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Verslag:  C. Teensma  
 
1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00h  en 
heet een ieder welkom.  
 
2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Vragenronde 
 
Er zijn geen vragen. 
 
4. Ingekomen stukken 
 
LTC de Munnik (brief aan de raad 110618) 
 
Na enige discussie over de mate van vertrouwelijk-
heid van de brief van de heer Lemmens, vraagt de 
voorzitter aan de heer Lemmens, die op de publie-
ke tribune zit, of hij bezwaar heeft tegen de bespre-
king van de brief tijdens deze vergadering. 
 
De heerLemmens antwoordt dat hij daar geen be-
zwaar tegen heeft. 
 
De commissie besluit het onderwerp, inclusief de 
brief van de heer Lemmens,  inhoudelijk te behande-
len. 
 
De fractie van de PvdA heeft een aantal technische 
vragen gesteld en daarop antwoorden ontvangen. In 
de antwoorden wordt de laatste vraag enigszins 
ontlopen. De vraag was hoe de bijna € 2 miljoen 
terugverdiend zal worden gegeven het feit dat de 
grex geen ruimte biedt.  
 
De fractie van de VVD merkt op dat het onlangsont-
vangenrapport inzicht geeft in de benodigdeinveste-

ringen en de mogelijkheden van beide verenigingen 
om de exploitatiekosten in de toekomst te dragen.  
Na lezing van de brief van beide verenigingen van 7 
juni komt de VVD tot de conclusie dat er een uiterst 
vervelende situatie is ontstaan, die alleen verliezers 
zal kennen. Juridische procedures leiden tot span-
ning, negatieve energie en kosten veel geld. De VVD 
is van mening dat partijen zo snel mogelijk weer aan 
tafel moeten met een luisterend oor voor elkaars 
standpunt.    
De VVD vraagt of het klopt dat het rapport door drie  
adviseurs is opgesteld, waarvan er één door de 
verenigingen is aangedragen, maar dat de keus voor 
deze adviseur is bepaald door de prijs in de offerte 
van dit bureau. 
Kan de wethouder bevestigen dat er drie maal over-
leg is geweest tussen de ambtenaren en de vereni-
gingen over het rapport en dat er twee maal toege-
zegd is dat de verenigingen uiterlijk op 10 maart een 
voorstel zouden ontvangen?  
Klopt het dat er tussen  7 maart en 18 april door de 
gemeente geen contact meer is opgenomen met de 
verenigingen en wat was daarvan de reden? 
De wethouder heeft aangegeven dat de brief van 11 
april van de verenigingen bij hem is aangekomen als 
een donderdag bij heldere hemel, terwijl de heer 
Lemmens heeft aangegeven dat hij de komst van 
deze brief bij de ambtenaren heeft aangekondigd.  
 
De fractie van het CDAverwijst naar de brief van het 
college aan de raad van 2 november 2010. Daarin 
wordt gesproken over twee trajecten. Het eerste 
traject betreft de financiëlemogelijkheden van de 
gemeente en de verenigingen. Het tweede traject 
zou zich richten op de schadeplichtigheid en de 
hoogte van de vermeende schade. Zij heeft geen 
uitkomsten gezien van het tweede traject.  
In dezelfde brief staat ook (citaat) dat er een besluit 
genomen zal worden over de hoogte en de vorm van 
de bijdrage die de gemeente vanuit een algemene 
verantwoordelijkheid voor de sport en de concrete 
verantwoordelijkheid in het verlengde van de met de 
verenigingen gesloten overeenkomst, aan de oplos-
sing van de voorliggende problematiek kan leve-
ren.Dit lezende verwacht het CDA en bepaalde mate 
van gelijke behandeling van De Munnik en STM.  
In de brief van 24 mei geeft het college aan  dat de 
gemeente er alles aan gedaan heeft om te komen tot 
de realisatie van het tennispark op de beoogde loca-
tie, dat het de gemeente niet verweten kan worden 
dat dat niet is gelukt en dat dat daarom niet voor 
haar rekening komt. Het CDA kan deze zin niet rij-
men met de ontwikkelingsovereenkomst tussen de 
drie partijen van 11 september 2006, met name mbt 
de volgende artikelen. Artikel 3.2, waarin de ge-
meente de verplichting op zich neemt tot de realisa-
tie van de nieuwbouw;  artikel  19.5 waarin de ge-
meente een garantie afgeeft tav zowel milieu als 
bouwtechnische aard van de grond en de omkering 
van artikel18.2 waarin de tussentijdse beëindiging 
aan de orde komt. Het CDA is dan ook benieuwd 
naar de juridischeonderbouwing van deze conclusie 
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van de gemeente.  
In de brief van 24 mei doet het college ook uitspra-
ken over mogelijke gemeentelijke bijdragen. Echter, 
een concreet voorstel ontbreekt.  
Door het persbericht en de brief aan de raad wordt 
alles op scherp gezet en het CDA is benieuwd naar 
de vervolgstap van het college om tot een voor alle 
partijen bevredigend resultaat te komen en tot een 
voorstel aan de raad.    
 
