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Kort verslag van de commissie Ruimte van 29 november 2011 
 
Vragenronde 
De VVD heeft vragen gesteld over de wateroverlast in het Zijlkwartier. Vragen en antwoorden kunt u 
lezen in ons Raadsinformatiesysteem: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Commissie-
Ruimte/2011/29-november/19:30`. 
 
 
Uitvoeringsplan Integraal Verkeers en Vervoersplan (IVVP)  
In 2009 heeft de Raad het (IVVP) vastgesteld. In dat beleidsdocument staan de kaders en 
doelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer tot 2020. Om deze doelstellingen te realiseren is 
nu een uitvoeringsplan IVVP opgesteld.  
De heer Kroes spreekt in namens de Bewonersgroep Langendijkdreef en de heer Atkins namens de 
omwonenden Van Lennepdreef. Beide heren spreken hun zorg uit voor de onveilige situatie op de 
Heinsiuslaan en pleiten ervoor daar binnen het IVVP aandacht aan te besteden.  
Gezien de kosten in relatie tot de financiële situatie van de gemeente kan het uitvoeringsplan niet 
onverkort worden uitgevoerd. Wat de commissie betreft blijft de essentie van het IVVP overeind. Het 
college komt in het eerste kwartaal 2012 met een herzien voorstel met nieuwe prioriteiten, waarin 
mogelijk uit de eerste tranche (2012) een aantal maatregelen worden geschrapt en waarin de 
maatregelen mogelijk over langere tijd worden uitgesmeerd. D66 zal in januari aangeven welke 
onderdelen er wat hen betreft uit het IVVP kunnen. 
Daarnaast komt het college voor de raad van 19 december met een overzicht van de reserves en de 
plannen die het college daarmee heeft. 
 
 
Brede School West (BSW) 
De gemeenteraad heeft op 20 april 2009 besloten tot de nieuwbouw van de Brede School 
West (BSW) op de locatie aan de Van Poelgeestlaan/Vronkenlaan te Leiderdorp. 
In dit voorstel is de vraag: 
De commissie staat positief tegenover het fasebeslisdocument Definitiefase en met het Voorlopig 
Ontwerpvoor Brede School West van 27 oktober 2011. De commissie vindt het gezien de beperkte 
financiële middelen van de gemeente niet verantwoord om ruim 5 ton beschikbaar te stellen voor een 
brug om zo het Kwikstaartplein te ontsluiten richting Van Poelgeestlaan. 
Wat betreft het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor tijdelijke huisvesting is de 
commissie van mening dat het college eerst nog een uiterste poging moet doen om huisvesting in het 
ROC alsnog te realiseren. 
De commissie kan akkoord gaan met het stappenplan en de werkwijze van het traject van Interactieve 
beleidsontwikkeling in de vervolgfase.  
De raad neemt op 19 december een besluit. 
 
Categorieën gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig is 
Dit voorstel heef tot doel de administratieve lasten en doorlooptijden van omgevingsvergunningen bij 
het afwijken van bestemmingsplannen te beperken door de aanwijzing van een categorie van gevallen 
waarin een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad niet nodig is.  
Het college zegt  toe in het kader van de actieve informatieplicht melding te doen bij aanvang, de 
voorgang te melden en in het geval van problemen aan de bel te trekken. 
Met uitzondering van BBL kan de commissie zich vinden in het voorstel. De raad neemt op 19 
december een besluit. 
 
De commissie adviseert de raad op 19 december te besluiten een vvgb af te geven voor: 

• Vervangende nieuwbouw Brunelkamp 9 

• nieuwbouw Simon Smitweg 7 

• Hoofdstraat 124-126 
De commissie complimenteert het college met de manier waarop in deze  gevallen is 
gecommuniceerd. 
 
Duurzaamheidsagenda 2011-2014 
Het bij elkaar brengen van alle beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid 
teneinde de milieukwaliteit ten minste te laten voldoen aan het wettelijk minimum en ter 
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verbetering van de leefomgeving. De commissie kan zich vinden in de agenda, hoewel die wat 
GroenLinks betreft nog te beperkt is. De raad besluit op 19 december. 
 
Duurzaamheidlening 
De gemeenteraad heeft in november 2009 een motie aangenomen over het instellen van 
een energiebesparingfonds. Het college stelt nu voor uitvoering van deze motie te geven door het 
beschikbaar stellen van een budget voor het openen van het ‘revolving fund’ tbv de oprichting van het 
duurzaamheidfonds. De commissie heeft hier en daar nog wat vragen bij de invulling. De raad besluit 
op 19 december. 
 
 
 
 
 


