
Kort verslag van commissie Ruimte van 10 september 2013 
 
Vragenronde 
  
D66 heeft vragen gesteld over het Vrachtwagenverbod op de Van der Valk Boumanweg en de 
brand bij Vliko,  het CDA over de verkeersmaatregelen Van de Valk Boumanweg en de 
voortgang uitvoering Sportnota, GroenLinks over de herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan en 
kapvergunning Splinterlaan. Vragen en antwoorden kunt u lezen in het 
raadsinformatiesysteem http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Commissie-
Ruimte/2013/10-september/20:00. 
 
Mededelingen 
Brittenstein 
De heer Galavazi stelt  dat alle partijen weer om tafel zitten, maar dat de omwonenden zorgen 
houden  over het te ontwikkelen plan.  
Het college doet verslag van het gesprek met de klankbordgroep, schetst hoe het proces 
verder gaat en vertrouwt dat er binnen de door de raad gestelde kaders en randvoorwaarden 
een goed plan komt.  

 
Verkenning bereikbaarheid Leidse Agglomeratie LAB071 
Sinds november 2012 is het proces met Leiden gestart voor de verkenning naar de 
bereikbaarheid in de Leidse agglomeratie (LAB071). In het ambitiedocument zijn (onder meer) 
de ruimtelijk economische ambities op het gebied van wonen, werken en bezoeken, de 
knelpunten op gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid en de opgave voor deze verkenning 
geformuleerd.  
Het is de bedoeling dat de Leiderdorpse en de Leidse gemeenteraad het ambitiedocument 
vaststellen en aanvullende nuances per motie inbrengen, zodat het ambitiedocument in tact 
blijft. De commissie prijst het gevolgde proces en het stuk, hoewel GroenLinks kanttekeningen 
plaatst bij de haalbaarheid en D66 strijdigheid met het IVVP meent te zien. 
De raad besluit op 23 september. 
 
Besluitvorming toetreding Noordwijk en wijziging gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst West Holland (ODWH) 

          De ODWH vraagt voor 15 oktober een getekend raadsbesluit over de toetreding van  
             Noordwijk en een aanpassing van de GR. Nadat het enkele informatieve vragen heeft 

beantwoord verwijst de commissie het stuk voor besluitvorming naar de raad van 23  
september. 
 
Actieplan geluid Leiderdorp 2013-2018 
Bij dit punt heeft de heer Van de Leur digitaal ingesproken. Hij krijgt per mail antwoord op zijn 
vragen. 
De raad kan een zienswijze geven op het ontwerp actieplan. Tijdens de raadsvergadering van 
8 juli 2013 is besloten om dit te bespreken in de commissie Ruimte van 10 september 2013.  
PvdA en D66 kunnen instemmen met het actieplan geluid. Andere partijen zijn kritischer en 
vinden het niet concreet genoeg, ook valt de term ‘afwachtplan’ (GrL) omdat de acties pas 
over jaren plaatsvinden. In de raad van 23 september neemt de raad een standpunt in.  

 
Nota van Uitgangspunten voor de Ruimtelijke Structuurvisie 
Er is brede steun in de commissie voor de Nota van Uitgangspunten voor de Ruimtelijke 
Structuurvisie, hoewel GroenLinks het ‘droomgehalte’ hoog vindt en zich afvraagt wat er nu 
concreet gaat gebeuren. De Nota van Uitgangspunten vormt de basis voor de nieuwe 
ruimtelijke structuurvisie. De Maatschappelijke Structuurvisie verschijnt in september in 
concept. 

 De raad besluit op 23 september over de nota van uitgangspunten voor de Ruimtelijke  
 Structuurvisie. 
  

Openbaar Vervoer in breder verband 
 De algemene conclusie is dat het winnen van snelheid bij hoogwaardig openbaar vervoer niet  
 ten koste mag gaan van de bediening van de wijken. Het college houdt hier vinger aan de pols  
 en voert regelmatig gesprekken met Arriva. Het dalend aantal busreizigers kan mogelijk  
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 worden teruggewonnen door meer kwaliteit te leveren. 
 

RCL renovatie kunstgrasvelden 
 De nieuwe kunstgrasvelden zijn aangelegd conform de eisen van de KNVB en de keuringen  
 zullen in lijn met die eisen plaatsvinden. Om de aanleg van de velden te financieren is de  
 voorziening die hiervoor was getroffen naar voren gehaald. 
 

Herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan 1 
Een aantal partijen is teleurgesteld dat het niet is gelukt het voormalige schoolgebouw te 
hergebruiken voor een zgn. Thomashuis en roepen het college op opnieuw met partijen om 
tafel te gaan zitten. Het college wijst erop dat de raad randvoorwaarden heeft gesteld voor het 
hergebruik en dat het niet is gelukt binnen die randvoorwaarden tot een verantwoorde 
oplossing voor hergebruik te komen. Binnenkort komt het college met randvoorwaarden voor 
een nieuwbouwproject op de locatie. 