De fractie van D66 ziet paralellen met het dossier 
Kastanjelaanschool. Deze school gaat erkomen en 
dat geldt ook voor het tennispark. Dat is voor D66 
het vertrekpunt voor de discussie.Het voorstel van 
het college in zijn brief van 18 mei biedt ook openin-
gen daartoe. Er zit ruimte tussen de wens van LTC 
en het aanbod van het college, maar daarover moe-
ten partijen in gesprek gaan om te voorkomen dat er 
slechts verliezers overblijven. De fractie van D66 is 
daarom blij met de brief van De Munnik, waaruit zij 
begrijpt dat het bestuur graag op korte termijn met 
het college wil spreken. D66 vraagt de wethouder 
hierbij ook de tennishal te betrekken.  
 
De fractie van GL sluit zich aan bij de oproep aan 
partijen om af te zien van de juridificering van het 
probleem.  
In het goed leesbare en gedegen rapport wordt ook 
duidelijke gesprokken over de exploitatieproblema-
tiek. Daarin staat dat niet alle problemen zijn opge-
lost wanneer het bedrag, hoe hoog ook, wordt over-
gemaakt. Het is nog niet duidelijk hoe dat zal gaan. 
Datzelfde geldt voor de oprichting van een btw-
stichting. Het is niet duidelijk of en onder welke 
voorwaarden dat zal gebeuren. Er moeten tussen de 
gemeente en de vereniging nog afspraken gemaakt 
worden, voordat de raad zich een oordeel kan vor-
men over de hoogte van het bedrag, dat de gemeen-
te aanbiedt.  
 
De fractie van BBLbetreurt het dat zich een ping-
pongspel aan het ontwikkelen is dat dreigt uit te 
lopen op een juridisch conflict. Het kan nooit de be-
doeling zijn dat de tennissers als gevolg van het W4 
project worden opgezadeld met een probleem.  
De tennisvereniging stelt dat het complex een grote 
mate van achterstallig onderhoud kent en dat er ruim 
20 jaar geen onderhoud is geplaagd. Er wordt echter 
pas 10 jaar gesproken over verhuizing. In de jaren 
daarvoor had de vereniging wel onderhoud moeten 
plegen. De huidige staat van het complex kan dus 
niet alleen verweten worden aan de gemeente.  
Helaas verloopt het overleg tussen de gemeente, De 
Munnik en STM moeizaam. Er moet beter worden 
gecommuniceerd om tot een akkoord te kunnen 
komen. BBL roept alle partijen op tot redelijkheid. De 
renovatieplannen van de tennisvereniging zouden 
soberder kunnen worden uitgevoerd. BBLvraagt de 
tennisvereniging ook omkritisch te kijken naar de 
bijdrage die zij zelf kan leveren aan de exploitatie. 
Daarnaast kan de renovatie over een aantal jaren 
worden uitgesmeerd.  
BBL verwacht ook redelijkheid van het college door 
een ruimhartige opstelling om tot een bevredigende 
oplossing voor beide partijen te komen. Het college 

onderkent de morele verantwoordelijkheid van de 
gemeente; daar moeten daden tegenover staan.  
BBL acht het verstandig een derde partij in de vorm 
van een mediator aan te trekken om zonder juridi-
sche procedures tot afspraken te komen. Dat kost 
geld, maar dat is het waard. 
 
Wethouder Zilverentant antwoordt dat hij van het 
begin af aan heeft aangegeven dat hij er zonder 
juridische procedures uit wil komen. Dat is steeds de 
rode draad geweest.In dat licht is er afgesproken 
onderzoek te laten doen naar de diverse projecten 
en is er in gezamenlijkheid een bureau geselecteerd. 
Dat bureau had een scherpe prijs, maar levert ook 
kwaliteit. Het CDA merkt terecht op dat het college 
nog geen concreet voorstel heeft gedaan.  Dat is 
een volgende stap. Het was de bedoeling om eerst 
op basis van de cijfers voldoende duidelijkheid te 
krijgen.  
Het college heeft steeds gesteld dat het in de raad 
van juni een voorstel zal doen. De datum 10 maart 
was een deadline binnen de vereniging. Begin  
maart is er een concept-rapport verschenen, waar-
over beide partijen nog niet tevreden waren. Helaas 
heeft de verbetering daarvan door het bureau langer 
geduurd dan verwacht. 
 
De fractie van de VVD had verwacht dat het college 
dat voorstel eerst met De Munnik zou bespreken. 
 
