
    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 

 IVVP, brief van college volgt 3 september en nodigt het college de raad uit wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken. In de commissie afspreken hoe hier invulling aan 
te geven. 

 
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 
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 9-07-2013 

Onderwerp:  Verkenning bereikbaarheid 

Leidse agglomeratie  

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr.2013i01075 dd 9 juli 2013; 

gezien het advies van commissie Ruimte van 10 september 2013 

 

b e s l u i t: 

 

Het Ambitiedocument LAB071, waarvan de belangrijkste onderdelen zijn: 

• de  ruimtelijk-economische ambities voor de Leidse agglomeratie : de hoofdambitie 

(zoals beschreven in paragraaf  2.1)  en de ambities voor wonen , werken en bezoeken 

( zoals beschreven  in  paragraaf 2.4); 

• de strategie om de ambities te realiseren: inzetten op de ruimtelijke speerpunten (zoals 

beschreven in  paragraaf 3.1), op de bereikbaarheidsopgaven  voor de werklocaties 

(zoals beschreven in tabel 3.1) en op succesfactoren (zoals beschreven in tabel 3.2); 

• de opgave voor LAB071: oplossen van resterende knelpunten (zoals beschreven in 

tabel 6.1), mogelijk maken  van kwaliteit en openbaar vervoersambities van Leiden en 

Leiderdorp (zoals beschreven in paragraaf 6.3) en inspelen op ruimtelijke kansen (zoals 

beschreven in paragraaf  6.4); 

• de afwegingsmethode voor de oplossingsrichtingen: de oplossend vermogen-analyse, 

regionale impact analyse en  business case analyse en de integrale afweging in een 

globale MKBA (zoals beschreven  in paragraaf 7.1), inclusief de criteria en 

streefwaarden (zoals beschreven in tabel  7.1); 

• de eisen aan de oplossingsrichtingen: over de scope, de Ringweg Oost en financiën 

(zoals beschreven in paragraaf 8.1); 

en de publieksversie waarin de ambities helder worden uiteengezet, vast te stellen. 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 23 september 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 09-07-2013 

Onderwerp:  Verkenning bereikbaarheid 

Leidse Agglomeratie 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

Het Ambitiedocument LAB071, waarvan de belangrijkste onderdelen zijn: 

• de  ruimtelijk-economische ambities voor de Leidse agglomeratie : de hoofdambitie (zoals 

beschreven in paragraaf  2.1)  en de ambities voor wonen , werken en bezoeken ( zoals 

beschreven  in  paragraaf 2.4); 

• de strategie om de ambities te realiseren: inzetten op de ruimtelijke speerpunten (zoals 

beschreven in  paragraaf 3.1), op de bereikbaarheidsopgaven  voor de werklocaties 

(zoals beschreven in tabel 3.1) en op succesfactoren (zoals beschreven in tabel 3.2); 

• de opgave voor LAB071: oplossen van resterende knelpunten (zoals beschreven in tabel 

6.1), mogelijk maken  van kwaliteit en openbaar vervoersambities van Leiden en 

Leiderdorp (zoals beschreven in paragraaf 6.3) en inspelen op ruimtelijke kansen (zoals 

beschreven in paragraaf  6.4); 

• de afwegingsmethode voor de oplossingsrichtingen: de oplossend vermogen-analyse, 

regionale impact analyse en  business case analyse en de integrale afweging in een 

globale MKBA (zoals beschreven  in paragraaf 7.1), inclusief de criteria en 

streefwaarden (zoals beschreven in tabel  7.1); 

• de eisen aan de oplossingsrichtingen: over de scope, de Ringweg Oost en financiën 

(zoals beschreven in paragraaf 8.1); 

en de publieksversie waarin de ambities helder worden uiteengezet, vast te stellen.  
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Sinds november 2012 is het proces met Leiden gestart voor de verkenning naar de 

bereikbaarheid in de Leidse agglomeratie (LAB071). Als belangrijke stap in dit proces is het 

Ambitiedocument LAB071opgesteld. 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 
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geformuleerd. Daarmee worden nut en noodzaak van de verkenning en de toekomstig te 

definiëren maatregelen duidelijk. Ook is daarin het afwegingsmodel (met bijbehorende 

criteria) opgenomen om oplossingen op een goede wijze met elkaar te kunnen vergelijken.  

