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Simon Smitweg in Politiek Forum 18 januari 2021

1. Groentoets 
In het Politiek Forum is terecht geconstateerd dat de aantallen bomen verwarring oproepen. 
In de tabel die in hoofdstuk 3.1.5. van de groentoets is opgenomen, zijn de (sub)totalen niet 
goed doorberekend en dit gaf een foutief overzicht van de aantallen bomen. Dit is in de 
groentoets die is bijgevoegd bij deze memo aangepast, zodat de tekst en de tabel 
overeenkomen. De groentoets die reeds in het RIS was te vinden op pagina 263 in bijlagen 1B 
bij de toelichting is eveneens vervangen door de versie met daarin de juiste tabel. 

a. Groenbalans
Onderstaande tabel – die tevens te vinden is in hoofdstuk 3.1.5. van de groentoets – 
geeft een duidelijk overzicht van de groenbalans voor en na de herinrichting. In de 
groentoets wordt verschillende keren gesproken over een taakstelling. Dit betreft het 
minimaal aantal te realiseren bomen tijdens de herinrichting van de weg. 

Tabel 1 Groenbalans Simon Smitweg/Willem Alexanderlaan



* Kapvergunning plichtig
** Niet kapvergunning plichtig

b. Hoe gaat het ontwerp van de Simon Smitweg er inclusief groen uitzien? 
Het ontwerp voor de herinrichting is te vinden op www.leiderdorp.nl/simonsmitweg. 
Tijdens de nadere technische uitwerking van het functioneel ontwerp kunnen er op 
details wijzigingen worden doorgevoerd. Hierbij zal het ontwerp wat betreft groen 
en bomen altijd moeten voldoen aan de taakstelling die volgt uit de groentoets. 

2. Is er in de verkeersberekeningen rekening gehouden met het sluipverkeer door het Oude 
Dorp als gevolg van het gewijzigd afstellen van de verkeersregelinstallatie op de kruising 
Acacialaan – Persant Snoepweg – Van der Valk Boumanweg? 
Het doorgaande verkeer komende vanaf de Mauritssingel op de Ericalaan – Acacialaan gaat 
grotendeels naar de Leiderdorpsebrug. Voor dit verkeer blijft de Ericalaan – Acacialaan de 
kortste route, ongeacht de afstelling van de verkeerslichten. Het college verwacht daarom 
ook niet dat het gewijzigde afstellen van de verkeerslichten een significant effect heeft op de 
hoeveelheid doorgaand verkeer.  

3. Het klanteisspecificatie ontwerp Ericalaan en Simon Smitweg
Het Klanteisspecificatie (hierna: KES) is als bijlage 2 bijgevoegd bij deze MEMO. Dit is een 
overzicht van eisen en wensen voorafgaand aan het opstellen van het definitief functioneel 
ontwerp. Dit document is in de collegevergadering van 14 april 2020 besproken en 
vastgesteld. 

4. Reactie op slides inspreker Politiek Forum
Tijdens het Politiek Forum heeft één van de omwonenden gebruik gemaakt van zijn 
inspraakmogelijkheid. In de presentatie die werd getoond is gesuggereerd dat het ontwerp 
niet voldoet aan de geldende wet. Dit is echter onjuist. 

Het ontwerp en het geluidsonderzoek dat is uitgevoerd door akoestisch onderzoeksbureau 
DgmR is getoetst door de Omgevingsdienst West-Holland. De omgevingsdienst heeft 
geconcludeerd dat het geluidsonderzoek voldoet aan de geldende geluidswetgeving. 

Bijlagen: 
Bijlage 1: Groentoets Simon Smitweg / Willem-Alexanderlaan
Bijlage 2: Klanteisspecificatie ontwerp Ericalaan en Simon Smitweg
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