Wethouder Zilverentant antwoordt dat dat ook zijn 
bedoeling was. Inmiddels is hij ingehaald door de 
brief van De Munnik.   
Maar hoe nu verder? Afgelopen maandag heeft hij 
beide verenigingen een bief geschreven en aange-
geven dat het college graag weer aan tafel wil. Beide 
brieven hebben elkaar gekruist, maar ook de vereni-
gingen geven aan dat zij in gesprek willen blijven 
onder een aantal voorwaarden. De wethouder wil er 
nog steeds in der minne uitkomenen hij is bereid een 
mediator in te schakelen, wanneer dat nodig is.   
 
Tweedetermijn 
 
De fractie van BBL is blij dat de wethouder bereid is 
gebruik te maken van de diensten van een mediator 
om een verdere verharding van standpunten te 
voorkomen. De hoogte van het bedrag is onderdeel 
van de onderhandelingen en daarover wil BBL nu 
geen uitspraken doen. Zij roept partijen nogmaals op 
zich redelijk op te stellen. 
 
De fractie van GL berekent dat het om een bedrag 
van ca € 2 miljoen gaat. Uitgaande van 1.000 leden 
van de tennisvereniging betekent dat een donatie 
van € 2.000,- per lid. Andere sectoren van vrijetijds-
besteding moeten het met veel minder doen. Zij sluit 
zich daarom aan bij de oproep van BBL aan de ten-
nisvereniging om haar wensen, die met overheids-
geld betaald moeten worden, te matigen.  
 
De fractie van D66 denkt niet in eerste instantie aan 
een mediator. Zij is van mening dat partijen eerst 
moeten proberen er onderling uit te komen zonder 
dat de vereniging vooraf bepaalde voorwaarden 
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stelt. De aansprakelijkheid is juist onderdeel van het 
overleg. Wanneer partijen tot de conclusie komen 
dat dat overleg niet leidt tot een oplossing, kan er 
altijd nog een mediator ingeschakeldworden. 
 
Ook de fractie van de PvdA is van mening dat het 
tevroeg is voor mediation. Tot nu toe heeft er geen 
goede communicatie plaatsgevonden. Het is zaak 
deze nu te starten en de PvdA hoort over 14 dagen 
in het fractiespreekuur graag van de tennisvereni-
ging wat daarvan het resultaat is. Wanneer dat on-
voldoende is, kan er besloten worden een mediator 
in te schakelen.  
 
De fractie van het CDA sluit zich aan bij de woorden 
van de PvdA. Zij heeft in eerste termijn twee aspec-
ten genoemd, die naar haar mening de kou in de 
lucht bepalen. Eén daarvan is het beloofde tweede 
traject tav de schadeplichtigheid. Het andere is de 
juridischeonderbouwing. Deze twee geschilpunten 
moeten eerst in het overleg betrokken worden, voor-
dat mediation aan de orde is.  
 
De fractie van de VVD merkt op dat alle partijen 
duidelijk hebben gemaakt, dat zij met elkaar willen 
praten. Dat is positief. Ook de VVD is geen voor-
stander van mediation op dit moment. Zij stelt voor 
dat partijen nu een afspraak maken en dat de wet-
houder de volledig regie mbt dit dossier op zich 
neemt. De VVD vraagt hem in de volgende commis-
sievergadering verslag te doen van de stand van 
zaken.  
De gemeente is verantwoording verschuldigd over 
de besteding van gemeenschapsgeld. Het is niet de 
bedoeling dat de gemeente de exploitatie blijft sub-
sidiëren en nav de overeenkomst van 2006 stelt de 
VVD vast dat de verenigingen moeten beschikken 
over een potje.  
 
Wethouder Zilverentant herhaalt dat hij met partijen 
in gesprek wil blijven en dat hij bereid is daartoe een 
mediator in te schakelen. Het is hem echter een lief 
ding waard om er onderling uit te komen. Het is niet 
zo dat er tot nu toe niet gecommuniceerd is. Er zijn 
weldegelijk gesprekken geweest. 
Hij is ook bereid de regie op zich te nemen. 
De gemeente is verantwoordelijk is voor de beste-
ding van gemeenschapsgeld en hij is het eens met 
de opmerking dat de vereniging ook een eigen ver-
antwoordelijkheid heeft. 
De voorzitter schorst de vergadering om de wet-
houder en de heer Lemmens in de gelegenheid te 
stellen een eerste afspraak te maken.   
 
5. Mededelingen  
 Regio 
 
Wethouder Wassenaar deelt mee dat de gedepu-
teerde in een persbericht heeft aangegeven dat het 
besluit over het tracé van de RijnlandRoute is uitge-
steld tot na de zomer, omdat men beide varianten 
nog eens goed wil bestuderen. Beide varianten heb-
ben voor- en tegenstanders.  
 