 

Het Ambitiedocument is een gezamenlijk product van de projectorganisatie LAB071, 

ambtenaren en bestuurders van de betrokken gemeenten. Bij het opstellen van het 

document is gebruik gemaakt van de inbreng van raadsleden, bewoners, ondernemers en 

andere betrokkenen. In het Plan van Aanpak is bepaald dat de raad het Ambitiedocument 

vaststelt.  

 

Het document geeft inzicht in cq bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Ambities: visie op de toekomst van de Leidse agglomeratie;  

• Ruimtelijke strategie: vertaling van ambities in ruimtelijke speerpunten. 

• Analyse: inzicht in de leefbaarheids- en bereikbaarheidssituatie 

• Knelpunten: totaaloverzicht van knelpunten en al geplande projecten 

• Opgave: oplossen van de resterende knelpunten 

• Afwegingsmethodes: hulpmiddelen om oplossingsrichtingen te vergelijken 

• Vervolgproces: hoe nu verder 

 

In de samenvatting in het document worden de belangrijkste punten van de diverse onderdelen 

kort weergegeven. Daarnaast is nog een publieksversie opgesteld, waarin de ambities uit het 

Ambitiedocument bondig en helder uiteengezet zijn. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Op 27 november 2012 hebben de colleges van Leiden en Leiderdorp de bestuursopdracht 

vastgesteld om te komen tot breed gedragen afspraken tussen Leiden en Leiderdorp (en 

eventuele andere overheidspartners) over de ruimtelijk-economische ambities van de Leidse 

agglomeratie en infrastructurele maatregelen om deze ambities te kunnen realiseren. 

Vervolgens hebben beide colleges in januari van dit jaar het Plan van Aanpak Verkenning 

LAB071 vastgesteld en heeft u in maart  het participatieproces voor de verkenning LAB071 

vastgesteld. Op 13 juni bent u per brief geïnformeerd over de gewijzigde planning. 

 
1.c Samenhang beleidsvelden 

 Ruimtelijke ordening & economie, Verkeer en regionale samenwerking 
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2 Beoogd effect 

• In beeld brengen van ambities, opgaven en eerste verkenningen en kansen voor het 

verbeteren van de bereikbaarheid in de Leidse agglomeratie 

• Het komen tot een afwegingsmodel en bijbehorende criteria om de oplossingsrichtingen 

te kunnen vergelijken en beoordelen 

 

3 Argumenten 

1.1 Het Ambitiedocument is een gezamenlijk en afgewogen product  

Vanuit beide gemeenten is zowel ambtelijk (werkgroepen) als bestuurlijk (stuurgroep,  

raadsleden) inbreng geweest in het Ambitiedocument. De ambities en belangen van 

Leiderdorp, zoals het verminderen van doorgaand verkeer op de Engelendaal en Persant 

Snoepweg, verbeteren van HOVbereikbaarheid en fietsverbindingen en de 

ontwikkelingsruimte voor de A4 locaties, zijn daarbij nadrukkelijk naar voren gebracht en 

ook in het voorliggende document opgenomen. Daarnaast hebben ook bewoners, 

ondernemers en andere betrokkenen hun inbreng gehad in het document. 

 

Om de oplossingsrichtingen goed te kunnen vergelijken is gekozen voor een 

afwegingsmethode die bestaat uit drie complementaire analyses. Door deze analyses bij 

elkaar te brengen in een globale Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, kan een 

integrale afweging tussen de oplossingen worden gemaakt. Verder zijn de criteria en 

streefwaarden die worden gehanteerd meetbaar en realistisch. 

