I 5% wel wordt overschreden

Dit wordt gedaan om o'extremen" uit de meting te halen. De V85-regel weerspiegelt daarom de snelheid die een

ruime meerderheid van automobilisten als redelijk en veilig ervaart'

2 Dit betekent dat dit van toepassing is zodra 150Á of meer van de weggebruikers harder rijdt dan 70 km/u.
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