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Afdeting

Kopìe

Geachte leden van de raad,

op 20 apriljl. heeft u de kaders voor de Leidse Ring Noord vastgesteld, samen met
motie 2020-04-001. De Leidse Ring Noord wordt gefaseerd aangepakt, waarbij het
Leidse deeltracé de Plesmanlaan als eerste in uitvoering wordt gebracht, kort
daarop gevolgd door deeltracé Engelendaal. Met deze brief informeren wij u graag
over de huidige stand van zaken betreffende de gehele Leidse Ring Noord en
specifiek de twee Leiderdorpse deeltracés, te weten de Engelendaal en de oude
Spoorbaan.

Samenwerking Antea

De voorgenomen contractstrategie voor de Leidse Ring Noord is om per deeltracé
een contract voor de realisatie op de markt te zetten. De voorbereiding van deze
contracten, en het begeleiden van de aanbesteding en uitvoering van deze
contracten voert een externe partij uit. op basis hiervan is gekozen om een
ingenieurs/ontwerpbureau te contracteren dat voor de gemeente Leiden en
Leiderdorp per deeltracé de volgende activiteiten uitvoert: opstellen ontwerp,
uitvoeren cond itioneringsactiviteiten, omgevingsma nagement, opstellen
aanbestedingsdossier, houden van de aanbesteding en het begeleiden van de
uitvoering. vanwege de beoogde langdurige samenwerkíng voor de Leidse Ring

Noord, is het de wens om hiervoor 1 partij voor alle deeltracés te selecteren.
Daarnaast kennen de deeltracés ook een onderlinge samenhang en is het gewenst
deze samenhang in de uitwerking van de ontwerpen te borgen. welvindt de
opd rachtverstrekking gefaseerd plaats.
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ln juni is een raamovereenkomst gesloten met de Antea Group betreffende de

ontwerp- en ingenieursdiensten ten behoeve van de Leidse Ring Noord. Daarbij is

ook de 'Nadere Overeenkomst uitwerken tracédeel Piesmaniaan tot

Uitvoeringsbesluit en contractdossier'vastgesteld. Eind oktober 2020 is de 'Nadere

Overeen komst uitwerken tracédeel Engelendaa I tot Uitvoeringsbesluit en

contractdossier' getekend.

Stand van zaken deeltracé Engelendaal

Voor de Engelendaal betekent d¡t dat de Antea Group toewerkt naar een

referentieontwerp op basis van de vastgestelde kaders in het geactualiseerd

kaderbesluit en met inachtneming van de stedenbouwkundige, verkeerskundige,

civieltechnische randvoorwaarden en randvoorwaarden betreffende onder meer

flora en fauna, kabels & leidingen en water. Daarbij voert de Antea Group de diverse

benodigde onderzoeken uit, zoals milieukundig- en geotechnisch onderzoek. Deze

uitwerking dient om tot een uitvoeringsbesluit te komen daI aan u kan worden

voorgelegd. De verwachting is dat dit uitvoeringsbesluit in het tweede kwartaal van

2O2L aan u voorgelegd wordt.

Participøtie omgeving en stokeholders

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

komen. Half juli zlJn de betrokken stakehokJers vuur de l"l'¿cédelerr Engelendaalen

Oude Spoorbaan op de hoogte gesteld van de stand van zaken op dat moment door

middelvan een update-bericht. Zij zijn daarin geïnformeerd over het feit dat er

gewerkt wordt aan de aanbesteding van de ingenieursdiensten en de

participatiemogelijkheden in het vervolgproces. Daarin is toegelicht dat de focus van

het participatieproces de komende periode zal liggen op de ruimtelijke inpassing

van het ontwerp/vastgestelde kaders. Dit betekent voor de Engelendaal een focus

op: de inrichting van de noordelijke strook bij Driegatenbrug (geluidsvoorziening en

de groenvoorzieningen); de zuidoostelijke strook bij Touwslager (geluidsvoorziening,

groenvoorzieningen en het ontwerp van de fietstunnel onder Engelendaal) en de

strook Donjon (vormgeving geluidsscherm). ln aparte sessies (fysiek dan wel online)

wordt hierbij ingegaan op het ophalen en specificeren van wensen en eisen voor het

ontwerp en het verder informeren over principe oplossingen. Ten slotte worden de

groepen geTnformeerd over de gemaakte keuzes en worden zij verder geÏnformeerd

over de ruimteiijke inpassing en cie reaiisat¡efase (het vervoig). Wij verwachten in

het laatste kwartaal van 2020 te starten met de participatie.

Ook zetten we voor dit project in op het meten van de stakeholdertevredenheid

met een tool ontwikkeld door de Antea Group en The Stakeholder Journey' Deze

tool maakt het mogelijk om omgevingstevredenheid bij projecten in de openbare

ruimte structureel te meten. Over deze gegevens zal u ook gerapporteerd worden

Daarnaast is na het vaststellen van het kaderbesluit het overleg met

medeoverheden het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Provincie Zuid-Holland

weer opgestart. Met het Hoogheemraadschap zijn gesprekken gevoerd over de te

vervangen dwarswateringbrug en de eisen die zij aan het ontwerp stellen, onder

meer wat betreft de doorvaarthoogte. Deze eisen zijn inzichtelijk gemaakt en

worden meegegeven aan Antea bij het verder uitwerken van het ontwerp voor de
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Dwarswateringbrug. Met de Provincie Zuid-Holland wordt overleg gevoerd over de

restwerkzaamheden op de Zijlbrug, zoals de geluidsvoorzieningen die aldaar
getroffen moeten worden.

Scope uitbreiding
Recentelijk is in de stuurgroep besloten tot een scope-uitbreiding voor project

Engelendaal. De uitbreiding betreft de verbreding van het zuidelijke fietspad over de

Ziilbrug, tot de Sint Eustatiusstraat in Leiden. De verbreding van dit fietspad maakte

oorspronkelijk deel uit van deelproject willem de Zwijgerlaan. Door de toevoeging
aan het project Engelendaal kan de verbreding eerder worden uitgevoerd.

Deeltracé Oude Spoorbaan

De Oude Spoorbaan is na de Engelendaal het eerstvolgende deeltracé waaraan
gewerkt zal gaan worden. Op dit moment worden de eerste gesprekken gevoerd

met Antea om tot een 'Nadere overeenkomst uitwerken tracédeel Oude Spoorbaan

tot Uitvoeringsbesluit en contractdossier' te komen. De verwachting is zodoende

dat de planning voor de Oude Spoorbaan een aantal maanden later gepland is dan

de planning van deeltracé Engelendaal. Dat betekent dat het uitvoeringsbesluit voor
de Oude Spoorbaan in het najaa r van 2O2L aan u voorgelegd wordt.

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

contact opnemen met Joke Boot. Zij is van maandag t/m donderdag per e-mail
bereikbaar via iboot@leiderdorp.nl of telefonisch via (071-) 5458 500.
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