 Gemeentelijke Integrale grondexploitaties 

 (GIG) 
 
Wethouder Wassenaar heeft nav de geweigerde 
ontheffinginzake de vleermuizen contact opgenomen 
met het ministerie. Dat heeft toegezegd op korte 
termijn medewerking te verlenen.  
Op 16 juni is er weer overleg met Wereldhave. De 
wethouder heeft daarvan nog niets gehoord. Hij 
hoopt dat  er tijdens dit overleg mededelingen ge-
daan kunnen worden over de optimalisering van 
Winkelhof mede in relatie met de verkoop van het 
gemeentehuis.  
De verbouwing van het Centrum voor jeugd en gezin 
verloopt voorspoedig. Deze  zal binnen kort binnen 
de door deraad gestelde kaders worden afgerond. 
Het is de bedoeling het pand in juni in gebruik te 
nemen en de officiële opening zal 7 september 
plaatsvinden.  
De provincie heeft laten weten dat de bypass op de 
rotonde op de N446 begin volgend jaar in het groot 
onderhoud zal worden meegenomen. De aanbeste-
ding voor de bypass staat gepland voor eind 2011. 
 
6. Verordening wijziging woningvoorraad 
 
De fractie van D66 vraagt wat het onderzoek kost en 
welk deel van dat bedrag wordt betaalddoor de ge-
meente. Is de genoemde € 40.000,- het totaal of het 
deel dat ten laste van de gemeente komt? 
 
De fractie van het CDA vindt het woonbehoefteon-
derzoek nuttig en steunt het voorstel om maximaal  
€ 40.000,- aan dit onderzoek te besteden.  
 
De fractie van GL sluit zich aan bij de vraag van 
D66. Afhankelijk van het antwoord steunt GL het 
voorstel.  
Zij vraagt hoe dit onderwerp wordt opgepakt in de 
buurgemeenten en in Holland Rijnland-verband. 
Mogelijk kan Leiderdorp daarvan leren.Zij wil ook 
graag weten hoe hoog groot de Reserve sociale 
woningbouw op dit moment is.  
Was het mogelijk geweest de aanbesteding van dit 
onderzoek al te laten doen door het Servicepunt? 
 
De fractie van BBL is blij dat het onderzoek wordt 
gehouden.  
Zij vraagt wat er bedoeld wordt met de opmerking 
dat de behoefte van jonge starters in breder regio-
naal verbandbekeken zal worden.  
 
Ook de fractie van de VVD is blij met het onderzoek. 
Zij begrijpt dat er een bedrag van maximaal € 
40.000,- wordt voorgesteld. Dat betekent dat dat niet 
perse uitgegeven moet worden.  
Zij is van mening dat er onderzoek gedaan moet 
worden naar de behoeften van alle inwoners van 
Leiderdorp, dus ook naar de behoeften van de groep 
tussen de starters en ouderen in.  
Voorts informeert de VVD naar de timing en sluit zij 
zich aan bij de vraag over de aanpak door buurge-
meenten.  
 
De fractie van de PvdA sluit zich aan bij de opmer-
king over de hoogte van het bedrag en de aanpak in 
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de regio. 
Zij steunt het voorstel en adviseert snel aan de slag 
te gaan. 
 
Wethouder Zilverentant antwoordt dat er in het 
voorstel een aantal specifieke groepen worden ge-
noemd, maar dat het natuurlijk om de woonbehoef-
ten van alle inwoners van Leiderdorp gaat. Hij weet 
niet of buurgemeenten ook een woonbehoeftenon-
derzoek doen. Binnen Holland Rijnland wordt er wel 
gewerkt aan de woonruimteverdelingssystematiek 
en wordt er onderzocht hoeveel woningen er ge-
bouwd moeten in relatie met de opgave.  
Het onderzoek start deze zomer en het is de bedoe-
ling dat dat aan het eind van het jaar klaar is.  
De wethouder is blij dat Rijnhart Wonen meedoet, 
ook deze organisatie heeft belang bij het onderzoek.  
Het totale onderzoek kost € 40.000,-.  De gemeente 
zal deze factuur betalen en krijgt daarvan € 10.000,- 
terug van Rijnhart Wonen.  Om de factuur te kunnen 
betalen vraagt het college nu een krediet van  
€ 40.000,-. 
Het bedrag in de Reserve sociale woningbouw be-
draagt op dit moment € 182.000,-.  
 
De fractie van BBL vraagt wat er gebeurt met het 
potje van € 10.000,- dat de gemeente terugkrijgt. 
 
