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Bereikbaarheid
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

4
Leefbaarheid en Bereikbaarheid
Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte
Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen

De missie van het programma Bereikbaarheid luidt:
De gemeente Leiden wil goed bereikbaar zijn. De komende jaren wordt ingezet op duurzame
mobiliteit, waarbij voetgangers, ﬁetsers en het openbaar vervoer voorrang krijgen. Door de aanleg
van een goede hoofdontsluitingsstructuur, het zoeken naar nieuwe vormen van vervoer, het
optimaal gebruiken van parkeervoorzieningen en het autoluw maken van de binnenstad wil de
gemeente Leiden de leefbaarheid verbeteren.

Ontwikkelingen in 2018
Langzaam verkeer
Om te voldoen aan de grote vraag naar ﬁetsparkeerplaatsen in het stationsgebied is de ﬁetsenstalling op
het Morssingelterrein uitgebreid met 460 plaatsen. Tegelijkertijd is het restrictiegebied, waar het parkeren
van ﬁetsen buiten de rekken verboden is, uitgebreid met Stationsweg en de kop van de Steenstraat. Ook
zijn in het Stationsgebied de brom(scooter)parkeerplekken uitgebreid door aanleg van plekken onder het
Rijnsburgerviaduct.
Het besluit over de beoogde sloop van het stallingsgebouw bij station Lammenschans is teruggedraaid.
Door gebruik te maken van een automatisch deursysteem voor abonnementhouders kon de stalling worden
behouden. In overleg met ProRail wordt de uitbreiding van het aantal ﬁetsparkeerplekken bij station
Lammenschans voorbereid. Er komt een verdubbeling van het aantal plekken.
De pilot deelﬁetsen op het Bio Science Park die in november 2017 gestart is, is wegens tegenvallend gebruik en
het niet nakomen van afspraken door de uitvoerende partij helaas beëindigd.
In 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor de ﬁetsprojecten Herenstraat, Spoorweghavenpad en
Zoeterwoudseweg – Vrijheidslaan. De verdere voorbereiding en uitvoering loopt door in 2019 / 2020. Op de
corridor Den Haag West is de Fietsstraat Van Ravelingenstraat voorbereid.
Bij diverse verkeerslichten zijn de wachttijden voor ﬁetsers geoptimaliseerd.
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar een ﬁetsenstalling onder de HEMA. Uit het onderzoek blijkt
een stalling op deze locatie niet haalbaar te zijn. Er is in 2018 een onderzoek gestart naar een stalling aan de
Lange Mare ter hoogte van de Hartebrugkerk. Dit onderzoek is in een vergevorderd stadium, begin 2019 zijn de
conclusies over de oplossingsrichtingen beschikbaar.
Openbaar vervoer
In 2017 is besloten een nieuw busstation te ontwikkelen op de huidige locatie. In 2018 hebben ambtelijke
verkenningen plaatsgevonden over de verkeerskundige en stedenbouwkundige inpassing en in 2019 zal
hierover besluitvorming worden voorbereid.
Er is een proef gestart met toeristisch vervoer: de museumlijn. Om de route te optimaliseren is een verzinkbare
paal aangebracht op het Rapenburg. Bussen en hulpdiensten hoeven niet meer te stoppen om de oude
handmatige paal te bedienen. De museumlijn bevindt zich nog in pilotfase. Aan het eind van de proef zal de lijn
worden geëvalueerd.
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Vanaf maart 2019 rijden er in de Leidse stadsdienst elektrische bussen. Busstation de Vink is geschikt gemaakt
voor laadapparatuur.
In de Merenwijk is de busroute geschikt gemaakt voor busvervoer in 2 rijrichtingen. Sinds december 2018 rijdt
de bus weer in twee richtingen op de rondweg van de Merenwijk.
Autoverkeer
Voor de Leidse Ring Noord zijn in 2018 de voorbereidingen voor de tracédelen Engelendaal en Plesmanlaan
opgestart.
Op het kruispunt Lage Rijndijk – Zijlsingel (dat deel uitmaakt van de belangrijke ﬁetsroute over de Lage Rijndijk
tussen het centrum en Leiderdorp) zijn de verkeerslichten vervangen. Door een andere regelstrategie en het
meten van groepen ﬁetsers op grotere afstand hoeven ﬁetsers minder vaak te stoppen en minder lang te
wachten.
Uit de evaluatie van de LED lichten voor ﬁetsers langs de ﬁetsstrook bij de Klokpoort blijkt dat deze zeer
gewaardeerd worden en het ﬁetscomfort verbeteren. De werking wordt aan de hand van de evaluatie nog
verder verbeterd.
Werkzaamheden en afsluitingen worden sinds december bijgehouden in het nieuwe landelijke meldingssysteem
MELVIN van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Hierdoor kan nog beter worden afgestemd met
buurgemeenten en andere wegbeheerders. In 2019 komt deze informatie ook beschikbaar via de stadskaart van
de gemeentelijke website.
Parkeren
In het nieuwe beleidsakkoord is een duidelijk keuze gemaakt in te zetten op duurzame vervoersmiddelen en
het niet meer zomaar faciliteren van de auto. Dit wordt uitgewerkt in een nieuwe parkeervisie, parkeerbeleid
en parkeernormen, waarvoor de voorbereidingen in 2018 zijn gestart.
Naar aanleiding van de motie “Een mooie garage verdient een mooi dak” is er een deﬁnitief ontwerp opgesteld
voor de herinrichting van de Garenmarkt e.o. De kosten voor het maaiveld worden geﬁnancierd uit het budget
van de parkeergarages. Er is in een bouwteam samen met de aannemer van de parkeergarage gewerkt aan een
Uitvoeringsontwerp voor het maaiveld, tevens zijn de prijsonderhandelingen gestart. Rond de zomervakantie
2019 zal gestart worden met de aanleg. De oplevering van het maaiveld zal medio 2020 plaatsvinden.
Positief is dat de parkeergarages Lammermarkt, Haarlemmerstraat, Morspoort en Ringkade meer inkomsten
hebben gegenereerd dan was voorzien.
Leefomgeving
In 2018 zijn verschillende verkeerseducatieprojecten uitgevoerd. Bijna alle basisscholen hebben in mei en juni
deelgenomen aan het verkeersexamen en in oktober zijn er dodehoek-lessen gegeven. Ook is er in het najaar
een campagneteam op bezoek geweest op verschillende middelbare scholen.
Ter verbetering van de verkeerssituatie rondom scholen en het stimuleren van verkeerseducatie op de scholen
zijn diverse basisscholen bezocht en zijn maatregelen ter verbetering van de verkeerssituatie in voorbereiding.
In september is er een drone-onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid op de kruising Broekweg/
Veluwemeerlaan. Uit het onderzoek blijkt dat het voornaamste probleem bij de gedragingen van ﬁetsers
ligt, zoals het afsnijden van de bocht of het tegen de verkeersrichting in rijden. Met de uitkomsten van het
onderzoek wordt nog gestudeerd op een oplossing.
Er zijn maatregelen uitgevoerd ter verbetering van de verkeersveiligheid in het Houtkwartier.
De beleidsregel voor aanvragen laadinfrastructuur is geëvalueerd en er zijn verbetermaatregelen afgesproken
die in 2019 worden uitgewerkt.
Gestart is met een onderzoek naar de uitbreiding van milieuzone, zowel voor auto’s, brommers als vaartuigen.

Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer
Doelen en prestaties bij 4A Langzaam verkeer
Doel

Prestatie

4A1 Meer ﬁetsgebruik

4A1.1 Opstellen ﬁetsbeleid
4A1.2 Fietsparkeren
4A1.3 Verbeteren ﬁetsroutes

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid
4A2.2 Verbeteren aanlooproutes centrum

4A1.2 Fietsparkeren
Er is vertraging opgetreden op de volgende projecten:
- Inpandige ﬁetsparkeervoorziening onder de nieuwe te vestigen Albert Heijn op de Breestraat 130. De
ﬁetsenstalling is onderdeel van een particuliere vastgoedontwikkeling, die mede vanwege bodemsanering en
een bezwaarprocedure vertraging heeft opgelopen.
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- We blijven zoeken naar een deﬁnitieve oplossing voor de Fietsvakken op de zaterdagen in de Breestraat.
Complicerende factoren zijn de benodigde ruimte voor laden en lossen en het afhaken van de aanbieder van
de tijdelijke ﬁetsvakken.
- Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar een ﬁetsenstalling onder de HEMA. Uit het onderzoek blijkt
een stalling op deze locatie niet haalbaar te zijn. De beoogde parkeerkelder is qua grootte en huidige
indeling matig geschikt voor de beoogde functie, de locatie blijkt niet goed te liggen in de aanrijroute en het
gebruik van de ruimte als ﬁetsenstalling doorkruist het logistiek proces van bevoorrading van de winkel. Er
vindt een vervolgonderzoek plaats naar vergroting van de huidige stalling bij de Hartebrugkerk.
Effectindicatoren bij 4A Langzaam verkeer
Effectindicator

Realisatie
2015

2016

2017

2018

60.445

72.775

72.299

75.405

Streefwaarde
2018

Bron

63.467

Team Ontwerp
en Mobiliteit

Doel 4A1 Meer ﬁetsgebruik
4A1.a Aantal ﬁetsritten van/naar Leiden per jaar*

*) Het aantal ﬁetsritten is hoger dan indertijd in de mobiliteitsnota was ingeschat. Een verklaring hiervoor is te vinden in een groei van
de bevolking en een toename van het studenten. Met name de groei van de economie lijkt een belangrijke oorzaak van toename van
verkeersbewegingen. Zo zijn in Leiden en de Randstad het aantal bedrijven en werkzame personen toegenomen en is de werkloosheid
afgenomen.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op
LeideninCijfers.

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer
Doelen en prestaties bij 4B Openbaar vervoer
Doel

Prestatie

4B1 Meer gebruik van het openbaar
vervoer

4B1.1 Opstellen openbaarvervoerbeleid
4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Zuid-Holland Noord
4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur
4B1.4 Verbeteren kwaliteit busstation en aanrijroutes

4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid
Voor de regionale OV visie is besloten eerst te zorgen dat de busconcessie goed wordt aanbesteed. Er wordt
eerst input geleverd voor een regionale visie op de OV concessie om daarna in regionaal verband verder te
werken aan een regionale OV visie.
Effectindicatoren bij 4B Openbaar vervoer
Effectindicator

Realisatie
2015

2016

2017

2018

Streefwaarde
2018

Bron

Doel 4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer
4B1.a Aantal reizigersritten van/naar Leiden per bus

8.652.685 8.890.597 9.394.029 9.337.725 +1,25%

Arriva

4B1.b Aantal in- en uitstappers treinstations in Leiden
gemiddeld per werkdag

78.132

NS

83.101

85.175

*

> 87.000 **

*) De Cijfers van de NS zijn nog niet bekend. Deze volgen in de loop van mei 2019.
**) Het aantal in- en uitstappers van treinstations in Leiden is hoger dan indertijd in de mobiliteitsnota was ingeschat. Een verklaring hiervoor
is te vinden in een groei van de bevolking en een toename van het aantal studenten. Met name de groei van de economie lijkt een belangrijke
oorzaak van toename van verkeersbewegingen. Zo zijn in Leiden en de Randstad het aantal bedrijven en werkzame personen toegenomen en is
de werkloosheid afgenomen.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op
LeideninCijfers.
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Beleidsterrein 4C Autoverkeer
Doelen en prestaties bij 4C Autoverkeer
Doel

