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1.  Opening 

  

De Voorzitter opent de vergadering en heet de 
aanwezigen welkom.  
 
2.   Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 
 
3.  Vragenronde 
 
Er zijn geen opmerkingen. 
 
4.  Ingekomen stukken 
 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
5.  Mededelingen 
 
Mevrouw Joester heeft nog niet van alle fracties een 
reactie ontvangen voor de AB-vergadering van de 
GeVuLei a.s. woensdag; graag ontvangt zij die voor 
morgen. 
 
Wethouder Wassenaar meldt dat de Raad van 
Advies van de W4 inmiddels weer op sterkte is. Deze 
raad adviseert o.a. over het grondbod inzake de 
kavels die nog in ontwikkeling zijn. Er worden 
concrete gesprekken gevoerd tussen de ontwikkelaar 
en een zorgaanbieder voor de invulling van de kavel 
en langs de Boomgaardlaan. Het ziet ernaar uit dat 
daar ook een grondopbrengst gerealiseerd kan 
worden die de gemeente zich had voorgesteld.  
Er is geen minnelijke overeenstemming bereikt met 
de eigenaar van de pannenkoekenboerderij. 
Inmiddels is bekend wanneer de rolzitting bij de 
rechtbank is, nl. op 7 december, en dan zal worden 
bepaald wanneer de zaak aan de orde komt.  

Tav het Centrumplein waren voorwaarden gesteld tav 
de verhuizing, niet alleen van het gemeentehuis maar 
ook van de vleermuizen. Daar zijn vleermuiskasten 
voor opgehangen en daarmee voldoet de gemeente 
aan de gestelde voorwaarden. De sloopvergunning 
wordt een dezer dagen geregeld. Medio maart zal 
met het strippen van het gebouw begonnen kunnen 
worden zodat de feitelijke sloop nog voor de zomer 
gereed kan zijn. De parkeerplaats blijft in gebruik en 
de rest wordt ingezaaid met gras totdat Wereldhave 
aanvangt met de bouw. De overdracht van de grond 
is gepland rond 1 mei en dan zal ook de betaling 
plaatsvinden. Op 3 november is de hoorzitting mbt 
het bestemmingsplan geweest. De uitspraak van de 
Raad van State wordt rond 15 december verwacht. 
Over het plan van Wereldhave is een hoofdakkoord 
bereikt met de Vereniging van Eigenaren, wat een 
absolute voorwaarde was. Op 7 december wordt met 
de stakeholders in de klankbordgroep gesproken, 
daarna komt er op 16 of 17 januari een presentatie 
aan de achterban van de OBC en op 18 januari een 
presentatie in de gemeenteraad.  
Er heeft weer een ongeval plaats gevonden op de 
kruising Vronkenlaan/Engelendaal. Als de analyse 
van de politie bekend is, zal bekeken worden of daar 
niet iets moet gebeuren want dit gaat nu de spuigaten 
uitlopen. Een deel van dat onderzoek kan 
plaatsvinden in het kader van de onderzoeken naar 
de Engelendaal maar dat zal eerst besproken moeten 
worden.  
 
Wethouder Zilverentant zegt dat het AB van de 
Oude Rijn-zone in unanimiteit het ontwikkeling-
strategiekader heeft getekend en daarmee is weer 
een stap gezet in dit dossier. Er wordt nu aan gewerkt 
om ervoor te zorgen, dat voor 1 januari 2015 
onomkeerbare stappen zijn gezet in de diverse 
klusters en dat betekent dat Leiderdorp er hard aan 
werkt de verplaatsing van Vliko rond te krijgen.  
 
6. Uitvoeringsplan Integraal Verkeers- en 

Vervoersplan (IVVP) 
 
Insprekers 
 
De heer Kroes spreekt in over de plannen voor de 
Heinsiuslaan; zijn betoog wordt als bijlage 1 
bijgevoegd.  
 
De heer Atkins spreekt namens de Van 
Lennepdreefgroep en de Langendijkgroep in over de 
specifieke verkeersproblemen op de Heinsiuslaan; 
zijn betoog wordt als bijlage 2 bijgevoegd.  
 
De Voorzitter dankt beide heren voor hun inspraak.  
 
Eerste termijn 
 
Wethouder Wassenaar stelt dat het IVVP in 2009 al 
vastgesteld is, zonder daar geld aan mee te geven of 
over de nadere uitvoering te spreken. Het IVVP is 
een belangrijk element voor de toekomst van 
Leiderdorp. Dat geldt ook voor het volgende voorstel 
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Brede School West; het college heeft de opdracht 
gekregen dat zsm af te ronden.  
Er is al gesignaleerd dat het project IVVP mogelijk 
consequenties heeft voor andere projecten. Het 
college heeft vandaag geconstateerd, dat dat toch 
wel vergaande consequenties heeft en daarover wil 
hij de commissie informeren. Voor het definitieve 
voorstel wordt voorgelegd, wil het college het 
gevoelen van de commissie vernemen en dat 
meenemen in de financiële afwegingen.  
 
Wethouder Van der Eng wijst erop dat het hele 
verhaal in samenhang bezien moet worden, alle 
voorstellen die voorliggen in deze commissie maar 
ook in die van morgen. Alles tegelijk uitvoeren, plaatst 
de gemeente voor een behoorlijke financiële 
uitdaging.  
Voor het IVVP stelt het college voor een forse 
uitname te doen uit de NUON-reserve (€ 2,4 miljoen), 
uitgesmeerd over een aantal jaren. De rest van het 
benodigde bedrag tot 2058 is € 5 miljoen. Dat wordt 
geactiveerd; dit komt aan de activa-kant op de balans 
te staan en de gemeente gaat een bedrag lenen waar 
rente over betaald zal worden. Na 40 jaar heeft de 
gemeente dan ruim € 14 miljoen betaald. Als dat 
geleend wordt, moet dat ook weer terugbetaald 
worden en dat betekent per jaar € 350.000 extra. Die 
komen aan de lastenkant van de begroting erbij. De 
begroting moet sluiten en in evenwicht zijn maar op 
dit moment staan daar geen baten tegenover. Dat 
kan opgelost worden en hij ziet drie mogelijkheden: 
bezuinigen waardoor de lastenkant omlaag gaat, de 
inkomstenkant structureel verhogen wat een 
lastenverhoging voor de inwoners betekent of alles 
wat in de toekomst overblijft bestemmen voor het 
IVVP. Hij weet hoe de raad over de tweede optie 
denkt en het college denkt daar niet anders over. De 
derde optie betekent dat structurele lasten met 
incidentele baten gedekt worden, maar daarmee komt 
de begroting verder uit evenwicht dan nu het geval is. 
De Provincie doet daar op dit moment niet moeilijk 
over, maar daarmee loopt Leiderdorp wel het risico 
onder preventief toezicht van de Provincie te komen. 
Bovendien staat in het coalitieakkoord, dat de coalitie 
daar geen voorstander van is. Wel zal de operatie 
zero based budgetting worden uitgevoerd: bekeken 
wordt of alle activiteiten die uitgevoerd worden wel zo 
nodig zijn. Wellicht komt daar besluitvorming uit die 
geld oplevert, maar op dit moment kan hij nog geen 
voorspellingen doen wat dat oplevert. Het college 
stelt voor voor de BSW de algemene reserve te 
gebruiken. Na de besluitvorming over wachtgeld voor 
oud-bestuurders denkt hij dat de algemene reserve 
ongeveer leeg zal zijn. In de NUON-reserve zit dan 
nog ongeveer € 1,5 miljoen in.  
 
De BBL-fractie zegt dat het IVVP zich over een groot 
aantal jaren uitstrekt, niet alleen vwb de uitvoering 
maar ook vwb de financiële gevolgen. In de bijlagen 
wordt niet bij iedere maatregel dezelfde taal 
gesproken vwb de achtergrond. Mocht dit voorstel 
nog in de raad van december komen dan stelt zij voor 
uit alle bijlagen de terminologie Ringweg Oost te 
schrappen. Er zijn nl. geen recente raadsbesluiten 
genomen die aangeven dat die ringweg doorgaat; die 
ringweg gaat niet door en wanneer die in de stukken 

blijft staan, kan dat tot verwarring leiden. Tot 2018 
wordt een forse greep in de NUON-reserve gedaan 
om eea mogelijk te maken. In alle maatregelen staat 
voor ruim € 180.000 aan onderzoeken opgenomen. 
Die zullen leiden tot maatregelen en daarvan zijn de 
kosten nog niet in te schatten, dus de cijfers zoals die 
nu voorliggen zijn waarschijnlijk nog krap. De 
Wethouder heeft al eerder nadrukkelijk gesteld, dat er 
keuzes gemaakt zullen moeten worden om een 
verantwoord financieel beleid te kunnen blijven 
voeren. Structurele lasten dekken met incidentele 
baten is niet ideaal. Zij stelt voor voorliggend voorstel 
terug te nemen en te bezien welke maatregelen 
vanuit doorstromings- of verkeersveiligheidsoogpunt 
echt noodzakelijk zijn in de huidige raadsperiode, met 
een uitloop van een jaar dus totaan 2015, en wat 
daarvoor de benodigde financiële middelen zijn. Hij 
roept op de onttrekking uit de NUON-reserve sterk te 
beperken en te bekijken of een deel van die reserve, 
misschien door het vormen van een voorziening, in 
de toekomst voor andere maatregelen zoals 
vervanging van de verkeersregelingsinstallaties 
(VRI's) mogelijk gemaakt kan worden. Zij kan nu 
geen ja zeggen tegen alle maatregelen. Dit stuk is 
niet rijp voor behandeling in de raad.  
 