 

1.2 Het Ambitiedocument is in lijn met het Plan van Aanpak en de bestuursopdracht  

Het Ambitiedocument is gebaseerd op beide documenten en is op onderdelen een nadere 

uitwerking daarvan.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Voldoende draagvlak bij Agglolab 

De bedoeling was om samen met het Stadslab een Agglolab op te zetten, een 

‘laboratorium’ waar de ambtenaren en politici van Leiden en Leiderdorp, het netwerk van 

de gemeenten, het netwerk van Stadslab en overige betrokkenen uit de Leidse 

agglomeratie samen komen om op vrijwillige basis inbreng te leveren bij het project 

LAB071. Stadslab heeft echter voor een andere rol gekozen en de gemeenten organiseren 
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nu zelf het Agglolab-proces. Hoewel nadrukkelijk meerdere partijen uitgenodigd worden, 

waren bij de eerste sessies van het Agglolab voornamelijk bewoners vertegenwoordigd.  

 

Het Agglolab heeft in deze fase een raadplegende rol. Bij de tweede sessie bleek bij de 

deelnemers onduidelijkheid te bestaan over het project zelf, de aanpak en de reikwijdte 

van hun inbreng. Om ook bij de verschillende deelnemers aan het Agglolab draagvlak te 

krijgen/houden, is door en rond de derde sessie van 11 juli extra aandacht besteed aan de 

vragen van de betrokkenen.   

 

5 Duurzaamheid 

Bij de verkenning speelt duurzaamheid een rol. Leefbaarheid (luchtkwaliteit, geluid) wordt 

ook in het Ambitiedocument (zie tabel 5.1 en 6.1) als een belangrijk deel van het op te 

lossen probleem gezien. Daarnaast richt de verkenning zich ook op de verbetering van de 

bereikbaarheid van OV en fiets (naast auto) en op het beter benutten van bestaande 

infrastructuur.   

 
6 Communicatie en participatie 

Communicatie en participatie zijn vastgelegd in het Plan van Aanpak en het Startdocument 

participatieproces LAB071. Het ambitiedocument is tot stand gekomen na werksessies met 

de raadsleden van beide gemeenten en met inbreng van sessies met het Agglolab 

(burgers, ondernemers en andere betrokkenen/belangstellenden). De resultaten van die 

sessies zijn vastgelegd in verslagen.  

 

7 Kosten, baten en dekking 

Dit voorstel brengt geen kosten met zich.   

 

8 Evaluatie 

Na afronding van het proces wordt een evaluatie opgesteld.  

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 
Bijlagen: Ambitiedocument LAB071 
   Publieksversie  



Ambitiedocument 
LAB071
26-06-13
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Voorwoord
Hoe blijft de Leidse Agglomeratie goed leefbaar en bereikbaar? Die vraag 
staat centraal in de Verkenning LAB071 (Leidse Agglomeratie Bereikbaar), een 
gezamenlijk project dat de gemeenten Leiden en Leiderdorp eind 2012 zijn gestart.
 
De noodzaak is groot om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Leidse 
agglomeratie te verbeteren. Verdere economische ontwikkeling van de 
agglomeratie komt alleen op gang indien ondernemers en ontwikkelaars er 
vertrouwen in kunnen hebben dat ondernemingen bereikbaar zijn en dat de 
leefbaarheid in de woonomgeving toekomstvast is. Dit laatste is natuurlijk van 
groot belang voor de bewoners. De uitdaging is het vinden van de optimale balans 
tussen het goed bereikbaar maken van werkgebieden en de centra en het maximaal 
leefbaar houden van de gemeenten. 

Eerdere infrastructurele plannen sneuvelden door gebrek aan draagvlak. Het nut 
en de noodzaak van de plannen was niet voldoende duidelijk en inzicht ontbrak 
op welke wijze deze plannen bijdragen aan de toekomst van onze gemeenten. 
Dit was aanleiding voor Leiden en Leiderdorp om eind 2012 het initiatief te 
nemen om samen met Oegstgeest de ruimtelijk-economische ambities en de 
bereikbaarheidsproblematiek van de Leidse agglomeratie opnieuw te beschouwen. 
Het is duidelijk dat de verkeersinfrastructuur van de Leidse agglomeratie zich niet 
door gemeentegrenzen laat dicteren. We moeten samenwerken om de problemen 
op te lossen. 