Prestatie

4C1 Betere doorstroming op het Leidse
wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer
4C1.2 RijnlandRoute
4C1.3 No Regret – Maatregelen LAB071
4C1.4 Leidse Ring Noord
4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

4C1.4 Leidse Ring Noord
In 2018 is er geen besluitvorming geweest over de Leidse Ring Noord. Vanwege de noodzakelijke
samenwerkingen met de gebiedsontwikkelingen Stationsgebied en omgeving en Kooiplein en omgeving is
de besluitvorming uitgesteld. Via een Wethoudersbrief zijn de raden van de gemeente Leiden en Leiderdorp
geïnformeerd. In die brief is aangegeven dat gezamenlijke besluitvorming vermoedelijk in het najaar 2019
plaatsvindt. De aangepaste planning biedt ruimte om beide gebiedsontwikkelingen en de Leidse Ring
Noord gezamenlijk te bekijken en tot een optimalere integrale uitwerkingen te komen. In 2018 zijn de
voorbereidingen voor de tracédelen Engelendaal en Plesmanlaan opgestart, doelstelling is om in 2019 voor deze
twee tracédelen te komen tot uitvoeringsbesluiten. Na de aanpassingen op de Zijlbrug zijn, vooruitlopend op de
herinrichting Willem de Zwijgerlaan, verbeteringen in de ﬁetsroute doorgevoerd.

Beleidsterrein 4D Parkeren
Doelen en prestaties bij 4D Parkeren
Doel

Prestatie

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere
parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid
4D1.2 Realisatie parkeergarage Garenmarkt
4D1.3 Parkeermanagement
4D1.4 Uitvoeren maatregelen parkeren

4D1.3 Parkeermanagement
De inkomsten voor de parkeergarages Lammermarkt, Haarlemmerstraat, Morspoort en Ringkade waren
hoger dan vooraf was ingeschat. Het gaat hierbij om zowel een toename van inkomsten door kortparkeerders
(betalende bezoekers), als om een toename van abonnementhouders.
4D1.4 Uitvoeren maatregelen parkeren
De maatregelen die zijn voorgesteld in de evaluatie van de uitbreiding van het parkeerreguleringsgebied zijn
verwerkt in de concept parkeerverordening en bijbehorende besluiten (K.31.1 en K.31.2). De maatregelen
behelzen vooral aanpassingen van de voorschriften die gelden bij de verschillende vergunningstypen. Om deze
aanpassingen te kunnen verwerken dient het digitale systeem ook aangepast te worden. Zodra de planning
hiervoor bekend is, kunnen de stukken het bestuurlijk traject doorlopen. Als gevolg van het beleidsakkoord
zijn we bezig met het opstellen van een nieuwe visie op parkeren. Aanpassingen zoals het vergroenen van
parkeerplaatsen zullen in 2019 worden opgepakt.
Effectindicatoren bij 4D Parkeren
Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde
2018

Bron

2015

2016

2017

2018

4D1.a Percentage inwoners dat zelf veel parkeeroverlast
ondervindt

20%

18%

18%

-

< 20%

Veiligheidsmonitor*

4D1.b Percentage autobezitters dat
parkeermogelijkheden bij huis met 'goed' of 'voldoende'
beoordeelt

66%

-

72%

-

-

Stads- en
wijkenquête**

4D1.c Aantal automaatplaatsen in straten met
parkeerregulering

11.941

22.442

22.442

22.442

22.442

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit
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Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde
2018

Bron

2015

2016

2017

2018

4D1.d Aantal automaatplaatsen op parkeerterreinen
met parkeerregulering***

759

759

640

640

640

Team
parkeermanagement

4D1.e Aantal parkeerplaatsen in openbaar toegankelijke
parkeergarages in gebieden met parkeerregulering****

1.330

3.979

4.736

4.877

4.877

Team
parkeermanagement

4D1.f Overige parkeerplaatsen voor bezoekers*****

675

675

675

675

465

Team
parkeermanagement

* De Veiligheidsmonitor wordt vanaf 2017 alleen in de oneven jaren gehouden.
** De Stads- en wijkenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.
*** Dit betreft automaatplaatsen op parkeerterreinen: Morssingel (158 pp), Langegracht (76 pp), Kaasmarkt (78 pp), Zwembad de Zijl (96 pp),
Houtkwartier (60 pp), Sportpark Kikkerpolder (172 pp). Tot 2017 waren er ook 119 parkeerplaatsen op de Garenmarkt.
**** Dit betreft alle garageparkeerplaatsen die zich bevinden binnen de grenzen van gebieden waar enige vorm van parkeerregulering van
kracht is: Haarlemmerstraatgarage (270 pp), Morspoortgarage (399 pp), LUMC (1500 pp), Langegrachtgarage (290 pp), Breestraatgarage (340
pp), Lammenschans ROC (450 pp), Luifelbaan P1 (400 pp), Luifelbaan P2 (150 pp), Maliebaan-noord en –zuid (180 pp) en sinds 2017 Kooiplein
Ringkade (213 pp), Kooiplein Soestdijkkade (160 pp), Lammermarkt (525 pp). In 2019 opent de garage Garenmarkt (425 pp).
***** Dit betreft de parkeerplaatsen bij voorzieningen met natransport: Haagwegterrein (465 pp). Tot en met 2018 betrof dit ook Transferium
A44 (210 pp). De parkeerplaatsen bij het Transferium verdwijnen door de aanleg van de RijnlandRoute. Dit zou in 2018 zijn, maar geschiedt pas
per 2019.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op
LeideninCijfers.