De GL-fractie zegt dat een eerste versie van het 
IVVP al in 2003 werd vastgesteld. In 2009 werd een 
actualisatie uitgevoerd, die mn ten doel had de komst 
van een Ringweg Oost mogelijk te maken. Gelukkig 
lijkt het erop dat dat niet langer aan de orde is, maar 
hierdoor is wel tijd verloren mn om allerlei 
maatregelen tav het verkeer te nemen. Daarom is het 
goed nu te bezien welke maatregelen genomen 
zouden moeten worden. Het hart van het 
uitvoeringsplan is het weren van het doorgaand 
verkeer uit het hart van Leiderdorp; dat verkeer zou 
buiten het dorp om geleid moeten worden. De route 
buitenom dient daartoe aantrekkelijker te worden 
gemaakt en de route binnendoor zo onaantrekkelijk 
mogelijk, maar dit wel in onderlinge samenhang. In 
het plan worden cijfers gepresenteerd over welke 
gevolgen bepaalde maatregelen hebben vwb de route 
buitenom zonder dat daarbij naar bijv. een 
opwaardering van de Engelendaal is gekeken. Die 
cijfers zeggen haar dus niets. Leiderdorp is een van 
de weinige dorpen met een vierbaansautoweg dwars 
door het hart; aan die planologische blunder moet 
een eind komen. Tav het doorgaand verkeer zijn er 
twee stromen: ten eerste het noord/zuid-verkeer dat 
de files op de A4 wil omzeilen. Als die files op een 
andere plek op de A4 komen, zou dat verkeer af 
kunnen nemen. Ten tweede het oost/west-verkeer 
van A4 naar Leiden en daaraan helpt de verbreding 
van de A4 niets. Toekomstige ontwikkelingen rond de 
ruitstructuur in Leiden en de komst van de Rijnland-
route zijn daarin heel bepalend; die aspecten moeten 
zorgvuldig bekeken worden. In het raadsvoorstel 
wordt gesteld, dat het verschuiven van 
verkeersstromen geen significante effecten heeft op 
lucht en geluid in Leiderdorp; dat lijkt haar een 
misvatting. Als het doorgaande verkeer niet langer 
dwars door het dorp gaat, heeft dat grote effecten op 
de luchtkwaliteit. Een opwaardering van de 
Engelendaal zal tot 40% reductie van de uitstoot in 
delen van het dorp opleveren, zo hebben 
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onderzoeken uitgewezen. Dat is een 
nastrevenswaardig doel. In het voorstel wordt de 
luchtkwaliteit gezien als een toevallige resultante van 
verkeersmaatregelen, terwijl de verbetering van de 
luchtkwaliteit een zelfstandige beleidsdoelstelling is 
van Leiderdorp. Daarover treft zij in de plannen niets 
aan. In 2006 heeft de raad een motie aangenomen 
om fietsers meer prioriteit te geven bij de VRI's op de 
Engelendaal; in dit plan wordt aangekondigd dat er 
voor fietsers wachttijdvoorspellers komen "waarmee 
het wachten acceptabeler wordt gemaakt". Denkt het 
college nu echt dat de raad dat een goede invulling 
van die motie vindt? Bovendien moeten dan 
linksafstroken aangelegd worden, met als argument 
dat fietsers daardoor minder lang hoeven te wachten. 
Hoe cynisch kan je zijn? Vastgesteld is dat de route 
over de Engelendaal zo onaantrekkelijk mogelijk 
gemaakt moet worden en dan  moeten er weer 
linksafstroken komen om de doorstroming te 
bevorderen? Die stroken zullen ten koste van de 
middenberm gaan, maar die maakt onderdeel uit van 
de ecologische hoofdstructuur.  
Wat besluit de raad nu als met dit voorstel wordt 
ingestemd? Legt de raad zich dan vast vwb alle 
uitvoeringsmaatregelen en voorgestelde financiering? 
Dat kan onmogelijk de bedoeling zijn. Eerst worden 
zaken onderzocht en de resultaten daarvan kunnen 
invloed hebben op de voorgestelde maatregelen en 
prioritering, want waarom worden die onderzoeken 
anders gedaan? 
Vwb het financieringsvoorstel wordt de raad gevraagd 
zich t/m 2018 vast te leggen en in te stemmen met 
een onttrekking van zo'n € 2,4 miljoen. Financiering 
van andere zaken zou gevonden moeten worden in 
de lopende begroting. De gemeente is geen bank en 
hoeft geen gelden op te potten. Het zou best wat 
minder kunnen met de reserves, zo heeft zij steeds 
bepleit. De laatste tijd gaat het wel heel hard met de 
grepen uit de reserves: € 900.000 extra voor de 
buitenruimte van de BSOD, € 500.000 extra voor een 
autobrug bij de BSW, wellicht is er ook nog een greep 
nodig voor Tennisvereniging De Munnik, er liggen 
nog ongedekte zaken in het Water- en Openbare 
verlichtingsplan. Zij is het overzicht inmiddels kwijt en 
voordat zij zich met dit voorstel voor jaren vastlegt, wil 
zij van het college een totaaloverzicht van de stand 
van zaken van de reserves en wat daar nog allemaal 
uit gefinancierd gaat worden. Hetzelfde geldt voor de 
gelden die nodig zijn uit de begroting. Zij wil zich nu 
niet vastleggen op het vinden van dekking zonder dat 
bekend is welke bezuinigingen daar tegenover staan.  
Zij kan dus niet instemmen met het totaal van het 
uitvoeringsplan en het totaal van het financierings-
plan. Wel zou zij in kunnen stemmen met de 
voorstellen, zowel inhoudelijk en financieel, die het 
college voor 2012 heeft aangekondigd.  
Zij verzoekt het college het voorstel terug te trekken 
en met een aangepast voorstel te komen.  
 
De D66-fractie is geschrokken van de greep uit de 
kas die hier gedaan wordt. Het IVVP is in de vorige 
raadsperiode door de raad goedgekeurd zonder dat 
daar dekking voor was. Nu wordt de raad gevraagd 
met het uitvoeringsprogramma in te stemmen; wat 
haar betreft zijn er veel elementen in dit plan die geen 
prioriteit hebben. Zij verzoekt het college aan te 

geven waar de prioriteiten liggen; dit heeft zij in 
meerdere presentaties al aangegeven. Waar zitten op 
dit momenten knelpunten en gevaarlijke punten die 
per direct verholpen moeten worden? Dan moet 
bekeken worden in welke volgorde zaken uitgevoerd 
kunnen worden en welke op langere termijn of 
misschien wel niet. Inmiddels zijn er door 
maatregelen in de regio situaties veranderd om 
Leiderdorp heen en veel onderzoek is al gedaan of 
zal nog gedaan worden; die moeten meegenomen 
worden. Vwb de VRI's op de Engelendaal stelt zij, dat 
zij maatregelen die met weinig middelen gerealiseerd 
kunnen worden tbv de veiligheid van voetgangers en 
fietsers heel belangrijk vindt.  
Voorliggend plan vindt zij op dit moment niet 
acceptabel. Zij stelt net als BBL en GL voor dat het 
college dit plan terugneemt en bekijkt wat op korte 
termijn echt nodig is, bijv. zaken waar geen keten aan 
vastzit, zodat gestart kan worden met de uitvoering 
van een deel van het IVVP.  
 
De CDA-fractie zegt dat dit inderdaad een heel 
belangrijk onderwerp is, maar het financiële probleem 
behoeft aandacht. In het IVVP staan veel goede 
zaken die aangepakt zouden moeten worden. 
Voorliggend document is mooi maar is niet uit te 
voeren. Het lijkt haar niet mogelijk om uit dit plan te 
zeggen: dat gaan we wel doen en dat niet; het past 
allemaal bij elkaar. Als iets wordt onderzocht dan wil 
je dat ook uitvoeren en uit de uitvoering van het een 
volgt de uitvoering van het ander. Zij is het eens met 
de vorige sprekers: ook zij wil pakketten waardoor 
goed beoordeeld kan worden waar de raad voor 
kiest. Daarmee wordt voorkomen dat er straks 
onderzoeken worden gedaan die niet uitgevoerd 
kunnen worden. Het college dient dit stuk daartoe 
terug te nemen.  
 
De PvdA-fractie vindt het goed dat er eindelijk een 
uitvoeringsplan voorligt, maar jammer dat zij niet 
enthousiast over dat plan kan zijn. Bij de 
begrotingsbehandeling heeft zij al aangegeven, dat 
het college soms te weinig meters maakt of zelfs de 
verkeerde. Dit uitvoeringsplan voldoet inhoudelijk niet 
omdat er veel onderzoeken in zitten en onderzoeken 
zouden juist vooraf moeten gaan aan een 
uitvoeringsplan. Ook zijn die onderzoeken niet 
allemaal relevant; een onderzoek naar de Oude 
Spoorbaan kost € 23.000, de uitvoering meer dan € 
800.000 en dat is weinig realistisch. Het HOV is heel 
belangrijk maar dat ligt veel meer op het bordje van 
de regio en is bovendien pas voorzien na 2020. Eerst 
moet discussie gevoerd worden over nut en 
noodzaak van afwaardering van de Engelendaal als 
die HOV-verbinding nog zo ver weg ligt. Ook moet de 
aanpak van de nieuwe VRI's nu de aandacht krijgen. 
Onderzoek naar nachtelijk vrachtwagenverbod op de 
Persant Snoepweg van € 20.000: weinig zinvol want 
dat zal moeilijk te handhaven zijn. Ook bij de 
maatregelen komt zij te vaak verkeerde prioriteiten 
tegen. Herinrichting Voorhoflaan en Laan van 
Ouderenzorg betekent grote uitgaven waarvan je je 
tegen de achtergrond van de beperkte middelen af 
moet vragen of daar nu geld aan uitgegeven moet 
worden. Het stimuleren van het fietsparkeren bij de 
Winkelhof: € 43.000 structureel voor iemand die dat 
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gaat bewaken; daar moeten afspraken over te maken 
zijn met Wereldhave en Winkelhof. Qua financiering 
is het voorstel ook onder de maat. Een besluit tot 
uitvoering van alle maatregelen uit het plan terwijl er 
maar een deel gedekt is en een ander deel 
doorschuift naar de Kadernota, getuigt niet van 
financieel degelijk beheer. De risicoparagraaf vindt zij 
zwak; er is geen weging aangebracht in de risico's en 
van beheersmaatregelen is al helemaal geen sprake. 
Dat is mn problematisch bij risico 3, waar 
afstemmingsrisico's worden gesignaleerd omdat 
besluitvorming over maatregelen en de financiering 
daarvan deels uit elkaar worden gehaald. Het lijkt 
bovendien dat inhoudelijk alles met alles 
samenhangt, een alles of niets uitvoeringsplan. 
Waaruit bestaat het afstemmingsrisico precies? En is 
dit plan inderdaad alles of niets?  
Zij concludeert dat dit uitvoeringsplan en 
financieringsvoorstel niet rijp is voor behandeling in 
de raad. Graag ziet zij een pakket van no regret-
maatregelen die op zichzelf kunnen staan om effect 
te sorteren maar die gegroepeerd zijn rond een aantal 
prioriteiten. Het zou dan moeten gaan om de 
veiligheid bij de scholen, die in één fase gerealiseerd 
zouden moeten worden, de bereikbaarheid van de 
Baanderij en vervanging van de VRI's op de 
Engelendaal. Dat pakket moet te financieren zijn 
binnen de nu beschikbare middelen, dwz met een 
beroep op de reserves en zonder een hypotheek op 
de Kadernota en bezuinigingsopgave.  
 
De VVD-fractie denkt dat partijen het erover eens zijn 
dat Leiderdorp te veel vaststaat. Met dit voorstel zal 
de luchtkwaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid van 
de inwoners toenemen.  
 
De GL-fractie heeft niet gezegd het te betreuren dat 
Leiderdorp vast staat.  
 
De VVD-fractie heeft dat ook niet gezegd, maar 
behoudens een enkeling vinden veel Leiderdorpers 
het vervelend om vast te staan. Al die hardwerkende 
mensen in auto's ergeren zich daar enorm aan. Met 
dit voorstel zullen auto's doorrijden, waardoor ook de 
uitstoot vermindert. Het college heeft een goede 
splitsing gemaakt in diverse pakketten. Daarin is te 
zien wat de kernmaatregelen zijn en wat de 
extraatjes. Ook is duidelijk aangegeven dat die 
maatregelen niet afzonderlijk van elkaar uitgevoerd 
kunnen worden. Er zijn pakketten te herkennen 
waarmee je in kleinere stappen kan bereiken wat de 
meesten hier aan tafel voor ogen hebben. De 
bewaakte fietsenstalling bij de Winkelhof: gratis 
fietsen parkeren en de gemeente zou dat met 
belastinggeld moeten gaan betalen. Daar staat zij niet 
positief tegenover; Winkelhof dient daaraan bij te 
dragen als dat een wens is. Zij heeft een suggestie: 
combineer zo'n fietsenstalling met een fietsenwinkel, 
zodat er ook reparaties uitgevoerd kunnen worden. 
Het college stelt een onderzoek voor naar HOV, maar 
de Provincie heeft al gezegd dat er niets gaat 
gebeuren voor 2020. Als alternatief voor die 
onderzoekskosten zou een onderzoek naar de 
bereikbaarheid van de Baanderij wellicht sneller 
uitgevoerd kunnen worden. Gevoeligste punt blijft de 
financiering. Uitvoering van de maatregelen kost veel 

geld maar dat zijn zij ook waard, maar je moet er wel 
middelen voor hebben. In het voorstel staat een 
aantal zaken die gefinancierd kunnen worden maar 
ook zaken die niet gefinancierd kunnen worden, waar 
tijdens de Kadernota naar gekeken zou moeten 
worden. In de bijlage is wel goed aangegeven welke 
onderdelen nog niet gefinancierd zijn en dat maakt 
het maken van keuzes makkelijk. Zij wil weten of bij 
beslispunt 3 niet alleen gelezen moet worden 
financiering maar wellicht ook uitvoering.  
 