Wethouder Van der Engvult aan dat het bedrag in 
de Reserve sociale woningbouw aan het eind van 
het vorig jaar € 33.000,- was. Daar is € 189.000,- uit 
het resultaat aan toegevoegd. Samen is dat  
€ 222.000,- . Minus deze € 40.000,- blijft er  
€ 182.000,- over.  
Het is aan de raad om een beslissing te nemen over 
de bestemming van de € 10.000,- , die wordt betaald 
door Rijnhart Wonen. In het coalitieakkoord is afge-
sproken dat meevallers terugvloeien naar de alge-
mene reserve, maar hij kan zich voorstellen dat het 
bedrag gestort wordt in de Reserve socialewoning-
bouw. Het college zal daarover een voorstel voor-
leggen aan de raad.  
 
Op verzoek van BBL zal deze toezegging op de lijst 
van toezeggingen worden geplaatst.  
 
Wethouder Van der Eng vervolgt. Hij neemt aan dat 
er ook in dit geval overleg is geweest met het Servi-
cepunt over de aanbesteding.  
 
Tweede termijn 
 
De fractie van GL is van mening dat de € 10.000,- 
terugmoet naar de Reserve sociale woningbouw; 
daar komt het bedrag ook vandaan. 
 
De fractie van D66 stemt in met het voorstel. 
 
De voorzitter stelt vast dat het onderwerp geagen-
deerd kan worden voor de raadsvergadering.  
 
7.Krediet voor gebiedsvisie Willem Alexanderlaan 
 (WAL) 
 
De fractie van de VVD is blij dat de gebiedsvisie 

opnieuw wordt opgepakt. Wanneer de informatie uit 
het inventarisatieonderzoek goed wordt verwerkt is 
deze € 35.000,- goed besteed. 
De VVD maakt wel bezwaar tegen het gemak waar-
mee wordt gesteld dat er geen dekking is en dringt 
aan op het schrappen van deze zin, die getuigt van 
al te grote vrijblijvendheid. Zij stelt voor dat in het 
voorstel wordt opgenomen dat de dekking vooron-
dersteld wordt gevonden te worden in de opbrengst 
van de ontwikkeling.  
 
De fractie van de PvdAsluit zich aan bij de opmer-
king van de VVD. Het is gebruikelijk dat ontwikke-
lingskosten ten laste van de exploitatie komen.  
Met deze aantekening stemt de PvdA in met het 
voorstel. 
 
De fractie van het CDA merkt op dat het college 
meerdere malen heeft aangegeven dat voorstellen 
zouden worden voorzien van een dekking. Het CDA 
acht dit voorstel niet rijp voor bespreking in de raad.  
 
De fractie van D66 sluit zich aan bij de opmerkingen 
over de dekking.  
De laatste € 10.000,- wordt niet verantwoord in het 
sommetje, dat in de notitie is opgenomen. Daarin 
staat ook een bedrag van € 25.000,- voor onderzoek 
en D66 vraagt zich af of dit geld niet al besteed is 
tijdens het vorige traject van de gebiedsvisie. Zij 
meent dat bijvoorbeeld de capaciteit van de be-
graafplaats  daarin al meegenomen had moeten zijn. 
Waarom zijn bepaalde onderzoeken niet eerder 
uitgevoerd voor het begrote bedrag van € 135.000,-? 
 
De fractie van GL merkt op dat er al veel geld be-
steed is aan dit project en dat er al veel onderzoek 
gedaan is. Bij de vorige uitbreiding van de begraaf-
plaats is al uitvoerig onderzoek gedaan naar capaci-
teit en toekomstige vraag. Wellicht kan op dit onder-
zoek teruggegrepen worden.  
GL is ook verbaasd dat er tijdens het omvattende 
voorgaande onderzoek nog geen milieuonderzoek 
heeft plaatsgevonden; zeker waar het gaat om lucht-
kwaliteit. Kijkende naar de milieucontouren kan het 
project ook anders opgepakt. In een eerder stadium 
heeft GL al aangedrongen op het inwinnen van ad-
vies van de GGD mbt luchtkwaliteit en de wenselijk-
heid van een bepaalde  functie in het gebied. Zij wijst 
op het rapport van het RIVM, dat in 2008 is uitge-
bracht: Richtlijnen voor de GGD 's inzake luchtkwali-
teit. Wanneer de daarin opgenoemde adviezen wor-
den gevolgd komt men tot de conclusie dat er niet 
meer gezocht hoeft te worden naar een locatie voor 
wonen, omdat het niet verantwoord is in dit gebied 
woningen te bouwen. Wanneer er tochonderzoek 
naar luchtkwaliteit nodig is voor een andere functie, 
moet dat betaald en uitgevoerd worden door de 
initiatiefnemer. Op deze manier kan de gemeente 
veel geld besparen. 
 
De fractie van de VVD vraagt of dan niet het pro-
bleem ontstaat dat partijen elkaar gaan tegenspre-
ken, zoals is gebeurd bij de brede school Oude dorp. 
 