Beleidsterrein 4E Leefomgeving
Doelen en prestaties bij 4E Leefomgeving
Doel

Prestatie

4E1 Betere leefomgeving door
verkeersmaatregelen

4E1.1 Opstellen leefomgevingbeleid
4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau
4E1.3Verkeersmanagement

4E2 Duurzame mobiliteit

4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteitsbeleid

4E.1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau
De gemeente is in maart gestart met het Veilige Schoolomgeving project. De planning is om alle scholen te
bezoeken (schouw, gesprek en enquête) voor het einde van het schooljaar 2018-2019. In het najaar van 2019
kunnen de werkzaamheden dan uitgevoerd worden. De genoemde infrastructurele projecten zijn allen in
voorbereiding in 2018. Ook de verkeersmaatregelen in de Herenstraat zijn in voorbereiding.
4E.1.3 Verkeersmanagement
Er is door de EU geen subsidie toegekend aan het TOMATO project (een samenwerkingsverband tussen
verschillende marktpartijen en overheden). Dit project is daarom gestopt.
De uitvoering van het project verbetering van de auto- en ﬁetsbewegwijzering is vertraagd. De uitvoering start
in het eerste kwartaal van 2019 en is naar verwachting afgerond in het derde kwartaal van 2019.
4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteit
Het onderzoek naar uitbreiding van de milieuzone is wel in 2018 gestart, maar wordt pas begin 2019 afgerond.
Effectindicatoren bij 4E Leefomgeving
Effectindicator

Realisatie
2017

2018

Streefwaarde
2018

Bron

-

Viastat

2015

2016

4E1.a Aantal verkeersslachtoffers

164

201

4E1.b Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een
motorvoertuig

-

-

-

-

-

Veiligheid NL
(via wsjg-BBV)*

4E1.c Ziekenhuisopname na vervoersongeval met een
ﬁetser

-

-

-

-

-

VeiligheidNL
(via wsjg-BBV)*

4E1.d Aantal binnenkomende infrastructuur-gerelateerde
meldingen / klachten van bewoners

-

-

268

276

-

Gemeente
Leiden

Doel 4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

Doel 4E2 Duurzame mobiliteit
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Effectindicator

4E2.a Aantal publieke laadpalen voor elektrische
voertuigen in de openbare ruimte**

Realisatie
2015

2016

2017

2018

57

103

122

134

Streefwaarde
2018

Bron

180

RVT Ontwerp
en Mobiliteit

* Deze indicator was landelijk verplicht, maar is komen te vervallen.
** Het lage aantal nieuw geplaatste laadpalen wordt veroorzaakt door een achterstand in de plaatsingsprocedure bij zowel de netbeheerder als
de aannemer.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op
LeideninCijfers.

Kaderstellende beleidsstukken
In 2018 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:
■
■
■
■
■
■
■
■

RV 18.0105 Uitvoeringsbesluit Haarlemmerweg
RV 18.0115 Verordening op de hefﬁng en invordering van parkeerbelastingen 2019
RV 18.0090 Actieplan Omgevingslawaai 2019 – 2023
RV 18.0014 Fietsverbinding Knoop Leiden-West
RV 18.0005 Vaststelling bestemmingsplan Tracébesluit A4 en A44
RV 18.0004 Uittreden 'Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4'
RV 18.0003 Aanvraag rijksbijdrage voor het uitgevoerde project ‘Spoortunnel Kanaalweg-Zuid’
RV 17. 0109 Kaderbesluit Openbare Ruimte projecten Binnenstad - (gedeelte) Oude Herengracht, Havenplein,
kruising Herenstraat-Zoeterwoudsesingel (Koepoorstbrug), Ir. Driessenstraat-Oosterkerkstraat en Herenstraat
■ RV 17.0113 Vrijgeven krediet uitvoering auto- en ﬁetsbewegwijzering
■ RV 17.0106 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Centrumroute fase 2, tracé deel Hooigracht
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Programmabudget
Bereikbaarheid
bedragen x € 1.000,-

Langzaam verkeer

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting
2018
na
wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