Wethouder Wassenaar begrijpt dat de commissie 
beseft wat hier aan de hand is. Hij heeft niet voor 
niets gezegd, dat dit college een opdracht heeft van 
de raad. Hij heeft ook de neiging te zeggen: kijk naar 
de zaken die we wel uit kunnen voeren, maar die 
vrijheid heeft hij niet. Het college heeft nl. de opdracht 
een uitvoeringsplan IVVP neer te leggen en dat is nu 
gedaan. Dat is een samenhangend geheel. Wat hij 
niet hoort, is dat het IVVP van tafel moet.  
 
De D66-fractie merkt op dat het college meerdere 
opdrachten heeft, waaronder ook degelijk financieel 
beleid.  
 
Dat klopt, aldus Wethouder Wassenaar, en hij denkt 
ook dat zoals het voorstel hier nu ligt financieel 
uitvoerbaar is maar dat heeft wel consequenties voor 
andere keuzes. Die keuzes moeten niet alleen binnen 
het college maar ook binnen de raad gemaakt 
worden. Het college is bereid tegemoet te komen aan 
de alternatieven die vanavond geopperd worden: 
zoeken naar de zaken die echt nu uitgevoerd moeten 
en kunnen worden, maar dan heeft hij ook het advies 
nodig van de raad dat het IVVP van tafel moet. Dat 
vindt hij echter niet in het belang van Leiderdorp. Hij 
voelt daarom meer voor het voorstel van de VVD; 
temporiseren, het IVVP blijft overeind maar de 
uitvoering wordt over meer jaren uitgestreken. Dat zit 
ook in dit voorstel besloten: nu de quick wins pakken 
vanuit het coalitieakkoord en de meest noodzakelijke 
zaken (VRI's en afwaardering Engelendaal) en dan 
kan tijdens de Kadernota beslist worden of dat wel of 
niet kan. Het ziet er niet naar uit dat dat niet kan en 
het is dus ook waar dat bij beslispunt 3 niet alleen 
financiering maar ook uitvoering moet staan. Op zich 
ligt een werkbaar voorstel voor maar elementair 
daarin is of de raad nut en noodzaak van het IVVP 
erkent. Zo ja dan kan alvast begonnen worden met de 
1

e
 fase in dit voorstel maar dat gaat ten koste van 

andere zaken. Wellicht kunnen er nog wat zaken 
vervallen uit die 1

e
 fase maar niet veel, want als je 

aan het IVVP wilt vasthouden dan zullen er bepaalde 
onderzoeken uitgevoerd moeten worden. 
Afwaardering van de Engelendaal bijv., het is niet 
bekend welke consequenties dat heeft. Het verkeer 
moet inderdaad buitenom maar ook daar moeten 
nadere onderzoeken voor plaatsvinden. Maar als de 
raad een alternatieve manier wenst, die hij 
overwegend heeft gehoord, dan zal de raad ook 
moeten adviseren het IVVP van tafel te halen.  
 
De PvdA-fractie denkt dat niemand hier bepleit het 
IVVP in de prullenbak te gooien want dat is zeer 
zorgvuldig tot stand gekomen. Het gaat erom in veel 
scherpere pakketten die wel financierbaar zijn een 
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aantal prioriteiten te stellen. Zou het niet handig zijn 
de pakketten nog eens door het college op 
consistentie en urgentie te laten bekijken? Dat kan 
leiden tot een andere ordening.  
 
Wethouder Wassenaar zegt dat dat mogelijk is, maar 
het college heeft hier op verschillende manieren naar 
gekeken en denkt dat in het eerste jaar forse uitgaven 
gedaan zullen worden. Hij is bereid daar nog een 
keer naar te kijken maar of dat tot wezenlijke andere 
oplossingen leidt, betwijfelt hij. De commissie acht dit 
stuk ook niet rijp voor behandeling in de raad, dus het 
lijkt hem goed af te spreken wat de PvdA zojuist heeft 
gesuggereerd. Hij begrijpt dat de wens om het IVVP 
overeind te houden wel aanwezig is. De uitvoering zal 
dan wel over langere termijn uitgesmeerd worden, 
volgens hem. Dat hoeft niet problematisch te zijn. 
Wat is dan belangrijke in de 1

e
 tranche? Het college 

heeft het coalitieakkoord daarin centraal gezet, met 
de allernoodzakelijkste punten.  
Hij zal hier nog een keer naar kijken.  
 
Tweede termijn 
 
De BBL-fractie vraagt wanneer een aangepast 
voorstel tegemoet gezien kan worden. Misschien 
moet het plan wel over een langere termijn 
uitgesmeerd worden, zegt de Wethouder, maar 
hoeveel verder denkt de Wethouder te kunnen 
uitsmeren als nu al gesproken wordt over tot aan 
2058?  
 
De GL-fractie meent dat de Wethouder terecht 
constateert, dat niemand heeft gezegd dat het IVVP 
ingetrokken moet worden. Zij wil eerst een overzicht 
hoe het ervoor staat met het totaal aan reserves en 
welke grepen het college daaruit heeft gedaan of nog 
zal doen. Dat is van wezenlijk belang om te kunnen 
beoordelen of die reserves allemaal aan verkeer 
besteed zouden moeten worden of aan andere 
nuttige zaken in het dorp. Zij kan wel instemmen met 
de maatregelen die in 2012 zijn voorzien en mn het 
onderzoek naar de opwaardering van de Engelendaal 
in relatie met de VRI's is daar een belangrijk punt in.  
 
De D66-fractie sluit zich aan bij de vorige sprekers. 
Het hele IVVP overeind houden, hoeft wat haar 
betreft niet omdat zij daarin ook zaken ziet waar zij 
minder prioriteit bij legt of niet wenst uit te voeren. De 
verkeerssituatie zal de komende jaren veranderen in 
dit dorp door plannen in de regio. 
 
Wethouder Wassenaar vraagt wat D66 dan uit het 
IVVP zou willen halen.  
 
De D66-fractie wilde voorstellen dat de raad 
daarover discussieert want andere partijen zullen 
daar ook ideeën over hebben. Het lijkt haar goed dat 
een keer op een andere manier te agenderen.  
 
Wethouder Wassenaar zegt dat prioritering in 
werkzaamheden een andere discussie is dan 
elementen uit het IVVP halen.  
 

De D66-fractie ziet bijv. niet de noodzaak om bijna 
alle wegen in Leiderdorp, op de Engelendaal en 
Persant Snoepweg na, als 30 km-weg aan te wijzen.  
 
Dat is wel het gevolg van het eerdere raadsbesluit 
Duurzaam veilig, aldus Wethouder Wassenaar. 
 
De D66-fractie meent dat Duurzaam veilig iedere vijf 
jaar andere adviezen uitbrengt en de raad moet ook 
zelf na blijven denken.  
 
Wethouder Wassenaar wil alleen constateren, dat 
het hier ook om een raadsbesluit gaat.  
 
De CDA-fractie is blij dat de Wethouder pakketten 
gaat maken met een hopelijk financieel kloppend 
plaatje. Zij vindt het een goed idee een financieel 
overzicht van de NUON-reserve te krijgen; kan het 
college dat toezeggen? 
 
Het is volgens de PvdA-fractie een kwestie van 
prioriteren en zaken die de raad minder belangrijk 
vindt, schuiven dan naar achteren. Zij heeft daar een 
voorzet voor gedaan. Alleen al de herinrichting van 
de Voorhoflaan kost € 245.000 dus er is nog wel wat 
te halen in herprioritering. Dan hoeft er helemaal 
geen discussie gevoerd te worden of het IVVP van 
tafel zou moeten.  
 
De VVD-fractie zegt dat dit IVVP uit een 
inventarisatielijst bestaat met allerlei knelpunten en 
mogelijke oplossingen. Zeker voor 2012 en deels 
voor 2013  heeft het college oplossingen genoemd 
voor knelpunten die in samenhang met elkaar 
bekeken moeten worden. De Wethouder doet er goed 
aan dit verhaal op te splitsen in pakketten en 
besluitvorming plaatsvindt per pakket, dus niet over 
het gehele IVVP. Er is weinig geld dus allerlei luxe 
plannen zullen naar een ander plan verwezen moeten 
worden; het is niet anders. Zij hoopt van harte dat 
een volgend plan snel opgesteld wordt, nog voor de 
volgende raadsvergadering.  
 
De Voorzitter proeft dat voorliggend voorstel niet rijp 
is voor behandeling in de raad. De Wethouder is 
bereid prioriteiten tegen het licht te houden en de 
commissie heeft al een aantal nadrukkelijke 
prioriteiten naar voren gebracht.  
 
Wethouder Wassenaar zegt dat de lijn inderdaad 
duidelijk is. Hij zal nog een keer kijken naar een 
herprioritering. Wel maakt hij zich zorgen over de 
koppeling van sommige zaken, die noodzakelijk is. Hij 
kan zich voorstellen dat er nog iets kan wegvallen uit 
die 1

e
 tranche, bijv. de Voorhoflaan. Duidelijk is 

geworden vanavond dat de essentie van het IVVP 
overeind moet blijven. Op welke termijn hij met een 
voorstel kan komen, weet hij niet want de gevolgen 
kan hij nog niet overzien. Er is al heel veel voorwerk 
gedaan dus hij schat in dat dat snel kan maar of dat 
al in de volgende raadsvergadering is, kan hij niet 
toezeggen. Hij is benieuwd naar de suggesties van 
D66 welke onderdelen zouden kunnen vervallen; die 
ontvangt hij bij voorkeur voor de volgende 
raadsvergadering. Discussie daarover moet wel 
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plaatsvinden voordat er een pakket van maatregelen 
komt.  
 
De Voorzitter stelt voor dat het college in het 1

e
 

kwartaal van 2012 met een voorstel komt; dat wordt 
afgesproken. De suggesties van D66 zouden ruim 
daarvoor, dus uiterlijk half februari, bekend moeten 
zijn.  
 
Wethouder Van der Eng zal een overzicht opstellen 
over de stand van de reserves, nog voor de komende 
raadsvergadering. Op p.135 van de begroting staat 
een aantal reserves: per 1 januari 2012 algemene 
reserve € 1.462.000 en reserve opbrengst verkoop 
aandelen NUON € 6.975.000. Echter, morgen komt 
begrotingswijziging 9 Afboeken van de boekwaarde 
van de Boterhuispolder € 2,9 miljoen, die ten laste 
van die reserve komt.  
 
De heer Atkins zegt dat deze discussie bevestigt, dat 
de verkeersproblemen niet alleen heel complex zijn 
maar financieel is het ook complex.  
 
7.  Brede School West (BSW) 
 
De CDA-fractie vindt dat de beslispunten nogal wat 
discussie oproepen. Zij is blij met het ontwerp, dat er 
heel fraai uit ziet; wat dat betreft is er een behoorlijke 
stap gezet. Tav beslispunt 1 constateert zij dat daar 
een aantal handtekeningen onderstaan van een 
aantal betrokkenen. Op p.8 staat dat er maximaal 25 
parkeerplaatsen komen en de gemeenten zal 
onderzoeken of een brug gerealiseerd kan worden 
tussen de parkeervoorziening en Van Poelgeestlaan. 
In het raadsvoorstel wordt gevraagd een krediet van € 
500.000 te verlenen, maar in de stukken wordt louter 
over een wens gesproken. Zij heeft eea nagevraagd 
en haar is alleen een foto aangereikt van een 
betonnen brug, laat staan een onderzoek. Die 
volgorde klopt niet. Zij heeft geen onderzoek hierover 
kunnen vinden en het bevreemdt haar, dat de raad al 
gevraagd wordt daar een krediet voor te voteren. 
Eerst zou inzichtelijk gemaakt moeten worden hoe de 
gehele verkeersafwikkeling mn bij de Van 
Poelgeestlaan wordt; ook daarover heeft zij geen 
informatie kunnen vinden. Hoe daar een autobrug 
tussengezet moet worden, weet zij niet. Maar 
misschien kan het plan duidelijkheid verschaffen. 
In het document is wel zichtbaar dat er een splitsing 
zit in de aanpak tussen het realiseren van de school 
en de buitenruimte. De school moet zsm gerealiseerd 
worden. Beslispunt 3 houdt in het beschikbaar stellen 
van een aanvullend krediet van € 300.000; dat ervaart 
zij als het afgeven van een blanco cheque want ook 
hier mist zij de volledige informatie.  
 
