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Voorstel

Aan : Burgemeester en Wethouders Kenmerk : 612996

Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 16 maart 2016

Afdeling : Projecten Raad : Ja
Ter kennisname

Medewerk(st)er : S.W. van Beveren

Telefoonnummer : 071 406 5278 Or : Nee

Portefeuillehouder : Bent (Wethouder), van der K.J. (Klaas Jan) Communicatie : Ja

Bijlage(n) : 3 Evaluatie  : Nee

Onderwerp:

Programma van Eisen en Aandachtspunten rotonde Noordwijkerweg/Voorhouterweg.

Samenvatting:

Op 1 december 2015 heeft het college het Projectplan voor de rotonde Noordwijkerweg/Voorhouterweg vastgesteld. Op 

20 januari jl. is een informatiebijeenkomst gehouden voor de omgeving. De definitiefase heeft veel input opgeleverd voor 

het verdere proces. Alle informatie heeft geleid tot een Programma van Eisen en Aandachtspunten voor het ontwerp en 

de uitvoeringsfase. Met het voorliggende voorstel worden dit document en de 1e Gatereview u ter vaststelling aangeboden.

Gevraagde beslissing:

1. Instemmen met het bijgevoegde Programma van Eisen en Aandachtspunten voor de rotonde Noordwijkerweg/

Voorhouterweg;

2. Instemmen met de 1e Gatereview conform bijgevoegd formulier;

3. Voortzetten van het project overeenkomstig het Aangescherpt projectplan (d.d. 16 maart 2016).

Intern advies Ja Extern advies Ja

Circuleren B&W Secr. Burg. Weth. I Weth. II Weth. III Weth. IV

Akkoord:

Bespreken B&W-

vergadering

Besluit:
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Kenmerk : 612996

Programma : Wegen, verkeer en vervoer

Onderwerp : Programma van Eisen en Aandachtspunten rotonde 

Noordwijkerweg/Voorhouterweg.

Aanleiding en doel

Op 1 december 2015 heeft het college het Projectplan voor de rotonde Noordwijkerweg/Voorhouterweg 

vastgesteld. Daarmee is de definitiefase van start gegaan. In deze fase is geïnventariseerd wat de 

randvoorwaarden en eisen zijn voor het project (welke onderzoeken zijn er nodig, welke procedures, 

vergunningen, ontheffingen e.d.?).

Op 20 januari jl. is een informatiebijeenkomst gehouden voor de omgeving (bewoners en bedrijven). Daarbij is 

het project toegelicht en zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om aandachtspunten voor het 

ontwerp en de uitvoering mee te geven. Met een aantal direct belanghebbenden zijn afzonderlijke gesprekken 

gevoerd. Het voornemen tot de aanleg van een rotonde is ook besproken met de adviesinstanties Veilig Verkeer 

Nederland, Fietsersbond en Veiligheids Regio Hollands Midden.

Er is gebleken dat er breed draagvlak is voor de aanleg van een rotonde op deze locatie. De inventarisatie en de

consultaties hebben veel input opgeleverd voor het verdere proces naar het  projectresultaat. Alle informatie 

heeft geleid tot een Programma van Eisen en Aandachtspunten voor het ontwerp en de uitvoeringsfase. Met het 

voorliggende voorstel worden dit document en de 1e Gatereview u ter vaststelling aangeboden. Het 

Aangescherpt projectplan is ter kennisname bijgevoegd (vertrouwelijk).

Indicatoren (facultatief)

Het Programma van Eisen en Aandachtspunten is het kader waaraan het ontwerp en het uitvoeringsplan 

getoetst zullen worden.

Motivering voorstel

1.1 Het Programma bevat randvoorwaarden.

Het project dient hieraan te voldoen. Dit betreft voornamelijk wet- en regelgeving, vereiste 

vergunningen, ontheffingen en onderzoeken. Het project heeft hier geen invloed op. Er is bijvoorbeeld 

een Omgevingsvergunning vereist en vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de 

provincie. Daarvoor zijn ook onderzoeken nodig.

1.2 Het Programma bevat eisen en aanbevelingen.

Hierbij gaat het onder meer om gemeentelijk beleid, richtlijnen en aanbevelingen op het gebied van 

infrastructuur, specifieke eisen en de inbreng van adviesinstanties. Het project dient hier zo veel 

mogelijk aan te voldoen. Een uitgangspunt is bijvoorbeeld dat verwerving van particuliere grond zoveel 

mogelijk beperkt wordt. 