De fractie van GL antwoordt dat dat probleem niet 
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zal ontstaan, doordat de gemeente verplicht is een 
onderzoek naar de luchtkwaliteit uit te voeren, wan-
neer deze bepaalde functies in een plan mogelijk 
maakt. Wanneer dat niet het geval is kan volstaan 
worden met een eenvoudige onderzoek door de 
GGD. 
Zij vraagt van de wethouder de bevestiging dat alle 
deelnemers, die zich in het voorgaande traject aan-
gesloten hebben, weer meedoen aan deze fase. 
 
De fractie van BBL is blij dat de gebiedsvisie weer 
wordt opgepakt. Zij sluit zich aan bij de opmerkingen 
over de dekking en gaat ervan uit dat er gepoogd 
wordt zo veel mogelijk opbrengst te genereren, zo-
dat deze kosten gedekt worden. 
BBL maakt zich zorgen over de hoge kosten voor 
het milieuadvies en wil graag op de hoogte gehou-
den worden, wanneer hier meer over bekend is. 
 
Wethouder Wassenaar  antwoordt dat met de zin: 
Er is geen dekking bedoeld wordt dat er op dit mo-
ment geen dekking is. Onder punt 7 staat ook dat de 
te ontwikkelen delen verder worden uitgewerkt, 
wanneer de gebiedsvisie is voltooid. En: Vanuit deze 
projecten zullen de kosten van de gebiedsvisie wor-
den gedekt. Deels zullen deze dan ook verhaald 
worden op de externe partijen die in het gebied 
nieuwe ontwikkelingen realiseren.Het college vraagt 
de raad om geld om het voorbereidingskrediet op te 
hogen en dat mee te nemen in de exploitatie.  
 
De fractie van de VVD wijst op de volgende zin: 
Mocht blijken dat er geen opbrengsten kunnen wor-
den gerealiseerd zullen de kosten van de gebiedsvi-
sie ten laste komen van de algemene reserve.Als 
blijkt dat de kosten niet goed gemaakt kunnen wor-
den in de exploitatie kan het college dat voorleggen 
aan de raad. De VVD acht het niet acceptabel om al 
op voorhand aan te geven dat de kosten niet goed 
gemaakt kunnenworden.  
 
Wethouder Wassenaar is het hier mee eens. Deze 
zin is wellicht opgeschreven uit voorzichtigheid en de 
drang om de raad optimaal te informeren. Dat heeft 
blijkbaar geleid tot verwarring. Het college zal zijn 
uiterste best doen om de kosten terug te verdienen. 
Wanneer er geen projecten komen zal er gekeken-
worden of het programma een overschot heeft en 
wanneer dat niet het geval is zal dat worden gemeld 
aan de raad en zal er verrekening moeten plaatsvin-
den al dan niet ten laste van de algemene reserve. 
 
De fractie van BBL vraagt of de wethouder  het met 
haar eens dat dit soort tegenvallers niet gedekt moe-
ten worden uit de algemene reserve , maar uit ande-
re posten op dit gebied.  
 
Wethouder Wassenaar antwoordt dat dat ook zijn 
voorkeur heeft. Nu gaat het om de verwarring die is 
ontstaan door te uitgebreide communicatie en hij 
herhaalt dat het college zijnuiterste best zal doen de 
kosten terug te verdienen.  
Hij wil onderzoeken of er meer mogelijkheden zijn 
dan de fractie van GL vooronderstelt, omdat de eer-
dere milieuonderzoeken zijn gedaan vanuit een 

vooraf aangenomen bouwmassa. Hij wil weten wat 
er feitelijk kan gegeven de situatie. De uitkomst van 
dat onderzoek kan richting geven aan de ontwikke-
ling. Er is inderdaad ook al eerder onderzoek ge-
daan naar de begraafplaats, maar dat dateert van 
juni 2000.  
Alle partijen die aan het eerste traject hebben deel-
genomen zullen in dit vervolg weer per project aan-
haken.    
Op de vraag van D66 over de optelsom antwoordt 
de wethouder dat de aanvullende kosten voor orga-
nisatie, enz. ad € 10.000,- nog bij het bedrag opge-
teld moeten worden.  
 
Tweede termijn 
 
De fractie van de VVD vraagt of de zin over de dek-
king uit het voorstel wordt geschrapt of wordt aange-
past. 
 
De fractie van het CDA wacht,om misverstand te 
voorkomen,een verbeterd voorstel af.  
 
De fractie van GL  merkt op dat de exploitatie zich 
over perioden van 10 of meer jaren uitstrekt. Zij 
denkt dat het niet mogelijk is om aan te geven of er  
bedragen verrekend kunnen worden.   
 
De fractie van BBL wil de verduidelijking, die de 
wethouder zojuist heeft gegeven, terugzien in het 
raadsvoorstel.  
 