De PvdA-fractie meent dat het nu toch echt tijd wordt 
om te gaan bouwen. Het inspraakproces heeft zijn 
vruchten afgeworpen maar lijkt nu op een aantal 
punten erg duur te worden. Zij vindt het idee van een 
autobrug slecht en steunt dat niet. Bij het vorige 
agendapunt is geconstateerd, dat voor een aantal 
zaken geen geld is en zij weet wel betere 
bestedingen van het geld dan een autobrug. Ook de 
€ 300.000 in beslispunt 3 vindt zij zeer onaangenaam 
met het oog op de merkwaardige gang van zaken met 

het ROC. Waarom is dat misgelopen? En is dat niet 
alsnog te repareren? Zij verzoekt het college te 
bekijken of dat niet een stuk goedkoper kan door te 
kijken of toch niet met het ROC aan de slag gegaan 
kan worden. Zij heeft er begrip voor dat zorgvuldig 
met de buurt wordt gekeken naar een zorgvuldige 
inpassing maar er zijn ook grenzen, ook vwb de 
verantwoordelijkheid van de gemeente richting het 
onderwijs, dus er moet nu echt gestart worden. In het 
Groenoverleg is ook nog gesproken over één- of 
tweelaagse bouw; de tweede optie betekent een stuk 
meer groen en daar moet naar gekeken worden. 
Beëindig dus een aantal discussies en ga van start. 
Probeer die € 300.000 te voorkomen en geen 
autobrug.  
 
De VVD-fractie kan zich vinden in de conclusie van 
het fasebeslisdocument en het voorlopig ontwerp 
(VO). Dat wijkt wel af van de kaderstelling van de 
raad, want de raad heeft destijds gezegd: één hoog 
met accenten naar twee hoog en nu wordt tweelaags 
gebouwd. Daar kan zij mee akkoord gaan onder 
voorwaarde, dat de overgrote meerderheid van de 
participanten hiermee instemt. Ook zij vindt dat de 
voordelen van tweelaags bouwen opwegen tegen de 
nadelen. Twee leden van de klankbordgroep 
stemmen hier niet mee in; heeft dat alleen met de 
hoogte te maken of zijn daar ook andere redenen 
voor? Vwb het extra krediet voor de autobrug sluit zij 
zich aan bij de vragen van het CDA. Zou die brug 
overigens niet uit het bestaande krediet kunnen? Zij 
is geschrokken van de € 300.000 extra voor 
huisvesting; wat gaat er nu gebeuren met de tijdelijke 
huisvesting? In totaal zou straks € 1,2 miljoen 
beschikbaar zijn voor tijdelijke huisvesting en dat geld 
is de gemeenten na twee jaar dus gewoon kwijt. Zij 
dringt erop aan hier goed naar te kijken. Hoe is de 
situatie met het ROC? Haar hebben berichten bereikt 
dat er wellicht wel met het ROC te praten is; ziet het 
college mogelijkheden om die € 300.000 te 
besparen?  
Hoe zit het met de evaluatie van het IBO-protocol? 
Met conclusies uit die evaluatie is zij het eens. Dat 
protocol is in dit verhaal niet helemaal goed 
nageleefd, maar er zijn voldoende positieve 
aanknopingspunten om succesvol tot een verdere 
uitvoering van de inspraak te komen. Het IBO-
protocol zelf wordt niet bekritiseerd, er wordt alleen 
aangedrongen op een goede uitvoering ervan en daar 
kan zij zich in vinden.  
Een algemeen uitgangspunt in de kaderstelling was, 
dat de school gebouwd wordt ter huisvesting van 
schoolse en schoolgerelateerde activiteiten. Welke 
rol vervult het SCW op dit moment nog? In 2005 was 
SCW mede-ondertekenaar van de intentieverklaring 
maar SCW dient zich niet met onderwijs of 
onderwijsgerelateerde zaken bezig te houden.  
 
De PvdA-fractie vraagt wat de VVD verstaat onder 
een brede school. 
 
Die discussie is eerder al uitgebreid gevoerd, aldus 
de VVD-fractie. Volgens haar is een brede school 
een fysieke brede school met daarin huisvesting van 
schoolactiviteiten en voor-, tussen- en naschoolse 
opvang.  
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Hoe staat het straks met de bedrijfsvoering? Op welk 
moment worden huurcontracten met de scholen 
opgesteld en hoe gaat de exploitatie er straks 
uitzien? Er moet voor gezorgd worden dat zsm 
gebouwd kan worden.  
 
De BBL-fractie vraagt waarom het raadskader 
inzake de bouwhoogte niet is meegegeven aan de 
architect. Een aantal fracties is ingegaan op het 
krediet voor de aanleg van de brug; ook zij is niet 
overtuigd van de noodzaak van die brug, zeker met 
het oog op wat er nog op Leiderdorp afkomt. Met 
beslispunt 5 heeft zij problemen; het college moet 
dan maar terugkomen bij de raad. Zij wijst in dit 
verband niet alleen op wat er in het 
fasebeslisdocument staat maar mn ook wat in het 
IBO-protocol staat, nl. dat daar zeker niet nu een 
blanco cheque voor afgegeven moet worden. Is er 
nog een mogelijkheid eruit te komen met het ROC 
want die € 300.000 is een hele greep uit de kas.  
Bij de kosten, baten en dekking staat dat het VO 
vooralsnog past binnen de uitgangspunten; zij meent 
dat die uitgangspunten gehaald moeten worden en 
vooralsnog mag niet als nooduitgang gezien worden 
om alsnog tot overstijgingen te komen.  
 
De GL-fractie is positief over het ontwerp en is blij 
dat gekeken is naar een tweelaagse oplossing, want 
dit ontwerp doet recht aan de omgeving, locatie en 
functies aldaar. Het is de smalse brede school van 
Nederland die daar zal verrijzen maar die mag wel 
functioneel zijn. Vwb de beperkte instemming van de 
klankbordgroep met het VO vraagt zij of er zicht op is 
of die klankbordgroepdeelnemers voor hun volledige 
achterban spreken of dat dat een persoonlijke insteek 
is. In andere gevallen is ook gebleken dat een aantal 
vertegenwoordigers fel tegen iets waren terwijl hun 
achterban zich daar allang in kon vinden. Zij vraagt 
zich af of de raad niet een te beperkt kader 
meegegeven heeft.  
 
Als dat zo is, is GL het dan met de BBL-fractie eens 
dat het college eerst naar de raad terug had moeten 
komen?  
 
Daar heeft BBL zeker een punt, aldus de GL-fractie, 
maar de raad heeft indertijd iets vastgesteld dat niet 
voldoende ruimte bood voor wat er gehuisvest moest 
worden. Zij is positief over het communicatietraject 
sinds de verkiezingen in 2010 en hoopt dat het ook 
tot een goed eind gebracht kan worden. De conclusie 
van het IBO-rapport kan zij onderschrijven en daar 
kan de gemeente ook haar voordeel mee doen in 
toekomstige processen.  
De vraag die overblijft, is of de twee gevraagde 
kredieten ook gegund moeten worden. Zij heeft mn 
problemen met het krediet voor de autobrug.  Het 
CDA heeft het al aangegeven: daar is geen 
onderbouwing voor en er is nog geen inzicht in de 
verkeersafwikkeling. Daarbij: hoe is dat te rijmen met 
het IVVP? Bovendien is voorgesteld de wegen aldaar 
met vrijliggende fietspaden aan te leggen en juist 
voor veilige routes naar de scholen te zorgen, zodat 
ouders hun kinderen niet meer met de auto naar 
school hoeven te brengen.  

Vwb de tijdelijke huisvesting begrijpt zij dat € 1,2 
miljoen een groot bedrag is, maar het gaat om twee 
scholen die gehuisvest moeten worden. Dat lijkt haar 
niet makkelijk anders op te lossen; zij hoopt wel dat 
daar een locatie voor gevonden kan worden.  
Zij heeft begrip voor het hernieuwde proces van 
opsplitsen van de gunningsprocedures in een 
buitenruimteprocedure en een procedure voor het 
gebouw, maar zij wil niet dat door een gekoppelde 
procedure verdere vertraging ontstaat.  
 
De D66-fractie vindt de autobrug ook een brug te ver 
en sluit zich aan bij GL, dat ouders hun kinderen met 
de fiets naar school zouden moeten brengen of 
kinderen lopend naar school moeten kunnen gaan. Zij 
is tegen het bekostigen van die brug uit het 
bestaande budget, want het budget is voor 
onderwijshuisvesting bedoeld en dat moet 
gescheiden gehouden blijven. De gevraagde € 
300.000 vindt zij een groot bedrag, temeer daar er 
nog € 900.000 in kas is. Het is ook niet bekend waar 
dat aan besteed gaat worden. Er wordt gevraagd om 
een tijdelijke gymzaal, maar misschien kunnen 
andere locaties in Leiderdorp daarvoor in aanmerking 
komen. Daarbij is er net een gymzaal verbouwd in het 
PC Hooftcollege, waar wellicht ook gebruik van 
gemaakt kan worden. Hier moet creatief naar 
gekeken worden. Het verheugt haar dat een volgende 
fase wordt ingegaan en zij is enthousiast over het 
VO. Zij heeft geen moeite met tweelaagse bouw maar 
als een raadskader te smal is, moet het college wel 
eerst terug naar de raad. Zij kan zich vinden in de 
stappenplannen en het IBO-protocol. In het raads-
voorstel staan vijf beslispunten, in het raadsbesluit 
zes; die moeten met elkaar in overeenstemming 
gebracht worden. Zij vraagt zich af of er niet hogere 
kosten zijn gemaakt voor de mislukte uitplaatsing van 
de scholen dan € 25.000 en zo ja, hoeveel? 
 
De CDA-fractie lijkt het niet verstandig in het besluit 
op te nemen de ROC aansprakelijk te stellen voor die 
€ 25.000, terwijl vanavond ook de nadrukkelijke wens 
is neergelegd eruit te komen met de ROC.  
 
De D66-fractie heeft ook niet gezegd dat dat in het 
raadsbesluit moet blijven staan, maar wel dat het een 
met het ander in overeenstemming moet zijn.  
 
Wethouder Wassenaar zegt dat dit voorstel wordt 
voorgelegd omdat het VO vastgesteld moet worden 
en daarin wordt tegen het raadskader aangelopen, nl. 
zoveel mogelijk bouwen in één laag. Het is een 
omissie dat dat raadskader niet meegegeven is bij de 
opdrachtverlening, misschien omdat het 
bestemmingsplan twee lagen toestaat. Dat had wel 
moeten gebeuren maar hij heeft geprobeerd dat te 
herstellen. Hij is ervan overtuigd, dat hij in overleg 
met de klankbordgroep naar alle mogelijke wegen 
gezocht heeft. De voetprint van bouwen in één laag is 
in beeld gebracht en niemand wilde dat. Dat er dan 
toch een negatief is gekomen van een deel van de 
klankbordgroep vindt ook hij jammer. Dat is echter 
niet helemaal te begrijpen omdat er eerst geen 
positief of negatief advies lag; eea hing af van de 
verdere invulling van de buitenruimte en andere 
bijkomende voorwaarden. Tijdens de laatste 
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klankbordgroepvergadering bleek ook, dat nog niet 
duidelijk is of de luchtbehandelingsinstallatie op het 
dak of inpandig komt. Dit ontwerp rechtvaardigt geen 
negatief advies, meent hij, maar dat is wel gebeurd. 
De meerderheid van de klankbordgroep adviseert 
positief op het VO en hij constateert ook, dat deze 
commissie hier positief over adviseert en daar is hij 
blij mee. De brug is naar boven gekomen in het kader 
van het participatieproces. Die zou in het huidige 
beschikbare krediet passen. Er is al wel gekeken 
naar een brug in het kader van de verkeers-
afwikkeling en daar lijken mogelijkheden voor te zijn. 
 