Verder is het van belang om een integraal ontwerp te maken met het naastgelegen bouwplan 

Landwaard en een reconstructie van het kruispunt Voorhouterweg/Bankijkerweg, met een goed op 

elkaar aansluitende fietsstructuur.

Een specifieke ontwerpeis is dat het mogelijk moet zijn dat LZV’s (Lange Zware Voertuigen) de rotonde 

kunnen passeren. Dit zijn lange vrachtwagencombinaties (tot 26 m).
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Een uitvoeringsbeperking is dat het kruispunt tijdens de uitvoering waarschijnlijk niet volledig voor 

het verkeer afgesloten kan worden:

− Het kruispunt vormt de enige ontsluiting voor vrachtverkeer van en naar het gebied ten oosten van 

de Noordwijkerweg en voor bestemmingen aan de Waardlaan 

− Voorkomen moet worden dat bouwverkeer van bouwplannen in de nabijheid gebruik moet maken 

van de Brouwerstaat

− Voor hulpdiensten is bij afsluiting de omrijdroute lang

− Het kruispunt ligt op de route van Rijnsburg naar de Dokterspost in Voorhout

− Het kruispunt ligt op een route voor schoolgaande jeugd (Rijnsburg-Voorhout). Passeren per fiets, 

in ieder geval met de fiets aan de hand, moet mogelijk zijn

− Buslijnen 20 en 21 tussen Noordwijk en Leiden rijden via het kruispunt.

In de voorbereidingsfase wordt uiteindelijk bepaald welke randvoorwaarden aan de aannemer worden 

mee gegeven voor wat betreft bereikbaarheid tijdens de uitvoering.

De route Noordwijkerweg-Brouwerstraat wordt zo nu en dan gebruikt voor transport met een grote 

hoogte, die niet onder de viaducten van de N206 door kunnen. Deze transporten kunnen normaal de 

rotonde passeren, een verharde doorsteek door het middeneiland van de rotonde (zoals bij onder meer 

de rotonde Noordwijkerweg/ Lageweg) is hiervoor niet noodzakelijk. Dit soort doorsteken zijn vooral 

noodzakelijk bij transporten met een grote breedte. Bij het ontwerp van de rotonde zal er wel rekening 

mee gehouden worden dat obstakels die hoger zijn dan 1 m (lichtmasten, verkeersborden e.d.) niet te 

dichtbij staan.

Het Zeewegviaduct in de N206 staat op de nominatie om door de provincie vervangen te worden 

(vooralsnog uiterlijk 2021), waarbij de doorrijdbreedte en- hoogte vergroot zullen worden naar de 

huidige normen. Dat zal mogelijk het aantal transporten via de Noordwijkerweg verder verminderen.

Geen rekening wordt gehouden met een eventuele verbreding van het Oegstgeesterkanaal.

Een groot deel van de grond naast het kanaal is eigendom van het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

Een zone van 25 m uit het kanaal is gereserveerd voor een eventuele toekomstige verbreding daarvan. 

De tunnel ligt juist buiten de zone. Indien in de toekomst het kanaal daadwerkelijk verbreed gaat 

worden, moet de brug verlengd worden en zal het landhoofd waarschijnlijk dicht tegen de rotonde 

moeten komen te liggen (daar waar nu de tunnel ligt). Volgens Rijnland is het waarschijnlijk dat het 

kanaal ooit verbreed zal worden, maar een indicatie van het moment waarop is er niet. In voorkomend 

geval zal er nog veel meer infrastructuur aangepast moeten worden.

1.3 Het Programma bevat aandachtspunten.

Tijdens de informatiebijeenkomst en uit de afzonderlijke gesprekken met belanghebbenden is veel 

input gekomen. Bij het ontwerp en bij het bepalen van de wijze van uitvoering wordt dit betrokken. 

Bijvoorbeeld touringcars voor de Floraband rijden in de huidige situatie achteruit de Waardlaan in. 

Hoe gaat dat straks als de rotonde er ligt?

2 Bij overgang van definitie- naar ontwerpfase wordt een 1e Gatereview gehouden.

In het kader van projectmatig werken wordt bij afsluiting van de definitiefase de 1e Gatereview 

gehouden. Hierbij wordt de stand van zaken opgemaakt van de beheersaspecten van het project. Het 

formulier is bijgevoegd.