Als belangrijke eerste stap in de Verkenning hebben we voorliggend 
Ambitiedocument opgesteld. In dit Ambitiedocument omschrijven we de ruimtelijk-
economische ambities op het vlak van wonen, werken en bezoeken, knelpunten 
rond leefbaarheid en bereikbaarheid, de opgave van deze verkenning en een 
afwegingsmethode om oplossingsrichtingen in een later stadium te kunnen 
vergelijken. Op deze manier denken we een goede fundatie te leggen voor het nut 
en de noodzaak van toekomstig te definiëren maatregelen. Bij het maken van het 
document hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van u: raadsleden, 
ambtenaren, bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Daarvoor danken we 
u hartelijk.

Voorzitter Stuurgroep Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071)
Robert Strijk
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Inleiding
Lekker wonen, goed werken en aangenaam om te 
bezoeken. Dat is wat we ,de stuurgroep Leidse 
Agglomeratie Bereikbaar (LAB071) die bestaat uit Leiden, 
Leiderdorp en Oegstgeest, nastreven voor de Leidse 
agglomeratie. Daarvoor is het nodig dat de bereikbaarheid 
en leefbaarheid op orde zijn. Dat is nu niet het geval. 
Vaak staan auto’s, bussen en fietsers stil door geopende 
bruggen en drukke kruispunten. Langs toegangswegen is 
overlast door het intensieve verkeer. De vraag waar we 
ons daarom op richten, luidt: Hoe kunnen we effectief 
investeren in de bereikbaarheid, zodanig dat het leidt tot 
meer woongenot, investeringen en bezoekers? Voordat 
we oplossingsrichtingen definiëren, willen we eerst meer 
inzicht geven in de onze ruimtelijk-economische ambities 
en de opgave rond het verbeteren van de leefbaarheid 
en bereikbaarheid waar we voor staan. Daarover gaat 
dit Ambitiedocument. Het Ambitiedocument is een 
gezamenlijk product van Leiden en Leiderdorp samen met 
Oegstgeest. Daarnaast is gebruik gemaakt van de inbreng 
van gemeenteraadsleden, ondernemers, bewoners en 
andere betrokkenen.

Ambities
Onze hoofdambitie is: De Leidse agglomeratie wil een 
regio zijn van internationale kennis, historische cultuur, 
met een prettige en hoogwaardige woonomgeving, die 
goed bereikbaar is.

Deze hoofdambitie vertalen we naar ambities rond 
wonen, werken en bezoeken. Dit is wat we willen bieden: 
• Een aantrekkelijk woongebied, door een divers 

aanbod aan woonmilieus. Daarbij geven we 
bijzondere aandacht aan kenniswerkers, starters en 
jonge gezinnen.

• Een uitstekend vestigingsklimaat, voor zowel de 
stuwende economie (life science en education) als de 
verzorgende economie (zoals zorg, ICT en MKB). De 
economische basis willen we breder maken door de 
uitbouw van wat al aanwezig is. We willen een balans 
vinden tussen arbeidsaanbod en werkgelegenheid.  

• Een aantrekkelijk gebied voor bezoekers, ook voor 
mensen die een paar dagen verblijven. Dit doen we 
door het bieden van een divers aanbod aan winkels, 
cultuur, horeca, natuur en recreatie.

SAmenVAttIng

 U Wonen

Ruimtelijke strategie
Vanuit de ambities volgen ruimtelijke speerpunten. We 
duiden zeven toplocaties en vijf topcentra. Deze liggen 
alle in een ‘L’. De locaties in de ‘L’ willen we verder 
ontwikkelen en versterken. 
Daarnaast vinden we het belangrijk om de relatie te 
versterken tussen de woongebieden en de natuur- en 
recreatiegebieden. Een goede bereikbaarheid en 
leefbaarheid zijn randvoorwaardelijk voor het realiseren 
van onze ambities.
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 U Werken en bezoeken  U Knelpunten 2013

 U Opgelost 2013-2020

 U Resterende knelpunten

Analyse
Op dit moment is er sprake van geluidshinder, 
problemen met de luchtkwaliteit en overbelasting op 
de toegangswegen. Een duidelijke hiërarchie in het 
wegennet ontbreekt, waardoor ook wijkontsluitingswegen 
worden gebruikt als toegangsweg. De gemiddelde 
reistijd is in orde, maar de betrouwbaarheid van de 
auto- en openbaar vervoerreistijden is onvoldoende. Dit 
laatste komt door overbelasting van wegen, kruisingen, 
verkeersregelinstallaties en de opening van bruggen en 
spoorwegovergangen. Tenslotte ontbreken belangrijke 
schakels in fietsroutes en voldoende hoogwaardige 
parkeervoorzieningen voor auto en fiets.