Lasten

1.006

532

295

827

858

-31

Baten

0

-9

0

-9

0

-9

1.006

524

295

819

858

-39

Lasten

53

299

-13

287

302

-16

Baten

-200

0

0

0

0

0

-147

299

-13

287

302

-16

Lasten

3.454

3.640

1.543

5.183

4.437

746

Baten

0

0

-44

-44

0

-44

3.454

3.640

1.499

5.139

4.437

702

Lasten

7.548

10.088

-1.082

9.006

8.512

494

Baten

-11.976

-13.292

888

-12.403

-12.712

309

-4.427

-3.204

-194

-3.398

-4.201

803

Lasten

902

1.332

341

1.673

1.607

66

Baten

-93

-12

0

-12

-46

35

810

1.320

341

1.661

1.560

101

Lasten

12.964

15.891

1.085

16.975

15.715

1.260

Baten

-12.269

-13.312

845

-12.467

-12.759

291

695

2.578

1.929

4.508

2.957

1.551

Toevoeging

13.927

11.047

-4.557

6.491

10.775

-4.284

Onttrekking

-20.864

-18.118

-1.772

-19.890

-22.068

2.178

Mutaties reserves

-6.937

-7.071

-6.328

-13.399

-11.293

-2.107

Resultaat

-6.243

-4.492

-4.399

-8.891

-8.336

-555

Saldo
Openbaar vervoer

Saldo
Autoverkeer

Saldo
Parkeren

Saldo
Leefomgeving

Saldo
Programma

Saldo van baten en lasten
Reserves

Reserves programma 4
bedragen x € 1.000,-

Reserve parkeren P4

Rekening
2017

Verschil
2018

-2.630

8.059

9.143

-1.084

Onttrekking

-11.609

-11.140

2.794

-8.346

-8.296

-50

-570

-451

164

-287

847

-1.134

Toevoeging

2.867

358

74

432

432

0

Onttrekking

-9.044

-6.844

-4.050

-10.894

-10.227

-668

-6.177

-6.486

-3.976

-10.462

-9.794

-668

Toevoeging

20

0

-2.000

-2.000

1.200

-3.200

Onttrekking

-206

-33

-324

-358

-3.458

3.100

-187

-33

-2.324

-2.358

-2.258

-100

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-4

0

-30

-30

0

-30

-4

0

-30

-30

0

-30

0

0

0

0

0

0

Saldo
Reserve duurzaamheidsfondsen P4

Rekening
2018

10.689

Saldo
Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016
P4

Begroting
2018
na
wijziging

11.040

Saldo
Reserve ﬁetsenstalling station P4

Wijziging
Begroting

Toevoeging

Saldo
Reserve bereikbaarheidsprojecten

Begroting
2018

Toevoeging
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Reserves programma 4
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Onttrekking