3 In elke fase van de projectmatige aanpak wordt het Projectplan geactualiseerd.

Aan het eind van elke fase wordt het Projectplan geactualiseerd. Dit vormt tevens de basis voor de 

Gatereview. De wijzigingen in het Aangescherpt Projectplan ten opzichte van het oorspronkelijke 
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projectplan zijn gering. Er is nader ingezoomd op de volgende (ontwerp)fase en de beheersaspecten 

zijn geactualiseerd. Doel en resultaat zijn ongewijzigd.

Kanttekeningen

1.1 Aan niet alle inbreng zal tegemoet gekomen kunnen worden.

De randvoorwaarden staan vast, maar eisen, aanbevelingen en aandachtspunten kunnen in specifieke 

situaties onwenselijk of tegenstrijdig zijn. Gemotiveerd afwijken is mogelijk. Bij het uiteindelijke 

ontwerp zal die motivatie aangegeven worden.

1.2 Integrale aanpak maakt nadere afspraken noodzakelijk. 

In het ontwerp wordt samenhang gezocht met de noodzakelijke aanpassingen van de infrastructuur 

voor de naastgelegen woningbouwontwikkelingen. In dat verband zijn er nadere afspraken nodig over 

een eventuele gelijktijdige realisatie, het bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap daarbij en de 

dekking van de verschillende onderdelen.

Middelen

Het college is 4 augustus 2015 akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ter 

grootte van € 95.000,--. Dit is met de najaarsberap 2015 door de raad geautoriseerd. Uit het 

voorbereidingskrediet worden de kosten betaald van interne uren en externe opdrachten (onderzoeken, 

ontwerpen e.d.) tot aan de kredietaanvraag voor de realisatie.

In de Kadernota 2016 is voor de rotonde Noordwijkerweg rekening gehouden met een investeringsbedrag van 

€ 1.100.000,- in 2016. Dit is een zogenaamde C-investering. Het uitvoeren van het project dient voor 

besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd te worden. Onder aftrek van het voorbereidingskrediet 

resteert een C-krediet van € 1.005.000,--. Dit bedrag betreft de uitvoeringskosten, inclusief engineering, 

begeleiding uitvoering en eventuele grondverwerving.

Op basis van het Programma van Eisen en Aandachtspunten wordt het resterende uitvoeringskrediet nog 

steeds toereikend geacht. Aandachtspunt is wel de gefaseerde uitvoering. Er zullen extra maatregelen nodig zijn 

om het kruispunt tijdens de uitvoering (deels) open te houden voor verkeer en hulpdiensten. Na de ontwerpfase 

zal de raming specifieker gemaakt worden en volgt een 2e Gatereview. Dit vormt de basis voor de 

kredietaanvraag voor de realisatie. De benodigde capaciteit (interne uren) voor 2016 is opgenomen in Sturen 

op Uren en wordt gedekt uit het voorbereidingskrediet.

Uitvoering

De volgende projectfase is de ontwerpfase. Hierin worden onder meer de noodzakelijke onderzoeken 

uitgevoerd en de Omgevingsvergunning aangevraagd. Aan de hand van het Programma van Eisen en 

Aandachtspunten wordt eerst een Voorlopig Ontwerp en vervolgens een Definitief Ontwerp gemaakt. Ook

wordt bepaald wat de meest geschikte aanbestedingsvorm is voor de uitvoering van dit project.
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Communicatie-/participatie

Het Voorlopig Ontwerp zal voorgelegd worden aan de belanghebbenden en de adviesinstanties. Op basis van 

het Communicatie-/ participatieplan wordt vooral de inbreng van belanghebbenden gevraagd over de groene 

inrichting van de rotonde en de inpassing van het langzaam verkeer.  Vervolgens wordt het Voorlopig Ontwerp 

nader uitgewerkt tot Definitief Ontwerp.

Planning

Informatie/participatie over Voorlopig Ontwerp april 2016

Definitief Ontwerp en uitvoeringskrediet medio 2016

Gunning eind 2016

Informatie over uitvoeringsfase begin 2017

Realisatie gereed medio 2017

Bijlage(n)

− Programma van Eisen en Aandachtspunten

− Formulier 1e Gatereview

− Aangescherpt projectplan (16 maart 2016) met bijlagen (vertrouwelijk)
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