Knelpunten en geplande projecten
De komende jaren voeren wij en andere overheden 
projecten uit, zoals de Rijnlandroute, de HOV-plannen 
Zuid-Holland Noord en de realisatie van parkeergarages 
in de Leidse binnenstad. We verwachten, op basis van in 
het verleden uitgevoerd onderzoek, dat de projecten een 
deel van de bereikbaarheids- en leefbaarheidsknelpunten 
oplossen, met name aan de zuidwestzijde van de 
agglomeratie. De effecten van deze projecten zullen 
we in de komende periode nader onderzoeken met 
het nieuwe regionale verkeersmodel. Ook verbetert 
de luchtkwaliteit, met name door schonere auto’s. 
De voorziene projecten lossen naar verwachting de 
knelpunten aan de noordoostzijde van de agglomeratie 
niet op. 
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Vervolg
In de volgende fase definiëren we oplossingsrichtingen. 
Deze oplossingsrichtingen moeten in ieder geval 
maatregelen omvatten die het doorgaande verkeer in de 
Leidse binnenstad en kern van van Leiderdorp weren. 
Voor dit verkeer moeten we alternatieven bieden. 
Daarbij moeten oplossingsrichtingen financieel passen 
binnen het beschikbare budget.

Opgave
Onze opgave bestaat uit drie onderdelen: het oplossen 
van de resterende knelpunten met name aan de 
noordoostzijde van de agglomeratie, het faciliteren van 
kwaliteits- en openbaarvervoer ambities en het inspelen 
op ruimtelijke kansen. 

De resterende knelpunten betreffen overbelasting, 
geluidshinder, aandacht voor luchtkwaliteit, hinder 
door opening van bruggen en door spoorwegovergangen 
op wegen zoals Hoge Rijndijk, Zijlsingel, Engelendaal, 
Persant Snoepweg, Rijnsburgerweg, Morsweg, Geverstraat 
en Oude Spoorbaan. 

Nieuwe knelpunten kunnen ontstaan of bestaande 
versterken door onze kwaliteits- en openbaar 
vervoerambities. Deze faciliteren we door alternatieven 
aan te bieden voor het doorgaande verkeer over 
de Hooigracht-Langegracht en Engelendaal-Persant 
Snoepweg. Dit vinden we noodzakelijk om de 
leefbaarheid te verbeteren in de Leidse binnenstad 
en in de kern van Leiderdorp. Daarnaast zullen extra 
bussen gaan rijden over de Hooigracht, Langegracht 
en Engelendaal. Om ervoor te zorgen dat deze bussen 
niet vast komen te staan, willen we het autoverkeer op 
deze wegen verminderen. Dit is mogelijk door auto’s die 
niet noodzakelijk op deze wegen hoeven te rijden (het 
doorgaande verkeer) alternatieve routes aan te bieden. 

Investeringen in de bereikbaarheid kunnen een impuls 
geven aan ruimtelijke ontwikkelingen en de ruimtelijke 
kwaliteit van een gebied. Bijvoorbeeld door de 
bereikbaarheid van het gebied te versterken.

Afwegingsmethode
Oplossingsrichtingen vergelijken we in het vervolg van 
deze verkenning met behulp van drie complementaire 
analyses: de oplossend vermogen analyse, de regionale 
impact analyse en de business case analyse. De 
oplossendvermogenanalyse geeft aan in welke mate 
oplossingsrichtingen de leefbaarheid en bereikbaarheid 
verbeteren aan de hand van criteria, zoals geluidshinder, 
reistijd en veiligheid. De regionale impact analyse 
onderzoekt de bijdrage van oplossingsrichtingen aan de 
ruimtelijk-economische ambities, zoals het creëren van 
extra werkgelegenheid en omzet. De kosten en dekking 
van oplossingsrichtingen geven we weer in een business 
case. Als laatste stap verwerken we de resultaten van de 
analyses in een globale Maatschappelijke Kosten Baten 
Analyse (MKBA). Alle resultaten nemen we op in een 
integraal overzicht. Daarbij omschrijven we op welke 
wijze oplossingsrichtingen inspelen op ruimtelijke kansen.

