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VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp,
Namens deze het hoofd van de afdeling Beleid,

Overwegende
dat in 2009 door het college en de gemeenteraad een beleidsplan is vastgesteld met betrekking tot
de verkeersafwikkeling in Leiderdorp, het Integraal Verkeers- en Vervoersplan (IVVP);
dat in dit IVVP ook een verdere uitwerking wordt gegeven aan het landelijke
verkeersveiligheidsbeleid Duurzaam Veilig door het onderverdelen van het wegennet in
stroomwegen, ontsluitingswegen en erftoegangswegen;
dat in 2012 door het college en de gemeenteraad een uitvoeringsplan voor het IVVP is vastgesteld;
dat de Persant Snoepweg is aangewezen als een ontsluitingsweg met een maximumsnelheid voor
gemotoriseerd verkeer van 50 km/u en waarbij een vlotte verkeersafwikkeling belangrijk is;
dat sinds begin jaren ’80 tussen Van der Valk Boumanweg/Acacialaan en Leiderdorpsebrug een
deel van de rechter rijbaan is aangewezen als busbaan;
dat autoverkeer op de Persant Snoepweg voor de kruising/verkeerslichten Acacialaan/Van der Valk
Boumanweg twee opstelstroken heeft richting Leiderdorpsebrug;
dat het autoverkeer voorbij de kruising terug moet naar één rijstrook om vlak voor de brug weer te
kiezen tussen twee rijstroken;
dat de doorstroming van het verkeer richting Hoge Rijndijk hierdoor niet vlot verloopt;
dat in de huidige situatie al veel automobilisten (illegaal) gebruik maken van het laatste deel van de
busbaan om sneller voor te sorteren richting Leiden centrum;
dat de busbaan ongeveer 130 meter zal worden ingekort en nog ca. 80 meter busbaan over blijft;
dat dit voldoende is om bij filevorming twee bussen ruimte te bieden;
dat aan het einde van de busbaan een verkeerslicht is geplaatst waar de bus bij nadering
automatisch groen licht (en daarmee voorrang op het overige verkeer) krijgt en ongehinderd kan
doorrijden richting Hoge Rijndijk (Leiden);
dat na het inkorten van de busbaan dit verkeerslicht buiten werking zal worden gesteld en de bus
moet invoegen in de rechter rijstrook voor het overige gemotoriseerd verkeer;
dat de verwachting is dat dit bij een normaal verkeersaanbod niet tot vertraging zal leiden
aangezien er door de verkeersregeling op de kruising Persant Snoepweg/Van der Valk
Boumanweg/Acacialaan voldoende gelegenheid is veilig in te voegen;
dat dit invoegen bij filevorming vanwege de openstelling van de brug lastiger zal zijn maar niet voor
grote vertraging zal zorgen;
dat de verwachting is door het verlengen van de rijbaan voor overige gemotoriseerd verkeer er
minder files op Acacialaan, Van der Valk Boumanweg en Persant Snoepweg zullen ontstaan;
dat de bus komende vanaf de Van der Valk Boumanweg bij filevorming op de Persant Snoepweg
vanaf de Van der Valk Boumanweg nog steeds rechtsaf kan slaan via de opstelruimte voor verkeer
richting Acacialaan;
dat de maatregel zal bijdragen aan een vlottere verkeersafwikkeling rondom het kruispunt Persant
Snoepweg/Acacialaan/Van der Valk Boumanweg;
dat het busverkeer, ondanks het verlies van voorrang bij verlaten van de busbaan, ook vlotter zal
doorstromen dan in de huidige situatie;
dat de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikelen 49 t/m 55 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), artikelen 85 en 86 van het
Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

-

-

-

dat de straat in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Leiderdorp;
dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig
artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bevoegd gezag is
voor het nemen van dit verkeersbesluit, en dat deze bevoegdheid op grond van het
mandaatbesluit van 10 augustus 2010 is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Beleid;
dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer
(BABW) overleg is gevoerd met de verkeerskundig adviseur van de politie Hollands Midden van het
District Leiden en omstreken, de heer L.J. Versteege, en dat er positief is geadviseerd;
dat de verkeerskundig adviseur van de politie naast het instemmen met het verkeersbesluit de
gemeente adviseert om te blijven monitoren op de verkeersdoorstroming op dit punt;

Gelet op de bepalingen in de WVW 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV
1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de
uitvoeringsvoorschriften van het BABW:
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door het aanpassen van de wegmarkering op het deel Persant Snoepweg tussen Acacialaan/Van
der Valk Boumanweg en Leiderdorpsebrug de aanwezige busbaan te verkorten conform
bijgevoegde tekening;
om het op de genoemd weggedeelte aanwezige verkeerslicht buitenwerking te stellen en daarmee
de lijnbus geen voorrang meet te verlenen op het overige verkeer;
de aansluiting van de busbaan op de hoofdrijbaan vorm te geven als ware de busbaan een
invoegstrook;
dat de bus daarmee bij het verlaten van de busbaan voorrang moet verlenen aan verkeer rijdend
op de hoofdrijbaan;
om dit besluit bij eerste mogelijkheid op de gebruikelijke wijze te publiceren in het Leiderdorps
Weekblad;
om een afschrift te zenden aan de politie Hollands-Midden, district Leiden en omstreken in de
persoon van de heer L.J. Versteege;
om dit besluit gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, ingaande vanaf
publicatie in het Leiderdorps Weekblad, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van
Leiderdorp.

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp,
Namens dezen,

A. Noordhuis
Hoofd afdeling Beleid

Datum: 30 oktober 2012

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet
bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift

indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA
Leiderdorp.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het
bezwaar bevatten. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van
spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de
president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500
EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk
verzoek wordt griffierecht geheven.
Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage op
het gemeentehuis te Leiderdorp, gevestigd aan Willem Alexanderlaan 1. U kunt dit besluit inzien
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