Wethouder Wassenaar zegt toe het voorstel te ver-
duidelijken 
 
De voorzitterstelt vast dat het onderwerp geagen-
deerd kan worden voor de raadsvergadering.  
 
8. Kredietaanvraag nieuwe milieustraat 
 
De fractie van de PvdA merkt op dat er een goed 
plan is opgesteld. Zij is het eensmet de constatering 
dat de ontwikkeling effect kan hebben discussie over 
de  op de gebiedsvisie  Willem Alexanderlaan, maar 
verwacht dat dat wel zal meevallen. Zij is het ook 
eens met de conclusie dat het niet nodig is een uit-
gebreideverkeersstudie te doen.  
Zij maakt zich wel enige zorgen over het hellingsper-
centage van het bordes.   
De PvdA had voorkeur voor de locatie op de  hoek 
N445 en N446 en de samenwerking met buurge-
meenten, maar dat kan nu eenmaal niet.  
Mede ivm het belang om afval te scheiden stemt de 
PvdA stemt in met het voorstel. 
 
Ook de fractie van de VVD is van mening dat de 
milieustraat in een grote behoefte voorziet.Op de 
zaterdagen is het erg druk en het aspect veiligheid 
speelt een belangrijke rol. Om die reden is de VVD 
blij met het nieuwe ontwerp variant 2.   
De VVD stemt in met het voorstel. 
 
De fractie van BBL stemt in met het voorstel. Zij 
vraagt of de dekking uit de egalisatiereserve komt.  
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De fractie van GL steunt het voorstel. De huidige 
milieustraat voldoet niet meer en ook met de be-
staande situatie zouden er investeringen nodig zijn.  
Ook uit veiligheidsoverwegingen is een herinrichting 
van het terrein noodzakelijk en deze leidt ook tot 
minder transportbewegingen. Om die reden is zij ook 
blij dat de andere locatie niet mogelijk blijkt. De mili-
eustraat blijft nu bereikbaar voor vele mensen uit het 
dorp.  
Het betreft een investering van € 1,4 miljoen, maar 
deze komt ten goede aan alle inwoners van Leider-
dorp. 
 
Ook de fractie van D66 stemt in met het voorstel.  
Zij is blij dat de uitkomsten van het burgerpanel 
daarin zijn meegenomen en zij hoopt dat er tege-
moet gekomen kan worden aan voetgangers en 
fietsers.  
Als suggestie geeft zij mee te denken aan een ver-
vuiler-betaalt-systeem in de vorm van een weegpunt 
of een pasjessysteem, waarbij personen die meer 
afval inleveren een financiële bijdrage leveren aan 
de kosten van de verruiming van de openingstijden 
op zaterdag. 
 
De fractie van het CDA steunt het voorstel. 
Zij constateert dat er enige spanning bestaat met de 
plannen om vanuit een andere optiek iets met het 
gebied te doen, maar is blij dat de milieustraat wordt 
verbeterd.  
In de lijst van zaken die niet zijn opgenomen in het 
krediet staat onder engineering oa een beheerders-
unit voor € 60.000,- en eventuele bijkomende kosten 
ad € 20.000,- . Is hierover iets te melden? 
Er wordt gebruik gemaakt van het parkeerterrein van 
de politie. Is deze grond gekocht of is er sprake van 
grondruil? 
Op p.11 staan een aantal wenselijke en noodzakelij-
ke aanpassingen. Het bordes is te steil en onveilig, 
maar dat aspect komt niet terug in de opdracht voor 
het definitief ontwerp.  
Het burgerpanel heeft suggesties gedaan voor de 
aanpassing van de afvalkalender. Deze zijn niet 
opgenomen in deze lijst. 
Op zaterdag is het altijd druk bij de milieustraat. Om 
die reden suggereert het CDA te kijken naar een 
opstelplaats om onveilige situaties te voorkomen. 
 
Wethouder Maat merkt op dat de nieuwe mili-
eustraat ook nog de mogelijkheid biedt de zoutloods 
uit te breiden.   
Op de tekening heeft het bordes een stijgingsper-
centage van 10% of iets meer en daaraan zal in de 
uitwerking zeker nog aandacht worden besteed, ook 
omdat ook fietsers afval inleveren. De wethouder 
verwacht dat de steilheid in de uitwerking vermin-
derd kan worden.   
Het project wordt gefinancierd uit de reinigingshef-
fing. Dat betekent dat het bedrag in de begroting van 
€ 2 miljoen met € 600.000,- verlaagd kan worden. 
Daarmee worden de financieringslasten met ca  
€ 40.000,- per jaar verlaagd en kan dat bedrag in 
mindering worden gebracht op de reinigingsheffing. 
De wethouder zal nadenken over een vervuiler-
betaalt-systeem, maar denkt dat de nadelen daarvan 

groter zijn dan de voordelen.   
 