De CDA-fractie had het logischer gevonden wanneer 
over die brug achterliggende informatie te vinden 
was. 
 
Wethouder Wassenaar zegt dat dit een pril concept 
is waar nog over doorgesproken moet worden, maar 
als daar geen bereidheid voor is in de raad dan heeft 
het geen zin erop door te gaan. Natuurlijk geldt dat 
niet al het geld van het gevraagde krediet op 
voorhand uitgegeven zal worden, maar hij wil wel 
weten of de raad meegaat in de gedachte van die 
brug. Een brug verbetert de verkeersafwikkeling en 
ligt in de lijn van het IVVP om daar een veilige 
schoolzone te creëren, maar zonder toezegging van 
de raad heeft het weinig zin om dit idee door te 
ontwikkelen. De bereidheid van de raad daarin mee 
te gaan, zou ook nog wat betekenen in de 
standpuntinname van de bewonersgroepen binnen 
de klankbordgroep.  
 
Wethouder Zilverentant zegt dat dit lange proces nu 
gevolgen heeft voor de tijdelijke huisvesting. In het 
oorspronkelijke voorstel van 2009 stond, dat de 
tijdelijke huisvesting op de locatie zelf zou 
plaatsvinden. Dat blijkt niet te kunnen en ook niet 
wenselijk te zijn; gefaseerd bouwen duurt nl. langer 
en is duurder. Daarom was hij vorig jaar blij met de 
tijdelijke huisvesting bij de ROC. Er is een plek nodig 
met 25 klaslokalen voor twee scholen incl. gymzaal. 
Andere gymzalen in de gemeente zitten al vol met 
andere scholen en 25 groepen extra is onmogelijk in 
te passen. Daarbij speelt ook de afstand tot de 
gymzaal een rol. € 1,2 miljoen is inderdaad heel veel 
geld maar het gaat hem te ver te stellen dat dat 
weggegooid geld is. Er wordt gedacht aan een aantal 
scenario's maar helaas is het nog niet mogelijk daar 
een keus uit te maken omdat nog niet alles duidelijk 
is. De gevraagde € 300.000 is het maximale bedrag 
dat er evt. nog bij moet, maar er wordt natuurlijk alles 
aan gedaan het zo goedkoop mogelijk te maken. 
Zelfs op Marktplaats staan tijdelijke gymzalen die veel 
goedkoper zijn dan een nieuwe; er wordt dus creatief 
naar oplossingen gezocht.  
 
De VVD-fractie vraagt of de Wethouder in de 
problemen komt met het regelen van tijdelijke 
huisvesting als de raad nu niet akkoord zou gaan met 
die € 300.000 maar bijv. wel in februari. 
 
Dan wordt het inderdaad lastiger, aldus Wethouder 
Zilverentant, want hij wil graag in de zomermaanden 
die tijdelijke huisvesting gereed hebben. Liever niet in 
februari dus, vandaar dat dit nu gevraagd wordt, ook 

omdat nu een totaalplaatje overlegd kan worden al is 
dat nog niet geheel ingevuld omdat de 
voorkeursvariant voor tijdelijke huisvesting er nog niet 
in staat. Beslispunt 6 kan eruit; dat is een 
schadevergoeding die aan het ROC wordt gevraagd 
voor kosten die gemaakt zijn om te onderzoeken wat 
aanpassing van de ROC-locatie kost; als voorbeeld 
noemt hij lagere kapstokken. Afgelopen donderdag 
bereikten hem ook signalen dat het ROC weer wil 
praten want het pand aan de Leidse Breestraat staat 
met drie verdiepingen leeg. Als die signalen serieus 
zijn, wil hij met het ROC praten.  
 
Tweede termijn 
 
De CDA-fractie vindt de procesevaluatie er goed 
uitzien; dat is een leerzaam document. De brug hoeft 
er wat haar betreft niet te komen. Tav de 
beslispunten 2 en 3 merkt zij op, dat dit blijkbaar een 
nieuwe bestuurlijke trend is: je informeert commissie 
en raad in een vroegtijdig stadium zonder dat daar 
voldoende documenten onder liggen. De raad kan 
daarmee haar controlerende taak onvoldoende 
uitvoeren. Of dat een goed instrument is, daar zou 
het college over na moeten denken. Onderhandelen 
met de ROC juicht hij toe.  
 
De PvdA-fractie gaat akkoord met beslispunt 1. Zij 
begrijpt nu waarom er een ongedocumenteerd 
voorstel is gedaan mbt de brug; het college wilde de 
gevoelens van de commissie peilen. Geen kritiek 
voor die methodiek maar die brug moet er vooral niet 
komen; die is veel te duur. Zij roept het college op 
naar een efficiënte oplossing te zoeken voor de 
tijdelijke huisvesting en als het ROC goedkoper is 
dan zou het college snel die onderhandelingen 
moeten oppakken. En als dat niet kan, moet een 
budget ter beschikking gesteld worden want de 
scholen moeten een goede tijdelijke huisvesting 
hebben. Zij gaat ook akkoord met beslispunt 5 en wil 
versnelling in de procedure want de school heeft al 
veel te lang moeten wachten.  
 
De VVD-fractie wil zich nog beraden over de brug. Zij 
gaat ervan uit, dat voor de tijdelijke huisvesting die € 
300.000 wellicht niet nodig is. Zij zal bekijken hoe om 
te gaan met dat beslispunt. Er moet goede 
huisvesting zijn voor de scholen, dat staat buiten kijf.  
 
De BBL-fractie sluit zich aan bij de PvdA vwb de 
brug; met dat beslispunt stemt zij dan ook niet in. Tav 
beslispunt 3 wil zij haar standpunt nader bepalen. Zij 
verzoekt het college met spoed de onderhandelingen 
met ROC op te pakken en hoopt dat het college daar 
tijdens de behandeling van dit voorstel in de raad al 
iets over kan zeggen. Met beslispunt 4 gaat zij 
akkoord en vwb beslispunt 5 blijft zij bij haar 
standpunt: niet akkoord. 
 
De GL-fractie stemt in met de beslispunten 1 en 4.  
Vwb beslispunt 2 sluit zij zich aan bij de PvdA. 
Beslispunt 3 is evt. nodig; graag zsm de aanvullende 
resultaten van de onderhandeling. Tav beslispunt 5 
vraagt zij wie haar de garantie geeft dat niet 
afgeweken wordt van dit ontwerp.  
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De Voorzitter gaat ervan uit dat als er nu een 
verklaring van geen bedenkingen wordt gegeven vwb 
dit ontwerp er een nieuwe verklaring nodig is als er 
een bijgesteld ontwerp komt. 
 
De D66-fractie is het eens met de beslispunt 1, 4 en 
5. Over beslispunt 2 is zij duidelijk geweest. Als 
beslispunt 3 werkelijk nodig is dan ziet zij dat punt 
graag in een later stadium terugkomen; op dit 
moment stemt zij daartegen. Vwb een gymzaal elders 
in het dorp zegt zij, dat het dorp niet groot is dus 
kinderen kunnen wel een stukje fietsen daar naartoe.  
 
Ook de groepen 1 t/m 4, vraagt Wethouder 
Zilverentant? 
 
De Voorzitter constateert dat dit voorstel als 
bespreekstuk naar de raad gaat. De commissie 
maakt een groot voorbehoud vwb beslispunt 2 en zet 
vraagtekens bij beslispunt 3. 
 
Wethouder Wassenaar wijst op een typefout in 
beslispunt 5: daar moet staan "geen verklaring van 
geen bedenkingen".  
 
De Voorzitter begrijpt dat er minimaal nog twee 
wijzigingen komen in het besluit. 
Hij schorst de vergadering voor een korte pauze 
(21.40-21.50h). 
 
8. Categorieën gevallen waarvoor geen 

verklaring van geen bedenking nodig is 
 
De VVD-fractie kan het alleen maar eens zijn met 
minder bureaucratie en meer efficiëntie in de 
besluitvorming; dit besluit sluit daarop aan. Wel moet 
ervoor gezorgd worden dat de kaders niet te strak 
gemaakt worden. Als er een situatie ontstaat dat een 
verklaring van geen bedenkingen afgegeven moet 
worden, moet wel duidelijk zijn waar het over gaat en 
in welk opzicht afgeweken wordt van de formele 
voorschriften. Dat zal gebeuren in de periode dat het 
ontwerpbesluit ter inzage ligt, maar zij ziet liever dat 
dat al bij aanvang van die periode gebeurt. Met 
beslispunt 2 kan zij instemmen. Voor het beheer van 
publieke gebouwen en/of ruimten is een goed 
exploitatieplan een belangrijke voorwaarde en zij wil 
zich het recht voorbehouden om te controleren of de 
exploitatieovereenkomst aansluit bij de gestelde 
kaders voor een project. Daarbij wil zij vroegtijdig 
geïnformeerd worden of er een exploitatieplan komt 
of niet.  
 
De BBL-fractie heeft een probleem met dit voorstel. 
Als de wetgever het nodig had gevonden de raad 
hierin buitenspel te zetten dan was wel in de wet 
opgenomen, dat een tweede verklaring van geen 
bedenkingen niet nodig zou zijn geweest. Niet 
duidelijk en ook niet aannemelijk is, dat het hier gaat 
om grote aantallen aanvragen en dat dit besluit tot 
een enorme tijdwinst zal leiden voor de gemeente. Er 
wordt gesproken over het aantrekkelijker maken voor 
de aanvrager om vooraf met de gemeente te 
overleggen. De belanghebbende kan zichzelf in de 
vingers snijden wanneer hij geen voorafgaand 
overleg voert. In de beslispunten wordt onvoldoende 

duidelijk wanneer sprake zal zijn van 
uitvoeringsprogramma's en projectkaders waarover 
door de raad is besloten. Zij wijst op het project 
Centrumplein, in het bijzonder deelproject MEAS, 
waarbij de raad kaders heeft gesteld voor het 
masterplan maar toen het anderszins uitkwam, waren 
dat niet meer dan globale richtingen. Zelfs als de raad 
duidelijke kaders stelt, kan het voorkomen dat die niet 
meegenomen worden en de raad daar niet over 
geïnformeerd is. Dan vindt zij dit besluit een te grote 
blanco cheque. 
 
De GL-fractie had oorspronkelijk willen zeggen 
akkoord te kunnen gaan met het voorstel mits niet 
afgeweken wordt van een eerder genomen 
raadsbesluit en de raad actuele informatie ontvangt 
over de betreffende projecten. Zij wil op het moment 
dat een aanvraag binnenkomt, weten dat dit speelt. 
Daarbij moet de raad ook geïnformeerd worden over 
het exploitatieplan behorende bij het project. Kan de 
Wethouder de juridische achtergrond toelichten zodat 
duidelijk wordt om welke aantallen aanvragen het 
gaat? Betreft dit projecten waarover ruim van tevoren 
al informatie voor de raad beschikbaar was en nauwe 
kaders vastgesteld zijn? En dat mag dan niet meer 
gebeuren zoals bij de BSW is gebeurd; dan is er 
geen sprake van een verklaring van geen 
bedenkingen.  
 
De D66-fractie sluit zich aan bij de opmerkingen van 
de VVD.  
 
De CDA-fractie merkt op dat de meningen verdeeld 
zijn binnen de commissie. Haar is niet duidelijk of met 
dit voorstel een taak van de raad wordt weggenomen 
of niet. Blijft de taak van de raad hetzelfde en wordt 
alleen het tijdstip waarop eea wordt vastgesteld iets 
naar voren geschoven? 
 
De Voorzitter stelt voor dat dergelijke technische 
vragen vooraf gesteld worden.  
 