Reserves programma 4

Rekening
2018

Verschil
2018

0

-100

-38

-62

0

-100

0

-100

-38

-62

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-50

-50

-50

0

0

0

-50

-50

-50

0

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-112

-112

0

-112

0

0

-112

-112

0

-112

Toevoeging

13.927

11.047

-4.557

6.491

10.775

-4.284

Onttrekking

-20.864

-18.118

-1.772

-19.890

-22.068

2.178

-6.937

-7.071

-6.328

-13.399

-11.293

-2.107

Saldo
Totaal

Begroting
2018
na
wijziging

-100

Saldo
Reserve stedelijke ontwikkeling P4

Wijziging
Begroting

0

Saldo
Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P4

Begroting
2018

Toelichting op beleidsterreinen met ﬁnanciële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000
Algemeen
Het resultaat op het programma Bereikbaarheid bedraagt € 555.000 negatief. Dit wordt onder andere
veroorzaakt door een niet begrote storting in de reserve parkeren van € 130.000 die wordt veroorzaakt door
een positief exploitatiesaldo in programma 6 op het ﬁetsparkeren station en een voordeel op de kosten
van handhaving voor een bedrag van € 214.000 die is verantwoord op het programma algemene middelen.
Dat betekent dat het resultaat op programma 4 als het ware gecorrigeerd moet worden tot een bedrag
van € 211.000 nadelig. Voor dit nadeel zijn voorstellen voor budgetoverhevelingen en resultaatbestemming
gemaakt.
Autoverkeer
Het voordeel op de lasten van € 746.000 wordt veroorzaakt door niet gerealiseerde bijdragen aan investeringen
die worden gedekt door een onttrekking aan reserves.
Een voordeel van € 668.000 wordt veroorzaakt doordat binnen het krediet Leidse Ring Noord, de kosten voor
voorbereiding voor een deel zijn verschoven naar 2019. In 2018 zijn de voorbereidingen voor de tracédelen
Engelendaal en Plesmanlaan opgestart. Doelstelling is om in 2019 voor deze twee tracédelen te komen tot
uitvoeringsbesluiten. Het krediet blijft beschikbaar in 2019 en biedt ruimte om de gebiedsontwikkelingen
Stationsgebied en omgeving, Kooiplein en de Leidse Ring Noord gezamenlijk te bekijken en tot een optimalere
integrale uitwerking te komen.
Ook is sprake van een voordeel van € 112.000 op de kosten van het loskoppelen en later weer aankoppelen van
de woonboten aan de Haarlemmerweg. In december 2018 is het krediet voor de Haarlemmerweg beschikbaar
gesteld. De voorbereidende uitvoerende werkzaamheden zoals tijdelijk verplaatsen en terugzetten van
woonboten en gereedmaken van de kavels zullen volgens huidige planning in het vierde kwartaal van 2019
gaan plaatsvinden.
Parkeren
Binnen het beleidsterrein van parkeren is sprake van een voordelig saldo van € 803.000. Dit is opgebouwd uit
een voordeel van € 494.000 op de lasten en een voordeel op de baten van € 309.000.
Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de exploitatie van de vijf Parkeergarages.
De lagere lasten van € 337.000 zijn vooral zichtbaar bij de parkeergarages Soestdijkkade, Ringkade en
Lammermarkt. Het gaat hierbij om nieuwe garages (opgeleverd in 2017 en 2018) waarbij er sprake is van lagere
lasten dan begroot ten aanzien van onderhoud aan technische (parkeer-)installaties en gebouwen.
De hogere baten van € 324.000 zijn met name zichtbaar bij de parkeergarages Lammermarkt,
Haarlemmerstraat, Morspoort en Ringkade. Het gaat hierbij om zowel een toename van kortparkeerders
(betalende bezoekers), als om een toename van abonnementhouders.
Op de lasten is ook sprake van een voordeel van € 157.000 dat wordt veroorzaakt door lagere onderhoudsen herstelkosten voor de parkeerautomaten. Er is sprake van relatief weinig storingen die met behulp van de
leverancier opgelost worden.
Het positieve resultaat van € 803.000, gecorrigeerd voor het voordeel van € 34.000 op de subsidieregeling
inzake privaatgeﬁnancierde parkeeraangelegenheden, wordt gestort in de reserve parkeren.
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Toelichting op afwijkingen Reserves
Reserve parkeren
De hogere storting in de reserve parkeren van € 769.000 heeft betrekking op het voordelige resultaat in 2018 op
het beleidsterrein parkeren. Daarnaast wordt, conform besluit in de Kadernota 2019, het voordelige resultaat
op de exploitatie ﬁetsparkeren van € 101.000 toegevoegd aan deze reserve. Tot slot is sprake van een voordeel
op de kosten van handhaving van € 214.000 die niet was begroot.
Het nadeel van € 50.000 op de onttrekkingen heeft betrekking op de bijdrage vanuit de reserve parkeren voor
het haalbaarheidsonderzoek van de Haarlemmerstraatgarage. De voorbereidingen zijn inmiddels opgestart en
de onderzoeken gaande.
Reserve bereikbaarheidsprojecten
Het nadeel op de onttrekking aan de reserve bereikbaarheid heeft betrekking op de lagere plankosten
van voorbereiding Leidse Ring Noord. In 2018 zijn de voorbereidingen voor de tracédelen Engelendaal en
Plesmanlaan opgestart, doelstelling is om in 2019 voor deze twee tracédelen te komen tot uitvoeringsbesluiten.
Het restant budget blijft beschikbaar in 2019 en biedt ruimte om de gebiedsontwikkelingen Stationsgebied
en omgeving, Kooiplein en de Leidse Ring Noord gezamenlijk te bekijken en tot een optimalere integrale
uitwerkingen te komen.
Reserve ﬁetsenstalling station (programma 4)
Zowel op de toevoeging als de onttrekking aan de reserve is sprake van verschillen van € 3,2 mln. die per saldo
neutraal zijn. De oorzaak hiervan is een administratieve omissie bij het opstellen van de begrotingswijziging van
de bijdrage van ProRail in de stichtings- en inrichtingskosten van het Rijnsburgerblok.
Een nadeel op de onttrekking van € 100.000 heeft betrekking op de niet gerealiseerde kosten als gevolg van
vertraging bij het project deelﬁetsen.
Reserve Leids uitvoeringsprogramma LUBO 2016 (programma 4)
Het nadeel op de onttrekking aan deze reserve heeft betrekking op de niet gerealiseerde bijdrage aan het
project Hallenweg eerste fase omdat dit werk in 2018 met een voordeel op de kosten voor bodemsanering is
afgesloten.
Reserve duurzaamheidsfondsen (programma 4)
Het nadeel op de onttrekking van € 62.000 heeft betrekking op de niet gerealiseerde kosten als gevolg van de
vertraging bij het project deelﬁetsen.
Reserve stedelijke ontwikkeling (programma 4)
Het nadeel op de onttrekking aan de reserve stedelijke ontwikkeling heeft betrekking op de niet gerealiseerde