De fractie van GL merkt op dat er een verdringings-
probleem ontstaat wanneer dezelfde tarifering niet 
ook wordt toegepast op het normale huisvuil.  
 
De fractie van de VVD vindt de gratis toegang tot de 
milieustraat juist een groot goed.  
 
Wethouder Maat vervolgt. De unit van de beheerder  
is naar zijn mening wel meegerekend in het voorstel.  
Er heeft een neutrale grondruil plaatsgevonden met 
de politie.  
Hij zal de suggestie om de afvalkalender te verbete-
ren meenemen.  
Op zaterdag is het inderdaad druk bij de milieustraat, 
maar er zijn geen opstelplaatsen nodig, omdat er na 
de herinrichting van het terrein voldoende plaatsen 
zijn op het bordes. Dat voorkomt filevorming op de 
openbare weg.   
 
Tweede termijn 
 
Op verzoek van het CDA zal wethouder Maat een 
schriftelijke toelichting geven op de dekking van de 
kosten voor engineering. 
 
De fractie van D66 merkt op dat het advies van de 
commissie Ruimte niet van 7 juni is, maar van 9 juni. 
 
De voorzitter stelt vast dat het voorstel geagen-
deerd kan worden voor de raadsvergadering.  
 
9. Lijst van toezeggingen en samenvattand ver-
slag van de commissie Ruimte van 17 mei 2011 
 
De lijst van toezeggingen wordt ongewijzigd vastge-
steld.  
 
Mbt het verslag zijn er een aantal kleine tekstuele 
wijzigingen voorgesteld. Deze worden verwerkt in 
het verslag.  
Met deze aantekening wordt het verslag vastgesteld.  
 
10. Rondvraag 
 
De fractie van GL verwijst naar het bericht dat er een 
brief van minister Verhage is uitgelekt. In deze brief 
wordt aangekondigd dat de minister de door Tenet te 
treffen uitkoopregeling voor mensen die onder een 
hoogspanningskabel wonen wil overnemen.De mi-
nister stelt voor deze regeling voor het hele land van 
toepassing te verklaren met als contraprestatie een 
verhoging van € 4,50 van de energietarieven per 
huishouden.  Zij moet hierbij denken aan de Leyhof 
en de Driegatenbrug en vraagt of het college hiervan 
op de hoogte is. 
 
Wethouder Wassenaar weet niet meer dan de frac-
tie van GL aangeeft. Wanneer het college de brief 
ontvangt zal het daarover nadenken. 
 
De fractie van GL verwijst naar een bericht in het 
Leids dagblad dat de provincie heeft aangekondigd 
dat de gemeente Leiden kan fluiten naar de € 37,5 
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miljoen voor de Ringweg-oost nu het tracé niet meer 
door het centrum van Leiden loopt en omdat de 
provincie het niet tot een kerntaak rekent om  ge-
meentes te subsidiëren voor wegen die niet in het 
provinciaal structuurplan zijn opgenomen. Enige 
dagen daarvoor is het bericht verschenen dat de 
gemeente Leiden de provincie heeft verzocht om te 
bemiddelen tussen Leiden en Leiderdorp en dat 
wethouder Wassenaar daarbij graag aanwezig zou 
willen zijn. Zij vraagt hoe zij beide berichten moet 
rijmen. 
 
Wethouder Wassenaar meent dat beide berichten 
niets met elkaar te maken hebben. Het is nog maar 
de vraag of de provincie bereid is te bemiddelen 
tussen Leiden en Leiderdorp.  Het bericht in de krant 
is niet helemaal juist. De discussie over de € 37,5 
miljoen is bekend. Bovendien staat de Ringweg-oost 
wel in bijlage 2 van de provinciale structuurvisie. het 
lijkt hem niet verstandig dit soort zaken te bespreken 
op basis van krantenartikelen.  
 
De fractie van het CDA merkt op dat er binnenkort 
een tweede rapport over de Ringweg-oost verschijnt. 
Zij vraagt of de raad ook inzicht krijgt in dat rapport. 
 
Wethouder Wassenaar antwoordt dat Leiderdorp 
inzicht heeft in alle gegevens die Leiden produceert 
en ook deelneemt aan ambtelijke besprekingen in de 
werkgroep en stuurgroep. Dit rapport kan aan het 
dossier worden toegevoegd en aan de raad ter be-
schikking worden gesteld.   

 
Wethouder Zilverentant deelt mee dat hij vanavond 
een afspraak heeft gemaakt met de heer Lemmens 
voor 15 juni. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering; het is 22.10h. 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van de 
commissie Ruimte op 23 augustus 2011,  
 
 
 
de Voorzitter,       de Griffier,  
 
J.M. Hofman       J.C. Zantingh 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