De CDA-fractie heeft twee tegengestelde berichten 
gehoord en zij wil weten wat klopt, dus zij wil daar 
antwoord op. Verandert de rol van de raad en zo ja, 
hoe? 
 
De GL-fractie wijst op de uitvoerige presentatie 
hierover in de raad waarin dit soort zaken behandeld 
is.  
 
De PvdA-fractie kan instemmen met het voorstel.  
 
Wethouder Wassenaar proeft steun voor het 
voorstel. Het is ook een burgervriendelijk voorstel en 
als het college terug moet naar de raad in de 
verschillende stappen dan kan dat zeker zes weken 
duren. Hij denkt dat een duidelijke waarborg is 
ingebouwd: de toedeling in die categorie als de raad 
heeft aangegeven dat dat zo kan. Hij zegt toe in het 
kader van de actieve informatieplicht te zullen melden 
over de voortgang en evt. problemen. Vwb het 
voorbeeld dat BBL gaf, zegt hij dat als de doelstelling 
binnen de afspraken werkelijk goed gerealiseerd was 
dan had het ook zo kunnen zijn, dat op basis van wat 
met de stakeholders over het projectplan was 
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afgesproken doorgestoomd was. Dat Wereldhave 
daar nu vanaf gaat wijken, is een heel ander verhaal. 
 
De BBL-fractie had het niet over het Centrumplein 
maar MEAS in relatie tot het masterplan, mn over 
hoeveel woningen daar gerealiseerd moeten worden 
en de lange discussie daarover.  
 
Wethouder Wassenaar wijst erop dat er een 
raadsbesluit lag hoe eea uitgevoerd zou worden. 
Daar had dan gelijk ook deze categorieindeling 
gehanteerd kunnen worden. Dit voorstel is heel 
burgervriendelijk en geldt niet als afgeweken wordt 
van het kader. De afwijking binnen BSW is een 
bijzondere uitzondering waar geen gewoonte van 
gemaakt wordt; het college zal daar scherp op 
toezien. De burger staat voorop, het college is voor 
deregulering en wil zsm handelen. Hij kan niet 
voorspellen wat er gaat komen.  
 
De BBL-fractie is bereid hier welwillend naar te 
kijken wanneer in het beslispunt worden 
meegenomen wat bij Argumenten op p.3 staat, nl. dat 
bij die ruimtelijke ontwikkelingen het beslispunt 
daaromtrent wordt opgenomen. Dat moet benoemd 
worden in het beslispunt van dit voorstel. Wellicht kan 
haar fractie dan positief adviseren.  
 
De Voorzitter verzoekt het college daar schriftelijk op 
te reageren. Hij concludeert dat dit voorstel als 
bespreekstuk naar de raad gaat.  
 
9. Verklaring van geen bedenkingen 

vervangende nieuwbouw Brunelkamp 9 
 
De GL-fractie stemt in met het voorstel. Het is een 
goed ontwerp en er is goed gecommuniceerd met 
burgers, omwonenden en toekomstige gebruikers van 
het project. Waar zij zich nog een beetje zorgen over 
gemaakt, is dat de luchtkwaliteit niet getoetst is door 
de GGD en handreiking van RIVM voor kwetsbare 
bestemmingen. Het gemeentelijk geluidbeleid is 
gericht op het reduceren van verkeersgeluid en moet 
eigenlijk steeds opgerekt worden; dat is jammer maar 
zij ziet dat het op deze locatie niet anders kan.  
 
De D66-fractie is blij met het voorstel. In dit geval is 
een verklaring van geen bedenkingen goed van 
toepassing; dat vond zij bij de brede school wat 
minder. Wat zij over dit agendapunt heeft gezegd, 
geldt ook voor agendapunt 10. De communicatie – en 
dat geldt ook voor de andere projecten – is 
voortreffelijk geweest.  
 
De VVD-fractie is ook voor dit voorstel. Er is 
inderdaad heel goed overleg geweest met 
omwonenden. Niet duidelijk is of er voor de 
nieuwbouw Simon Smitweg al een vast plan ligt of dat 
daar nog wijzigingen op komen, maar zij hoopt dat er 
met de omgeving blijvend overleg is over de verdere 
ontwikkeling. 
 
De Voorzitter concludeert dat het voorstel rijp is voor 
behandeling in de raad.  
 

10. Verklaring van geen bedenkingen 

nieuwbouw Simon Smitweg 7 
 
De Voorzitter merkt op dat D66 en VVD bij het vorige 
agendapunt hun standpunt tav dit voorstel hebben 
gegeven.  
 
De GL-fractie stelt voor dit punt vanavond niet te 
bespreken aangezien de bijbehorende stukken niet 
volledig zijn. Er ontbreekt een ruimtelijke 
onderbouwing, het advies van de Milieudienst en het 
advies van de GGD. Dit voorstel zou wel in de raad 
behandeld kunnen worden als die stukken overlegd 
worden.  
 
De CDA-fractie stemt in met het voorstel en gaat 
akkoord met hoogbouw, maar niet duidelijk is hoe het 
nu met al het groen zit. Dat is punt van aandacht.  
 
Wethouder Wassenaar zegt dat ook over dit punt 
helder overleg met de buurt plaatsvindt. Hij betreurt 
het dat er stukken ontbreken; die stukken zijn er wel 
maar hij gaat na wat er is gebeurd. De stukken 
kloppen wel dus hij stelt voor dat GL een voorbehoud 
maakt tav dit voorstel tot de raadsvergadering.  
 
De Voorzitter concludeert dat het college ervoor 
zorgt, dat de ontbrekende stukken voor de komende 
raadsvergadering beschikbaar worden gesteld. Het 
merendeel van de fracties stemt in met het voorstel 
en GL laat zich al of niet overtuigen door de 
aanvullende stukken.  
 
Wethouder Van der Eng geeft aan dat die stukken er 
wel bij zitten maar het is één groot stuk, dat begint 
met het collegeadvies maar de ruimtelijke 
onderbouwing zit erachter.  
 
11. Verklaring van geen bedenkingen 

Hoofdstraat 124-126 
 
De BBL-fractie kan instemmen met het voorstel. Zij 
had een technische vraag ingediend over de afkoop 
van sociale woningbouw. Wanneer zo'n situatie zich 
nog een keer voordoet, zou dat uitgebreider in de 
zakelijke beschrijving van de exploitatieovereenkomst 
dienen te worden vermeld om vragen te voorkomen.  
 
De CDA-fractie zegt dat de beantwoording van de 
vraag van BBL ook haar vraag heeft beantwoord. Zij 
stemt in met het voorstel.  
 
De Voorzitter concludeert dat dit voorstel als 
hamerstuk naar de raad gaat.  
 
12.  Duurzaamheidsagenda 2011-2014 
 
De VVD-fractie meent dat een belangrijk stuk voorligt 
want duurzaamheid is de toekomst. Zij heeft 
technische vragen gesteld die beantwoord zijn, maar 
het stuk Samenwerken en verbinden is toch eigenlijk 
het stuk waar het om gaat want daar staat het beleid 
in. Klopt dat? Dat stuk heeft zij gisteren opgevraagd 
en als dat zo is, dan heeft zij niet de kans gehad dat 
te bestuderen. Tav de € 50.000 stelt zij voor dat geld 
te gebruiken voor een maatregel waarmee je 100% 
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efficiency bereikt. Versnipper dat niet te veel over de 
verschillende aandachtsgebieden. Zij leest in dit 
voorstel over het inzetten van schapen ipv maaien. Zij 
brengt in herinnering de oude ansichtkaart van een 
kudde grazende schapen op de hei met de tekst 
Groeten uit Leiderdorp, maar die hei wordt nu 
vervangen door de middenberm van de Engelendaal 
en dat lijkt haar niet slim.  
 
De PvdA-fractie denkt dat de hele raad haar steun 
verleent aan dit belangwekkende onderwerp. Zij 
vraagt zich af hoe gedacht wordt over de 
verkeersveiligheid bij het inzetten van schapen met 
het oog op de vele wegen die er zijn. Zij is het eens 
met de VVD over het niet versnipperen van het 
beperkte budget. Het lijkt haar ook van belang dat 
gericht wordt op zichtbare maatregelen en ook het 
communicatieve element goed in het oog wordt 
gehouden.  
 
De CDA-fractie vindt dat er een goed document 
voorligt. Haar valt op dat het op sommige punten 
weinig concreet is, zeker waar het gaat om eigen 
actie van de gemeente. De algemene beschouwingen 
waren eenzijdig gedrukt en daar waren een 
honderdtal exemplaren van over die weggegooid zijn, 
dus ook binnen de gemeente valt hier nog veel aan te 
verdienen. Bekeken moet worden wat de gemeente 
zelf kan doen naast wat anderen doen. 
 
De D66-fractie vindt het een goed stuk. Na twee jaar 
evalueren lijkt haar prima. Zij is niet bang dat die € 
50.000 te veel versnipperd zal worden. Zij pleit voor 
meer punten voor electrische auto's want binnen een 
jaar of vijf rijdt iedereen electrisch.  
 
De GL-fractie meent dat de evaluatie van het 
Milieubeleidsplan een belangrijk beginpunt is als er 
een nieuwe milieuagenda wordt opgesteld. 
Belangrijke onderdelen uit dat Milieubeleidsplan zijn 
niet uitgevoerd, zoals luchtkwaliteit en geluid. Dat 
plan had wel een leuke ambitie meegegeven: op alle 
plekken waar mensen wonen, werken en recreëren 
zou de luchtkwaliteit beduidend beter moeten zijn dan 
de wettelijke norm. Dat is niet gehaald maar daar is 
ook niet veel aan gebeurd.  
Voorliggend plan laat zien wat de voor- en nadelen 
zijn van een technische benadering van 
beleidsstukken. De agenda is enigszins volledig en 
overzichtelijk. Elke vorm van bevlogenheid vindt zij er 
niet in terug en misschien is dat ook terecht, want het 
is vooral een opsomming van genomen besluiten en 
bestaand beleid, georiënteerd aan de wettelijk 
toegestane minimumeisen en minimuminspanningen 
op milieugebied. Dat is de tijdsgeest. Deze agenda 
heeft meer weg van een boulevard of broken dreams 
voor wie vooruit wil met duurzaamheid, maar zij wil 
niet wanhopen. Waar een wil is, is een weg.  
De gemeente voldoet aan de wettelijke eisen vwb de 
luchtkwaliteit; dat hoort eigenlijk niet in een 
Duurzaamheidsagenda te staan want dat is een 
vanzelfsprekendheid. In de agenda behoren 
aanvullende ambities te staan. In een paragraaf leest 
zij, dat bij luchtkwaliteit in deze gemeente de 
volksgezondheid voorop staat maar daarvoor blijkt 
geen verdere actie nodig; dat verbaast haar. Zij is het 