kosten van het loskoppelen en later weer aankoppelen van de woonboten aan de Haarlemmerweg. In
december 2018 is het krediet voor de Haarlemmerweg beschikbaar gesteld. De voorbereidende uitvoerende
werkzaamheden zoals tijdelijk verplaatsen en terugzetten van woonboten en gereedmaken van de kavels zullen
volgens huidige planning in het vierde kwartaal van 2019 gaan plaatsvinden.
INVESTERINGEN
Overschrijdingen op investeringskredieten
7000738 Parkeerapparatuur Kooiplein
Door een stijging van de kosten van aanschaf en installatie parkeerapparatuur zijn de kosten met circa € 55.000
overschreden. Als gevolg van een btw-correctie op het krediet is een voordeel ontstaan van € 48.000. Hierdoor is
het krediet tussentijds niet opgehoogd en kan het krediet worden afgesloten met een tekort van circa € 8.000.
Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2018
7100014 aanpak black spots
Het project ongevallenlocaties uit het uitvoeringsprogramma ﬁetsroutes is opgestart in 2014. De projecten zijn
in 2018 grotendeels afgerond. Naar verwachting kan het krediet in 2019 worden afgesloten.
7100015-7100019 & 7100520 & 7100627-7100630 & 7100902 Ontsluiting Bio Science Park
De Plesmanlaan is vanaf de A44 de toegangsweg naar Leiden en de hoofdontsluitingsweg voor het Bio Science
Park. Na ingebruikname van de RijnlandRoute wordt de Plesmanlaan nog belangrijker voor het verkeer dat dan
vanaf de A4 via de RijnlandRoute ook aan de westzijde van de stad kan binnenrijden. Het project Ontsluiting
Bio Science Park (OBSP) zorgt met een ingrijpende reconstructie van de kruisingen op de Plesmanlaan en Haagse
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Schouwweg voor een vlotte verkeersafwikkeling op de Plesmanlaan en een goede ontsluiting van het Leiden
Bio Science Park. De activiteiten met betrekking tot projectafsluiting waaronder de afwikkeling van restpunten
na oplevering en ﬁnanciële verantwoording aan Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Provincie (bijdragen
voor OBSP en regionaal ﬁetspad) hebben een langere doorlooptijd dan gepland. Afsluiting en eindrapportage
staat voor 2019 gepland.
7100022 rotonde Ketelmeerlaan-Gooimeerlaan
In 2014 is een motie ingediend met betrekking tot de rotondes aan de rondweg Merenwijk. In 2017 is het
raadsvoorstel uitvoering rotondes Merenwijk (RV17.0032) positief ontvangen door uw raad. Het werk is
uitgevoerd en het krediet wordt als gevolg van een aantal nagekomen werkzaamheden afgesloten in 2019.
7100053 & 7100883-7100885 Kanaalweg-zuid (spooronderdoorgang)
Komend jaar staat in het teken van uitvoering van restwerkzaamheden door de aannemer. Daarna kan de
ﬁnanciële contractafronding met de aannemer plaatsvinden. Als sluitstuk zal de samenwerkingsovereenkomst
tussen gemeente en ProRail beëindigd worden waarna de projectadministratie afgesloten kan worden. Volgens
prognose kan het krediet in 2019 afgesloten worden.
7100062 uitvoeringsprogramma verkeersveligheid scholen
De afgelopen jaren is een aantal maatregelen rond de verkeersveiligheid rond scholen uitgevoerd, maar nog
niet alle maatregelen zijn gerealiseerd. De verwachting is dat de maatregelen in 2019 worden afgerond.
7100063 busroute Churchilllaan in het kader van Boshuizerkade 30 km per uur
Na de bouwactiviteiten rond de Boshuizerkade wordt de Boshuizerkade heringericht. Deze werkzaamheden
worden gecombineerd met groot onderhoud in de openbare ruimte in Haagweg Zuid. Het project is momenteel
in voorbereiding. De uitvoering zal naar verwachting in plaatsvinden in de periode eind 2019-2020.
7100074 reconstructie Maresingel
In 2018 is de uitvoering van de herinrichting van de Maresingel gestart. Naar verwachting worden de
werkzaamheden in het voorjaar van 2019 afgerond.
7100084 Reconstructie kruispunt Lammerschansweg-Tomatenstraat
Door de diverse bouwactiviteiten in de omgeving is de reconstructie van het kruispunt nog niet uitgevoerd. De
voorbereiding van dit werk is gestart en wordt in 2019 afgerond. De uitvoering volgt daarna, maar de planning
is afhankelijk van de andere werkzaamheden in deze buurt.
7100085 Wijkactieplannen en parkeren
Het restant van dit krediet wordt gebruikt voor aanpassingen aan parkeren op basis van meldingen van
bewoners. Nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond. Naar verwachting wordt het krediet in 2020 afgesloten.
7100091 Kooiplein aankoop parkeergarage
Dit krediet kan nog niet worden afgesloten omdat de gemeente het bezoekersparkeren in deelgebied 1 voor
e
haar rekening zal nemen, omdat in een eerdere fase besloten is de 2 parkeergarage kleiner te maken. Het
exacte moment waarop de ontwikkeling van deelgebied 1 start is nog niet bekend en is afhankelijk van het
proces dat gezamenlijk doorlopen wordt met de voorbereiding van besluitvorming over de Leidse Ring Noord.
7100092 & 7100649-7100653 & 7100671-7100672 & 7101302-7101305 Parkeergarage Garenmarkt
Eind 2013 heeft de raad ingestemd met het uitvoeringsbesluit. Dit uitvoeringbesluit omvatte zowel de
parkeergarage op de Lammermarkt als de Garenmarkt. Op basis van het uitvoeringsbesluit hebben de separate
aanbestedingen van de beide garages plaatsgevonden. In mei 2014 heeft de gunning van de opdracht aan
bouwcombinatie Dura Vermeer-Besix plaatsgevonden. Juni 2015 is het Design, Build & Maintain (DBM) contract
ondertekend. In maart 2017 is de omgevingsvergunning verleend en in mei 2017, na de ingebruikname van
de parkeergarage Lammermarkt, is gestart met de bouw van de parkeergarage op de Garenmarkt. In 2018 is
gestart met de realisatie van de inrit van de parkeergarage. Ter plaatse van het parkeergedeelte is de bouwkuip
ontgraven, zijn de gewi-ankers aangebracht en is het onderwaterbeton op ca 19m -NAP gestort. Hierna is de
bouwkuip leeggepompt. Begin 2019 wordt gestart met het afwerken van de onderwaterbetonvloer en het
realiseren van de constructieve vloer. Daarna volgt in 2019 de montage van de parkeervloeren, de verdere
inrichting en de realisatie van alle technische installaties. De parkeergarage zal conform planning begin 2020
worden opgeleverd.
Aansluitend daarop wordt het maaiveld Garenmarkt e.o. ingericht. Naar aanleiding van de motie “Een mooie
garage verdient een mooi dak” is er in 2018 een Deﬁnitief Ontwerp opgesteld voor de herinrichting van