 U Kwaliteits- en HOV-ambitie voor Leiden en Leiderdorp
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InLeIdIng: 
1.

ReALISeRen AmBItIeS nIet mOgeLIjK zOndeR AAndAcht 
VOOR BeReIKBAARheId
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1.1 Aanleiding
De Leidse agglomeratie, het stedelijk gebied tussen de rijkswegen A4 en A44 
zoals afgebeeld in figuur 1.1, wil een Europese topregio zijn. Een topregio van 
internationale kennis, historie en cultuur, met een prettige en hoogwaardige 
woonomgeving, die goed bereikbaar is. De bereikbaarheid is echter niet optimaal. 
Hierover – over de bereikbaarheid – gaat de verkenning die LAB071 uitvoert. De 
toegang tot de Leidse agglomeratie is voldoende, maar de bereikbaarheid binnen 
het gebied is slecht. Dat voelen werknemers, bewoners en bezoekers dagelijks 
door oponthoud. Als we – de stuurgroep LAB071 die bestaat uit de gemeenten 
Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest – hier te weinig aandacht voor hebben, leidt 
het op termijn zelfs tot een afbreuk van de sterke concurrentiepositie die we 
beogen. Daarom hebben de colleges van burgemeester en wethouders van 
Leiden en Leiderdorp op 27 november 2012 de bestuurlijke opdracht gegeven 
om vanuit onze ruimtelijk-economische ambities te komen tot een voorstel voor 
bereikbaarheidsmaatregelen. 

Bestuursopdracht
De gezamenlijke colleges van B en W van Leiden en Leiderdorp vragen de gemeentesecretarissen van beide 
gemeenten om op basis van het voorliggende document te komen tot breed gedragen bestuurlijke afspraken 
tussen Leiden en Leiderdorp en eventuele andere overheidspartners over de ruimtelijk-economische ambities 
van de Leidse agglomeratie en infrastructurele maatregelen om deze ambities te kunnen realiseren. De colleges 
spreken af dat Leiden, als centrumstad van de Leidse agglomeratie, deze verkenning in gezamenlijkheid trekt. 

Uiterlijk in de herfst van 2013 willen we tot de genoemde afspraken komen tussen de betrokken colleges van B 
en W. Vervolgens zullen we de afspraken ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraden. De uitdrukkelijke 
wens daarbij is dat het brede draagvlak zich vertaalt in een ruime meerderheid voor de afspraken onder de 
gemeenteraadsleden, zodat na de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen ook eventuele nieuwe coalities 
door kunnen gaan met het realiseren van de plannen. 

Het gaat om aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen, want er gebeurt al van 
alles. We werken aan de Rijnlandroute en investeren grootschalig in het openbaar 
vervoer waaronder de HOV-plannen voor Zuid-Holland-Noord. Die projecten lossen 
een deel van de bereikbaarheids- en leefbaarheidsknelpunten op, maar lang niet 
alle. En dat is wel nodig om ruimtelijk-economisch te kunnen groeien, de gewenste 
ruimtelijke kwaliteit in de centra van Leiden en Leiderdorp te bereiken en ruimte 
te maken voor de openbaar vervoerplannen van de provincie Zuid-Holland en 
gemeenten. 

De vraag die nu voorligt, luidt: 
Hoe kunnen we investeren in de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie, op 
een zo effectief mogelijke manier, en zodanig dat het leidt tot meer woongenot,  
investeringen en bezoekers waarmee we de ruimtelijk-economische ambities 
realiseren?

1.2 doel
Het doel van dit ambitiedocument is tweeledig:
• Het in beeld brengen van de ambities, opgaven, en eerste verkenningen en 

kansen voor het verbeteren van de bereikbaarheid in Leidse agglomeratie.
• Het komen tot een afwegingsmethode en bijbehorende criteria om 

bereikbaarheidsoplossingsrichtingen objectief te kunnen vergelijken en 
beoordelen. Met die criteria geven we aan waar de (effecten van) de 
oplossingen aan moeten voldoen. 