daar ook niet mee eens want de RIVM adviseert 
gemeenten om in het belang van de volksgezondheid 
te streven naar een luchtkwaliteit die maar half zo 
vies is als wettelijk is toegestaan. Nergens anticipeert 
deze agenda op de normen die vanaf 2015 gaan 
gelden. Ook wordt niet gesproken over ultrafijnstof of 
de snelweg door het dorp met 120.000 bewegingen 
per dag en die tendens is almaar stijgend. Het oude 
Milieuplan was nogal ambitieus en om dat te 
verwezenlijken, werd concreet gezegd welke 
maatregelen genomen zouden moeten worden en die 
komen ook terug in het IVVP. Waarom wordt daar 
geen werk van gemaakt? De echte klappers zitten 
wat dit betreft op de Engelendaal. Het streven naar 
een verbeterde luchtkwaliteit is in de planloze periode 
stilletjes gestorven. Zij stelt een verlies van ambitie 
vast en dat betreurt zij, samen met velen die last 
hebben van de vieze lucht. De uitvoering van het 
IVVP moet over lange tijd uitgesmeerd worden en er 
wordt nog steeds gezocht naar medestanders voor 
een verkeersluwe Engelendaal. Natuurlijk wil ook zij 
het IVVP uitgevoerd zien, met snellere 
fietsverbindingen langs de Engelendaal en 
fietsparkeermogelijkheden bij de Winkelhof. De 
tramverbinding naar Leiden Centraal is wel erg klein 
geworden voor de nabije toekomst. Zij vraagt zich af 
of verduurzaming alleen te bereiken is met een 
handvol electrische en biogasgedreven auto's; de 
meeste auto's zullen voorlopig nog op fossiele 
brandstoffen blijven rijden. Maar alle kleine beetjes 
helpen en daarom hoopt zij, dat de gemeente in de 
toekomst gedeeld autogebruik zal bevorderen. 
Ambtenaren zouden aangemoedigd moeten worden 
gebruik te maken van een leenauto of om op de fiets 
te komen; dat mist zij in deze agenda. Vwb klimaat en 
energie zegt zij, dat dat beleid is gekoppeld aan de 
plannen van het Kabinet dus de ambities op dit punt 
zullen nog sneller krimpen. De gemeente mag en kan 
meer doen; om te beginnen zou besloten kunnen 
worden dat de gemeente dat ook wil en ook dat mist 
zij in het voorstel. Het voorstel inzake energie-
besparing bij woningen is heel mager, maar er 
worden eindelijk goede stappen genomen. 
Onderzoek zal worden gedaan naar 
energieopwekking in Leiderdorp en er is gekozen 
voor zuinigere openbare verlichting, waar nog wel 
een budget voor gevonden moet worden. Zij is zeer 
verheugd over de energievisie die opgesteld zal 
worden tav het ROC-terrein en tevens zou 
onderzocht moeten worden of daar niet nog veel 
meer mogelijk is vwb duurzaamheid. Regionaal en 
lokaal zou ook energie opgewekt kunnen worden uit 
afval; die mogelijkheden zouden onderzocht moeten 
worden en aan het DB van de GeVuLei kenbaar 
moeten worden gemaakt. Vwb de afvalstromen zou 
nog veel duurzamer gewerkt kunnen worden; nieuwe 
mogelijkheden zouden onderzocht moeten worden. 
De gemeente zou samen met de scholen kinderen 
moeten wijzen op de afvalproblematiek; zij stelt voor 
een onderwijsprogramma daarvoor op te stellen. In 
het duurzaamheidsdebat komt zij vaak de PPP-
formule (People Planet Prosperity) tegen; prosperity 
komt in deze Duurzaamheidsagenda slecht uit de 
verf. Inzetten op duurzaamheid zorgt niet alleen voor 
een prettigere leefomgeving en lagere energiekosten 
maar geeft vooral de economie een flinke boost. Zij 
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had graag gezien dat meer onderdelen in de 
Duurzaamheidsagenda zo goed ingezet waren als het 
onderdeel over het MEC.  
 
De CDA-fractie merkt op dat de Voorzitter tot 
tweemaal toe heeft gevraagd of GL haar betoog wil 
afronden, dit met het oog op de volle agenda 
vanavond.  
 
De GL-fractie vindt het begrijpelijk dat voorzichtig 
gestuurd wordt waar het gaat om kosten, maar er is 
afgesproken terughoudend te zijn met grote plannen. 
Op het gebied van energie en milieu blijven doorgaan 
op de huidige voet betekent, dat er voor onze 
kinderen problemen worden gecreëerd die zij niet 
eens meer met geld zullen kunnen oplossen.  
 
De BBL-fractie zegt dat dit voorstel haar steun 
verdient. Staan de neuzen in de regio dezelfde kant 
op daar waar de Milieudienst als trekker van 
maatregelen wordt genoemd? Als doelstelling wordt 
o.a. gesteld energiebesparing maar daarbij wordt niet 
aangegeven hoe, waar, wanneer en door wie. Begin 
90-er jaren liepen er schapen op de Wetering; dat 
was absoluut geen succes.  
 
Wethouder Maat zegt dat toen dit stuk het college 
passeerde de meningen binnen het college verdeeld 
waren. Was het stuk wel ambitieus genoeg of te 
ambitieus? Hij streeft ernaar een middenweg te 
bewandelen en dat is met deze Duurzaamheids-
agenda ook het geval. Het college gaat door met een 
aantal beleidsdoelen die al eerder gesteld zijn en 
daar worden wat nieuwe aan toegevoegd, maar de 
bomen groeien niet tot in de hemel dus de ambities 
moeten niet te hoog gesteld worden. Afval kan als 
grondstof dienen en hij heeft net het rapport Benutten 
biomassa in Holland Rijnland van de Milieudienst 
ontvangen. Daarin staan nieuwe aspecten in maar de 
gemeente zit nog vast aan contracten die het 
benutten van afval nog niet optimaal maken. Er zitten 
wel degelijk nieuwe zaken in deze agenda en zaken 
die voor de hand liggen maar nog uitgewerkt moeten 
worden, zoals duurzame mobiliteit. Dat is een 
belangrijk punt maar daar zijn nog belangrijke 
stappen in te maken. Er wordt veel werk gemaakt van 
milieueducatie en daar zijn ook allerlei voorzieningen 
voor, die behouden blijven. Het college is ook in 
gesprek met iemand die lessen verzorgd op 
basisscholen over afval. Dergelijke kleine initiatieven 
kosten niet veel geld maar voegen veel toe. Flink wat 
gemeenten in de regio zetten schaapherders in voor 
het begrazen van de openbare ruimte, waarbij niet 
direct gedacht moet worden aan de middenberm van 
de Engelendaal maar aan locaties waar de schapen 
wat meer vrijheid hebben. Bewoners van de 
Driegatenbrug bijv. hebben aangegeven het maaien 
te willen vervangen door grazers.  
 
De BBL-fractie raadt dat af want ooit liepen daar 
koeien voordat er gebouwd werd.  
 
Wethouder Maat zegt dat de bewoners zelf dat graag 
zouden willen. In Leidschendam en Voorburg steken 
schaapherders gewoon de straat over. Schapen 
nemen ook zaden mee en bevorderen de 

biodiversiteit, maar het is ook een mooi gezicht. Dat 
kan met heel weinig geld gerealiseerd worden.  
Hij concludeert dat de meeste fracties veel zien in 
deze agenda. Deze is regionaal ingestoken en 
voorbereid door de Milieudienst, maar er is ook 
nadrukkelijk gezegd dat er een lokale invulling komt. 
Verschillende gemeenten in de regio hebben een 
soortgelijke Duurzaamheidsagenda vastgesteld maar 
die is toch per gemeente verschillend.  
 
De Voorzitter constateert dat alle fracties behalve GL 
hun steun geven aan het voorstel.  
 
De GL-fractie gaat niet zo ver dat zij dit stuk niet 
goedkeurt maar zij had het voorstel beter gevuld 
willen zien.  
 
13.  Duurzaamheidslening 
 
De BBL-fractie zegt dat de beantwoording van haar 
technische vragen nieuwe vragen oproepen. De 
afsluitprovisie zou € 300 zijn. Zij vraagt zich af wat dit 
de gemeente nu werkelijk gaat kosten want wie 
betaalt de korting op de lening eigenlijk? Wordt de 
lening die hier wordt voorgesteld ook gemeld bij het 
BKR? Er zijn te veel onzekerheden en het lijkt haar 
sympathieker om het fonds lokaal in te richten.  
 
De VVD-fractie heeft ook technische vragen gesteld 
en uit de beantwoording blijkt de beperktheid van 
deze overigens sympathieke regeling. Tijdens de 
voorbeschouwing van een conferentie in Durban zei 
een Amerikaanse professor: "Van de overheden 
moeten we het niet meer hebben, van particulier 
initiatief moet het milieubeleid gaan komen." Hier 
wordt daar een aanzet toe gegeven. Zij heeft 
berekend dat in drie jaar tijd 42 huizenbezitters 
bediend kunnen worden, zijnde 0,6% van het 
particulier huizenbezit in Leiderdorp. De doelstelling 
van 1% CO2-besparing wordt daarmee niet gehaald. 
Publiciteit hierover zou de noodzaak van 
milieubesparende maatregelen moeten stimuleren. 
Ook zij ziet een gat ontstaan in de financiering, zoals 
BBL heeft aangegeven.  
 
De PvdA-fractie refereert aan het belangwekkende 
betoog van GL tijdens het vorige agendapunt, dat 
aangaf dat je mooi theoretisch kunt spreken over dit 
belangrijke punt maar het enige echte operationele is 
dit voorstel. Als je € 300.000 te besteden hebt, zou je 
dat dan hieraan moeten besteden? Want wat is de 
kans dat mensen hierdoor een stap zetten die zij 
anders niet zouden zetten? Zij betwijfelt of dit een 
verstandige keuze is. Het lijkt meer op een 
symbolische actie en zij vindt het verstandiger naar 
fundamentelere zaken te kijken. In dit verband wijst 
zij op het initiatief van Pijnacker inzake het recyclen 
van afval; dat lijkt haar een betekenisvollere 
maatregel.  
 
De CDA-fractie is in principe niet tegen dit voorstel. 
Zij denkt dat pas na twee jaar objectief beoordeeld 
kan worden of het fonds zijn doel bereikt. Zij heeft 
een document opgevraagd over de duurzaamheids-
maatregelen waarom het gaat. Dat is een hele reeks 
van kleine maatregelen, waarbij ook staat dat bij het 
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afwijzen van de aanvraag de werkelijke kosten 
minder dan € 2.500 bedragen. De vraag is hoeveel 
mensen hier daadwerkelijk gebruik van gaan maken.  
 
De D66-fractie zegt dat vorig jaar november een 
motie is aangenomen die het college zo goed 
mogelijk probeert uit te voeren. Zij heeft begrepen dat 
inmiddels meer dan 50 gemeenten in Nederland aan 
duurzaamheidsleningen doen en daar zijn al de 
nodige ervaringen mee opgedaan. Na een jaar 
evalueren lijkt haar vrij kort. Zij kan zich vinden in het 
voorstel. 
 
De GL-fractie wijst op een fout: genoemde motie is 
niet in november 2010 maar 2009 aangenomen. Het 
is nu twee jaar later en er ligt een concept-regeling 
voor; waarom heeft het zo lang moeten duren? Die 
motie was unaniem en ook werd de opmerking 
gemaakt, of dit geld niet beter op een andere manier 
besteed zou kunnen worden maar het is een 
revolving fund en komt dus niet ten laste van de 
begroting. Zij mist een artikel hoe omgegaan wordt 
met verenigingen van eigenaren. Tav art.5.1 ad 5 
merkt zij op, dat een dergelijk artikel niet in deze 
regeling thuishoort. Hier zijn al 50 gemeenten mee 
bezig; komt een dergelijk artikel ook in die regelingen 
voor? 
 
Wethouder Maat zegt dat dit inderdaad geen 
uitwerking van de Duurzaamheidsagenda is maar de 
uitvoering van een motie. Dit heeft even op zich laten 
wachten maar het college had niet direct de 
ambtelijke capaciteit beschikbaar om die motie uit te 
laten voeren. Dit bleek ook complexer dan 
aanvankelijk gedacht, en hierover was overleg met 
het stimuleringsfonds en de Milieudienst nodig om tot 
een voorstel te komen. Bij de Kadernota is gezegd 
dat hier geld voor gereserveerd kan worden. Er is niet 
veel voor nodig want het is een fonds, waarbij geld 
beschikbaar wordt gesteld dat weer terugkomt. De 
begroting lijdt niet zwaar onder de korting op de rente 
van totaal € 9.000. Het effect dat met zo weinig geld 
bereikt kan worden, is bescheiden en met deze 
duurzaamheidsregeling zal de wereld niet drastisch 
veranderen. Hij verwacht meer effect van prestatie-
afspraken met de woningbouwcorporaties, maar als 
dit jaren volgehouden wordt dan is het mogelijk 
tientallen huiseigenaren die nu twijfelen net een zetje 
te geven. Dat kan ook een voorbeeldfunctie voor 
buren zijn. Vanuit milieuoogpunt is energiebesparing 
één van de belangrijkste dingen die je kan doen en 
besparing van energie op de bestaande 
woningvoorraad moet daar een centrale plek in 
krijgen.  
 