de Garenmarkt e.o. De kosten voor de openbare ruimte boven de garage worden gedekt uit het budget
van de parkeergarages. Er is in een bouwteam samen met de aannemer van de parkeergarage gewerkt aan
een uitvoeringsontwerp voor de openbare ruimte, tevens zijn de prijsonderhandelingen gestart. Rond de
zomervakantie 2019 zal gestart worden met de aanleg. De oplevering zal medio 2020 plaatsvinden.
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7100093 & 7100644-7100647 & 7100669-7100670 Parkeergarage Lammermarkt
Eind 2013 heeft de raad ingestemd met het uitvoeringsbesluit. Dit uitvoeringbesluit omvatte zowel de
parkeergarage op de Lammermarkt als de Garenmarkt. Op basis van het uitvoeringsbesluit hebben de separate
aanbestedingen van de beide garages plaatsgevonden. In maart 2014 is de opdracht aan bouwcombinatie Dura
Vermeer-Besix gegund. De Design, Build & Maintain (DBM) overeenkomst is juli 2014 ondertekend. In oktober
2014 is gestart met de uitvoering van de garage Lammermarkt. In april 2017 is deze in bedrijf genomen en in
oktober 2017 opgeleverd. De parkeergarages worden gedekt vanuit de Parkeerexploitatie. In 2019 worden deze
kredieten afgesloten nadat de eindafrekening met Dura Vermeer-Besix is opgesteld.
7100286 Handterminals stadstoezicht
Dit krediet kan niet worden afgesloten. Het handterminal-contract van Sigmax is verlengd tot 1 mei 2019.
De aanbesteding loopt momenteel. Het gaat overigens niet alleen over de handterminals maar over het hele
handhaafsysteem. Zowel de software als de hardware is deel van de aanbesteding handhaafsysteem team
Handhaving Openbare Ruimte.
7100390 Auto stadsontwerp
Dit betreft een vervangingsinvestering van de onderhoudsbus die wordt gebruik om storingswerkzaamheden
aan verkeersregelinstallaties uit te voeren en om telslangen aan te leggen bedoeld voor verkeersonderzoek. De
bus wordt in 2019 vervangen.
7100490 Onderzoek Rijnlandroute
In 2018 zijn de werkzaamheden van het hoofdcontract aan de RijnlandRoute door de aannemerscombinatie
Comol5 volop van start gegaan. Belangrijk onderdeel is de aanleg van de nieuwe provinciale weg tussen
de A44 en de A4 bij Leiden, de N434, met een geboorde tunnel en aanpassingen aan de A4 en de A44. In
2018 voerde Comol5 op bijna alle locaties werkzaamheden uit en is het eerste projectonderdeel inmiddels
opengesteld: de verbreding van de A4 op het deel N14-Vlietland van 2x3 naar 2x4 rijstroken. Verder is men bij
de tunneltoeritten volop bezig met het uitgraven en het storten van betonvloeren. In 2019 zal gestart worden
e
met het daadwerkelijk boren van de tunnel. Naast de Tjalmaweg op Katwijks grondgebied als het 2 deel van
e
de RijnlandRoute zijn in 2018 ook de voorbereidingen gestart voor het 3 en deel van de RijnlandRoute: de
Europaweg en het Lammenschansplein. Met de provincie wordt een plan ontwikkeld om ook gedurende de
uitvoering de afwikkeling van het verkeer te waarborgen. De gemeente Leiden zal vooraf aangeven welke
wensen en eisen ze stelt aan het ontwerp en de wijze van uitvoering. Voorbereidende werkzaamheden zoals
het verleggen van kabels en leidingen vinden plaats alsmede het ontwikkelen van een esthetisch programma
van eisen. In 2019 wordt het contract voorbereid waarvoor in 2020 via een aanbestedingstraject een aannemer
wordt gezocht. Uitvoering van alle werkzaamheden zal tot 2023 plaatsvinden. Aan communicatie met het
publiek wordt doorlopend aandacht besteed, in 2018 is daarvoor een informatiecentrum geopend voor het
publiek.
7100586 nieuwe ov-terminal CS Zeezijde
Dit krediet kan niet worden afgesloten omdat de werkzaamheden betreffende deze OV terminal nog jaren
doorlopen. Volgens planning starten de werkzaamheden in 2021 met de realisatie van een tijdelijk busstation.
Het nieuwe deﬁnitieve busstation wordt na 2022 gerealiseerd.
7100680 ﬁetsenstalling Rijnsburgerblok-stichtingskosten
De ﬁetsenstalling is in aanbouw en wordt afgerekend bij turn key oplevering. Die is vermoedelijk halverwege
2019. Tot die tijd dient het krediet beschikbaar te blijven.
7100681 ﬁetsenstalling Rijnsburgerblok-inrichtingskosten
De ﬁetsenstalling is in aanbouw en wordt afgerekend bij turn key oplevering. Die is vermoedelijk halverwege
2019. Tot die tijd dient het krediet beschikbaar te blijven.
7100682 ﬁetsenstalling Rijnsburgerblok-bouwrijp maken+onvoorzien
De ﬁetsenstalling is in aanbouw en wordt afgerekend bij turn key oplevering. Die is vermoedelijk halverwege
2019. Tot die tijd dient het krediet beschikbaar te blijven.
7100790 voorbereiding ﬁetsparkeren Leiden CS
De voorbereidingen voor ﬁetsparkeren stationsgebied Centraal Station zijn in volle gang. Dit krediet kan
daarom niet worden afgesloten.
7100896 programmasturing uitvoeringsprogramma infrastructuur
Het krediet programmasturing programma bereikbaarheid, wordt gebruikt voor project overschrijdende
gemeentebrede inzet en activiteiten, om de samenhang tussen de verschillende program activiteiten te kunnen
ﬁnancieren. Het budget was bedoeld voor de 3 jaar en zal toereikend zijn om de kosten van de verdere verdere
duur van het bestaande programma bereikbaarheid (dat op zal gaan in het programma Duurzame Mobiliteit) te
ﬁnancieren.
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7100898-7100901&7100903 HOV Centrumroute
In december 2015 is het kaderbesluit (RB15.0093) Herinrichting Centrumroute door de raad vastgesteld. De
herinrichting van de Centrumroute bestaat uit 4 deeltrace’s die gefaseerd uitgevoerd worden. Het deeltrace
Jan van Hout wordt in 2019 afgerond, het deeltrace Hooigracht start met de uitvoering en voor het deeltrace
Langegracht wordt in 2019 een uitvoeringsbesluit aan de raad voorgelegd. Naar verwachting volgt het laatste
deeltrace Schuttersveld een jaar later.
7100942 Schutterstraat/Poelgeeststraat
In 2018 is gewerkt aan de uitvoering van de werkzaamheden voor dit project. Het krediet zal in 2019 worden
afgesloten.
7100543 Vervanging handhavingsinformatiesysteem
De aanbesteding van het handhavingsinformatiesysteem volgt in 2019.
7100737 digitaliseren parkeercontrole en 7100798 uitbreiding digitalisering parkeren
Dit krediet kan nog niet worden afgesloten aangezien de afrondende werkzaamheden voor SIGMAX
(parkeervergunningsysteem) in 2019 gaan plaatsvinden.
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