Hoofdstuk 1 schetst de aanleiding, het doel, de totstandkoming en de opbouw van dit document: het 
ambitiedocument LAB071.
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Dit document laten we vaststellen door onze gemeenteraden: van Leiden en 
Leiderdorp. Dat gebeurt niet door de gemeenteraad van Oegstgeest. Zij ziet 
hiervoor geen noodzaak.

Het is in dit stadium nog niet de bedoeling al concrete oplossingen te definiëren, 
te vergelijken en te beoordelen. Het oplossingendenken gebeurt bewust pas in de 
volgende fase. In deze fase willen we juist de discussie met elkaar aangaan over de 
gewenste effecten, en ons daar ook expliciet tot beperken. 

 U Figuur 1.1: studiegebied
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1.3 gezamenlijk product
Het ambitiedocument maakt onderdeel uit van de verkenning die de 
projectorganisatie LAB071 uitvoert naar de bereikbaarheid van de Leidse regio. 
Dit document is een gezamenlijk product van de projectorganisatie van LAB071, 
ambtenaren en bestuurders van de betrokken gemeenten. Bij het opstellen van 
het document is gebruik gemaakt van de inbreng van raadsleden, bewoners, 
ondernemers en andere betrokkenen. Een eerste versie van dit ambitiedocument 
vulden we inhoudelijk aan in werksessies met gemeenteraadsleden op 5 april en 15 
mei 2013. We bespraken onderdelen van het document op 24 april en 21 mei 2013 
in AggloLAB – een platform voor overleg en uitwisseling van ideeën over LAB071 
tussen bewoners, ondernemers, overige belangstellenden en de gemeenten.

1.4 Opbouw
In het vervolg van dit ambitiedocument beschrijven we allereerst de toekomstvisie 
van de Leidse agglomeratie: de positie van de regio en de ambities. Zie figuur 
1.2. Die ambities vertalen we in speerpunten die we beschrijven in hoofdstuk 3. 
Hoofdstuk 4 gaat over de sterkte en zwaktes rond leefbaarheid en bereikbaarheid. 
Hoofdstuk 5 borduurt daarop voort met een samenvatting van de knelpunten, een 
overzicht van de uit te voeren projecten en sluit af met de resterende knelpunten. 
Daaruit volgt in hoofdstuk 6 onze opgave: het probleem dat we gaan oplossen. In 
hoofdstuk 7 presenteren we de afwegingsmethode met richtlijnen en criteria. We 
besluiten het ambitiedocument  in hoofdstuk 8 met een doorkijk in het proces: hoe 
gaan we verder.

1.5 Bronnen
 - ‘Bestuursopdracht LAB071’, gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp, 27 november 

2012
 - ‘Verkenning LAB071. Leidse Agglomeratie Bereikbaar’, Plan van Aanpak, gemeente 

Leiden en gemeente Leiderdorp, 22 januari 2013

Vervolg

Stap 2 en 3:
Ambitiedocument

Bestuursopdracht
Plan van Aanpak (stap 1)

KKnelpunten leefbaarheid 
en bereikbaarheid

Opgave

Beoordelen en kiezen
(stap 6)

Effecten onderzoeken
(stap 5)

Oplossingsrichtingen 
definiëren (stap 4)

Ambities

Afwegingsmethode

Ruimtelijke strategie

 U Figuur 1.2: schematische weergave opbouw rapport en vervolgproces

 Z Foto: Posad Spatial Strategies
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AmBItIeS: 
2.

VISIe Op de tOeKOmSt VAn de LeIdSe AggLOmeRAtIe
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2.1 hoofdambitie
Verschillende beleidsdocumenten omschrijven de ruimtelijk-economisch ambitie 
van de Leidse agglomeratie als volgt: Leidse agglomeratie, regio van internationale 
kennis (waaronder de zorg), historische cultuur, met een prettige en hoogwaardige 
woonomgeving, die goed bereikbaar is. De Economische Agenda geeft daarop een 
aanvulling: “De Leidse regio wil een duurzame plek zijn in de top van Europese 
kennisregio’s met life sciences en health als sleutelsectoren en spin-off voor 
productie, midden- en kleinbedrijf en dienstverlening in de regio zelf in termen van 
nieuwe banen, omzetstijging en nieuwe markten.” 

