
    COMMISSIE RUIMTE  
 

 
A G E N D A voor dinsdag 10 september 2013  
 
 
Aanvang : 20.00 UUR 
Voorzitter : Ed Grootaarts 

 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde 

 Vrachtwagenverbod Van der Valk Boumanweg D66, beantwoord. 

 Verkeersmaatregelen Van der Valk Boumanweg CDA, beantwoord. 

 Brand Vliko D66, beantwoording volgt. 
 

4. Ingekomen stukken 
 

5. Mededelingen 

 Regio 

 Stand van zaken lopende dossiers  

 Brittenstein – college brengt verslag uit van gesprek met Klankbordgroep en Rijnhart Wonen 
(toezegging uit raad 8 juli jl.) 
 

6. Verkenning bereikbaarheid Leidse Agglomeratie LAB071 
In dit voorstel is de vraag aan de raad het Ambitiedocument LAB071 vast te stellen.  
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. Ter besluitvorming in de raad van 23 september 2013. 

 
7. Besluitvorming toetreding Noordwijk en wijziging gemeenschappelijke regeling ODWH. 

          De ODWH vraagt voor 15 oktober een getekend raadsbesluit over de toetreding van de  
             Noordwijk en een aanpassing van de GR. Ter besluitvorming in de raad van 23 september  
             2013. 

 
8. Actieplan geluid Leiderdorp 2013-2018 

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.  

 
9. Nota van Uitgangspunten voor de Ruimtelijke Structuurvisie 

De Wet ruimtelijke ordening schrijft gemeentes voor om voor het gehele grondgebied een 
ruimtelijke structuurvisie vast te stellen. Op 1 februari 2013 heeft de raad op basis van het 
opgestelde plan van aanpak de IBO vorm en kaders vastgesteld. In het plan van aanpak is 
bepaald dat de nota van uitgangspunten door de raad wordt vastgesteld. De nota bevat de 
voor de opstelling van de structuurvisie belangrijkste vraagstukken en uitgangspunten. Ter 
besluitvorming in de raad van 23 september 2013. 
 

 
10. Openbaar Vervoer in breder verband 

Op verzoek van de raad ter bespreking in de commissie aan de hand van brief d.d. 3 mei 
2013 van het college (toezeggingenlijst) 



 
11. RCL renovatie kunstgrasvelden 

Uitleg college over gang van zaken rond renovatie kunstgrasvelden (toezeggingenlijst) aan de 
hand brief d.d.8 juli 2013. 

 
12. Herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan 1 

Ter bespreking in de commissie (toezeggingenlijst) aan de hand van brief d.d. 2 juli 2013 van 
het college. 
        

13. Lijst van toezeggingen 
 

14. Rondvraag 
 

15. Sluiting 
 
 
Leiderdorp, 29 augustus  2013 
namens de voorzitter van commissie Ruimte, 
 
mevrouw J.C. Zantingh 
griffier 


