
 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Extra (verkeers)maatregelen Noorder Leidsevaart 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-17-025311 

datum voorstel:   13 november 2017 

datum collegevergadering:  21 november 2017 

datum raadsvergadering:  7 december 2017 

agendapunt:  12 

portefeuillehouder:   Dhr. A. de Jong 

behandelend ambtenaar:  Remko van Eeten 

e-mailadres:    R.vanEeten@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 

1. In te stemmen met de aanvullende werkzaamheden in het kader van het project 

Herstel historisch karakter en oeverbescherming Noorder Leidsevaart. 

2. Voor deze aanvullende werkzaamheden (op basis van een directieraming) een krediet 

beschikbaar te stellen van € 465.000,-.   

3. Het bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 geoormerkte resterende (niet 

uitgegeven) budget van het project Herinrichting Busstation hiervoor in te zetten.  

4. Begrotingswijziging nummer 10 vast te stellen.  

 

 

 

 
Inleiding 

Het project Herstel historisch karakter en oeverbescherming Noorder Leidsevaart wordt in 

december 2017 afgerond. Voor dit project is in 2016 (raadsvoorstel 4765) een krediet van 

€ 1,8 miljoen beschikbaar gesteld.  

 

Naar aanleiding van het eveneens in 2016 gehouden participatietraject met de 

omwonenden is het (voorgenomen) oorspronkelijke ontwerp aangepast met diverse 

maatregelen gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid.  

Deze maatregelen betreffen met name het aanpassen van 11 inritstroken in combinatie 

met passeerstroken bij enkele (loon)bedrijven en een veiliger oplossing te creëren voor 

uitwijkend fietsverkeer. Dit laatste wordt gerealiseerd door aan weerszijden van het 

wegvak de fijne splitstenen/mortel te vervangen door betonnen bermtegels, alsmede het 

aan weerszijden aanbrengen van belijning. Tevens wordt het totale wegvak voorzien van 

een nieuwe slijtlaag. 

 

Beoogd effect 

1. Aan weerszijden van het wegvak Noorder Leidsevaart veilige bermen aan te 

leggen waar zowel fietsers als voertuigen op kunnen uitwijken. 

2. Het aanleggen van 11 passeerstroken ter hoogte van inritten bij (loon)bedrijven 

zodat vrachtverkeer veiliger de daar gevestigde bedrijven kunnen bereiken 



 

 

Argumenten 

1. De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de veiligheid van het   

wegvak en de naastgelegen bermen. 

2. Het eerder beschikbaar gestelde krediet voor het project Herstel historisch 

karakter en oeverbescherming Noorder Leidsevaart is niet toereikend om deze 

aanvullende (verkeers)maatregelen uit te kunnen financieren.  

 

Kanttekeningen  

Er worden geen extra maatregelen (bijvoorbeeld drempels) genomen om de snelheid van 

het autoverkeer te beperken omdat de Noorder Leidsevaart buiten de bebouwde kom ligt. 

 

Financiële consequenties 

De totale kosten van deze aanvullende werkzaamheden (inclusief voorbereiding, 

onderzoek, materialen, uitvoering en toezicht) worden afgerond geraamd op € 465.000,-.  

Voor de dekking van deze kosten wordt gebruik gemaakt van het restantkrediet van het 

project Herinrichting NS Busstation. I.v.m. gewijzigde BBV regelgeving wordt ter dekking 

van de kapitaallasten van deze investering een storting kapitaallasten gedaan in de 

reserve kapitaallasten nieuwe investeringen t.l.v. de algemene reserve (zie bijgevoegde 

begrotingswijziging). 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Er zijn diverse overleggen geweest met wegbeheerders, bewoners en ondernemers. De 

ideeën en suggesties vanuit deze overleggen zijn waar mogelijk meegenomen. Het 

resultaat hiervan is een groot draagvlak voor deze aanvullende werkzaamheden. 

 

Duurzaamheid 

De nieuwe betonnen bermtegels zijn deels afkomstig van gerecycled beton.  

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Niet van toepassing. 

 

Urgentie 

Hoog. Streven is om de aanbesteding eind 2017 gereed te hebben. In afstemming met de 

omgeving is de wens om de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden af te 

ronden voor de opening van de Keukenhof (22 maart 2018). 

 

Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

Begrotingswijziging 

 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

G.P. van Lierop A. van Erk 
secretaris burgemeester 

 
 
 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit met als onderwerp Extra (verkeers)maatregelen Noorder 

Leidsevaart, 

 

gelet op 108 van de Gemeentewet , 

 

 

besluit: 

 

1. In te stemmen met de aanvullende werkzaamheden in het kader van het project 

Herstel historisch karakter en oeverbescherming Noorder Leidsevaart. 

2. Voor deze aanvullende werkzaamheden (op basis van een directieraming) een 

krediet beschikbaar te stellen van € 465.000,-.   

3. Het bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 geoormerkte resterende (niet 

uitgegeven) budget van het project Herinrichting Busstation hiervoor in te zetten.  

4. Begrotingswijziging nummer 10 vast te stellen.  

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 december 2017, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 

 