De VVD-fractie merkt op dat ook voorgesteld kan 
worden 25% van de kosten te financieren; daarmee 
wordt volgens haar het effect vergroot en kunnen 
meer huiseigenaren bereikt worden. 
 
Wethouder Maat denkt dat dat niet het geval is want 
het gaat hier om kleine leningen van enkele 
duizenden euro's per huishouden. Als daar nog maar 
een deel van verstrekt zou worden, wordt het minder 
aantrekkelijk voor de particulieren.  
 

De VVD-fractie is het daar niet mee eens. 
Zonnepanelen kosten € 15.000; als je het volledige 
bedrag financiert, kan één huishouden geholpen 
worden maar met een bijdrage van 50% kunnen al 
twee huishoudens geholpen worden. Vanuit 
particulieren moet toch een eigen prikkel en initiatief 
komen om een besparing op hun energienota te 
realiseren.  
 
Wethouder Maat zegt dat het idee hierachter is, dat 
je met deze lening het kleine verschil maakt tussen 
een rendabele investering of niet. De SVN heeft hier 
ervaring mee en zegt dat dit werkt. Hij wil dus liever 
niet aan de techniek morrelen.  
Richting BBL antwoordt hij, dat dit niet lokaal wordt 
opgezet omdat er nogal wat uitvoeringskosten aan 
vast zitten en het is nogal veel werk dit soort leningen 
te beoordelen, te innen en te verstrekken. De SVN is 
hiervoor en heeft hier ook ervaring mee, en doet dat 
tegen lage kosten. De SVN doet wel navraag bij de 
BKR om te beoordelen of iemand kredietwaardig is.  
Richting GL zegt hij, dat deze maatregel vooral voor 
de kleine particuliere eigenaar is en voor een 
vereniging van eigenaren zou toch aan andere 
bedragen gedacht moeten worden. In de praktijk zal 
hier dus geen vereniging van eigenaren voor 
aankloppen. Levensloopbestendig: ook hij zet zijn 
vraagtekens daarbij. Dat is ook een kwestie van 
uitwerking. Bij duurzaamheid hoort ook levensloop-
bestendig bouwen maar met de doelstelling C02-
reductie en energiebesparing zou hij zelf de voorkeur 
geven aan energiebesparende maatregelen.  
 
De BBL-fractie heeft nog wat vragen nav de 
beantwoording van haar technische vragen; die zal zij 
de Wethouder aanreiken.  
 
De Voorzitter concludeert dat die vragen nog voor de 
raad beantwoord zullen worden. Het voorstel is rijp 
voor behandeling in de raad.  
  
14. Lijst van toezeggingen en samenvattend 

verslag van de commissie Ruimte van 20 

september 2011 
 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en 
vastgesteld.  
 
15.  Rondvraag 
 
Er zijn geen vragen.  
 
16.  Sluiting 
 
De Voorzitter sluit onder dankzegging de 
vergadering om 23.05h. Aansluitend vindt een 
besloten deel van de vergadering plaats.  
 
  
  
Vastgesteld in de openbare vergadering van de 

commissie Ruimte op 24 januari 2011, 
 
De Voorzitter,                                       de griffier, 
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E. Grootaarts                                       E.Y. Abma  
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Bijlage 1: Inspraak van de heer Kroes 

Mijn naam is Eric Kroes en ben sedert 3,5 jaar 
woonachtig in de Langendijkdreef.  

Graag wil ik de Heinsiuslaan en de plannen 
daarvoor onder uw aandacht brengen. Bij de 
wijkwandeling in september hebben wethouders 
en raadsleden kunnen zien en horen hoe druk en 
rommelig deze laan is. Een helse combinatie van 
doorgaand verkeer en vele auto's, die daar ook 
moeten zijn vanwege de 4 in- en uitritten van de 
parkeergarage van Winkelhof.  

Veel bussen en regelmatige toestroom van grote 
vrachtwagens voor het los- en laadstation van 
Winkelhof. Tussendoor proberen fietsers niet 
bekneld te raken, en trachten voetgangers, met 
gevaar voor eigen leven, veilig over te steken, 
wat niet altijd meevalt omdat er geen 
vluchtheuvel is. Tijdens deze wijkwandeling heeft 
de beheerder van de flat aan de Langendijkdreef 
uitgebreid verteld en erop gewezen hoe 
gevaarlijk de versmalling ter hoogte van dat 
flatgebouw daar is voor fietsers.  

Omwonenden hebben bij de presentatie van dit 
IVVP in juli 2009 al gemeld, dat er ook nog eens 
van veel sluipverkeer sprake is: automobilisten 
mijden de Engelendaal met zijn verouderde 
stoplichtenregime en pakken de route 
binnendoor. Het is u al bekend: Voorhoflaan, 
Heinsiuslaan, Cor Gordijnsingel vangen al jaren 
het falen van de Engelendaal als hoofdroute op 
en omwonenden lijden onnodig veel onder dat 
sluipverkeer.  

In februari is er een onderzoek gedaan door 
Goudappel Coffeng waarbij 5 varianten zijn 
doorgespit: variant 1 met een bussluis in de 
Heinsiuslaan, variant 2 met een bussluis in de 
Voorhoflaan, variant 3 met beide, variant 4 met 
een 30km zone voor de Voorhoflaan en variant 5 
met bussluis Heinsiuslaan plus een 30km-zone 
voor de Voorhoflaan. Dit onderzoek was 
overigens niet bij de stukken voor de zitting van 
vandaag.  

Helaas bevat dit rapport een aantal onjuistheden 
en onvolkomenheden waardoor de eindconclusie 
discutabel wordt. Als Goudappel bijv. zegt dat het 
moeilijk is te definiëren welk deel van het verkeer 
op de Heinsiuslaan sluipverkeer is, maakt zij 
zichzelf ongeloofwaardig (p.16). Waarschijnlijk 
heeft het vroege tijdstip hen parten gespeeld, 
want de beste meting hiervoor is 's morgens om 
half 8 wanneer de Winkelhof nog niet geopend is 
maar de Heinsiuslaan al aardig druk.  

Ook de opmerkingen over de routering van en 
naar Winkelhof (p.19) zijn onjuist. Wanneer de 
nieuwe parkeergarage verrezen is, kun je, of je nu 
uit het noorden komt of vanuit het zuiden komt 
inrijden, moet je er langs een stukje verderop 
weer uit. Nu zijn de in- en uitritten nog dubbel, 
straks wordt alles enkel: óf in óf uit!  

Ik kan nog wel doorgaan met punten aanhalen uit 
dit rapport maar ik heb maar enkele minuten.  
Het lijkt erop dat de keuze om variant 4, een 30km- 
zone voor de Voorhoflaan en geen bussluis in de 
Heinsiuslaan, door B&W is gemaakt met een 
knipoog naar de uitbreidingsplannen van 
Wereldhave.  

Ik pleit voor variant 1, alleen een bussluis aan de 
Heinsiuslaan. Dit is meteen ook verreweg de 
goedkoopste oplossing, en doet het meest recht aan 
de bedoeling van het IVVP: vergroting van 
leefbaarheid voor de omwonenden en verkeers-
veiligheid. Dit laatste mn voor de fietsers, het 
brommer- en scooterverkeer.  

En u weet dat de Heinsiuslaan ook één van de 
hoofdfietsroutes in Leiderdorp is volgens het IVVP. 
Zelfs het dure onderzoek naar de vrijliggende 
fietspaden hoeft niet gedaan te worden, want er is 
dan volop plaats voor aan weerszijden van de 
bussluis.  

Zuiver beschouwd is er ook geen andere oplossing 
omdat het Bestemmingsplan Nieuw Centrum, 
Wereldhave de gelegenheid geeft haar nieuwe 
parkeergarage zó groot te maken dat de rijbaan ter 
plekke, over een afstand van 117 meter, veel te 
smal wordt om er behalve 2 rijbanen ook nog eens 
vrijliggende fietspaden te maken. Laten we 
voorkomen dat hier weer dezelfde fout wordt 
gemaakt als verderop aan de Heinsiuslaan bij de 
Ommedijk: helaas, geen plaats meer voor een 
rechtsafstrook omdat het gebouw te groot is 
uitgevallen! (of after all misschien weer wel, na een 
zoveelste duur onderzoek).  
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Bijlage 2: Inspraak van de heer Atkins 

Wij verwelkomen het voor 2012 aangekondigde 

onderzoek naar inpassing en uitvoering van 

vrijliggende fietspaden op de Heinsiuslaan.  

Wij verwelkomen ook de intentie om in 2013 de al 

jaren geleden aangekondigde rechtsafstrook op 

de Heinsiuslaan aan te leggen. Terecht is deze 

maatregel gekoppeld aan vrijliggende fietspaden 

op de Heinsiuslaan.  

Door het onderzoek te beperken tot vrijliggende 
fietspaden wordt geen aandacht besteed aan 
andere specifieke verkeersaspecten van de 
Heinsiuslaan.  

Dat de Heinsiuslaan zulke specifieke verkeers-

problemen heeft, is ook de mening van het college 

van B&W. In de notulen van de vergadering van 

de Commissie Ruimte gehouden op 17 mei 2011 

lezen wij onder punt 5 immers als volgt: 'Eind maart 

heeft het college informatie verstrekt inzake de 

tussenrapportage onderzoek verkeersmaatregelen 

Heinsius/aan. Er zou nog een dynamisch model 

uitgewerkt worden maar het college heeft besloten dit 

nog even aan te houden aangezien de discussie over 

het IVVP er tussendoor is gaan lopen, die hij wiJ 

afwachten. '  

Sinds het in gebruik nemen van De Ommedijk in 
de tweede helft van 2010 constateren  
omwonenden een grote toename van verkeer op 
de Heinsiuslaan. Met de nieuwe voorziene 117 
meter lange parkeergarage met 350 parkeer-
plaatsen zal het verkeer nog veel meer toenemen. 
Dit was de reden voor één van de conclusies in de 
aanbevelingsbrief, aangeboden in de raadsverga-
dering op 24 september 2007, na afloop van het 
stakeholdersoverleg onder leiding van Ad de Regt. 
Deze conclusie luidt: 'Daarom is de toevoeging 
van deze beide plannen (schetsplan Centrumplein 
en Verkeersmaatregelen) onlosmakelijk verbonden 
aan de uitbreiding van Winkelhof'. De IVVP-plannen 
voor de Heinsiuslaan zijn onlosmakelijk verbonden 
aan de komst van de nieuwe parkeergarage.  

Zoals nu voorgesteld gaat het onderzoek niet in op 

de negatieve gevolgen voor omwonenden; de 

vraag blijft hoe de verwachte verkeerstoename op 

de Heinsiuslaan toch zo beperkt mogelijk kan 

blijven. Is bijvoorbeeld eenrichtingverkeer of een 

bussluis een betere optie?  

Wij zijn van mening dat in het onderzoek met alle 
relevante aspecten die hebben geleid en de 
komende jaren zullen leiden tot een ander 
verkeersgedrag dan in de tijd dat de Heinsiuslaan 
werd aangelegd, rekening moet worden 
gehouden.  

Wij verwelkomen het voorstel om de omwonenden 
te betrekken en willen gaarne onze bijdrage 

leveren om te beginnen door een en ander 
mondeling - en later ook schriftelijk nader toe te 
lichten ter voorbereiding op uw beraadslagingen in 
de commissievergadering van hedenavond.  

Mede namens de Van Lennepdreef groep, 
inclusief de Langendijkgroep, J. Atkins 
 