Doel van de Economische Agenda is om samen de economische structuur, de 
innovatiekracht en het vestigingsklimaat van de Leidse regio te versterken en 
binnen de metropoolregio, de Randstad, nationaal en globaal meer positie te 
krijgen. Ondernemers, onderwijs en overheden werken sinds eind 2012 aan de 
agenda en de uitvoering daarvan.

Deze ambitie komt voort uit een aantal sterke vestigingsplaatskenmerken van de 
regio.
• De goede ligging: de Leidse regio ligt midden tussen de Amsterdamse en 

Haags / Rotterdamse metropolen, nabij luchthaven en de krachtigste 
economische gebieden van Nederland. 

• Ruimte voor goed wonen en recreëren.
• De aanwezigheid van het Bio Science Park met kennisintensieve life science 

en health als sleutelsectoren. 
• Een sterk historisch en cultureel centrum.
• Een topuniversiteit.
• De aanwezigheid van regionale grootschalige detailhandel.

We vinden het belangrijk om deze vestigingsplaatskenmerken sterk te houden. Ze 
trekken bedrijven en bewoners naar een regio en houden een regio economisch 
aantrekkelijk. Ze zijn een voorwaarde om onze genoemde ambitie te kunnen 
verwezenlijken. De ambitie heeft betrekking op verschillende doelgroepen: 
bewoners, werknemers en bezoekers. Die doelgroepen vragen elk om een eigen 
bereikbaarheidsniveau. De volgende paragraaf gaat over ambities op die thema’s: 
wonen, werken en bezoeken.

2.2 Wonen, werken en bezoeken in 2013

Wonen
De Leidse agglomeratie kent een sterke verscheidenheid aan woonmilieus. De 
stedelijke woonmilieus liggen vooral in Leiden. Zie figuur 2.1. De meer suburbane 
woonmilieus liggen in de omliggende gemeenten.
 

‘Wonen, werken en bezoeken’. Dit hoofdstuk beschrijft hoe het daarmee gaat in de Leidse agglomeratie, 
wat de trends zijn en wat de ambities zijn van de agglomeratie voor die onderwerpen.
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 U Figuur 2.1: woonmilieus, bron: Woonvisie Leiden 2012, SmartAgent Company
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In de directe omgeving van de regio liggen natuur- en recreatiegebieden met 
verschillende milieutypen: zee, strand, duinen, de binnenduinrand, de bollen, de 
plassen, de veenweidegebieden van het Groene Hart, polders (Boterhuispolder 
en Achthoven) en de landgoederen richting Den Haag. De groenblauwe gebieden 
bieden geen plek voor woningbouw en bedrijvigheid, maar wel voor een beperkt 
aantal economische functies in de recreatie- en landbouwsector. Zie figuur 2.2. 
De toegankelijkheid van de gebieden per fiets, per kano of te voet kan beter; er 
ontbreken verbindingen tussen stad en platteland. Daarnaast bestaat het gevoel 
dat water en natuur ver weg zijn, maar figuur 2.2 laat een ander beeld zien. 

 U Figuur 2.2: ligging van agglomeratie middenin groene en blauwe gebieden
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Werken
De werklocaties, te zien in figuur 2.3, delen we in tweeën: stuwende economie 
(topsectoren) en verzorgende economie (brede economie). Zie kader.

 U Figuur 2.3: werklocaties
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Stuwende economie (topsectoren)
De topsectoren beschouwen we als de stuwende economie. De landelijke topsectoren zijn: life science, 
health, greenport, food, ICT en hoofdkantoren. Zie figuur 2.3. In de Leidse regio zijn de volgende topsectoren 
aanwezig:
1. Bio Science Park, inclusief zorg en onderwijs. Bedrijvigheid op het gebied van bio science, de 

Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, Leids Universitair Medisch centrum (LUMC) en ROC.
2. Stationszone Leiden. Vooral (hoofd)kantoren, waaronder het hoofdkantoor van Zilveren Kruis Achmea en 

onderwijs en zorg.
3. Heineken, Zoeterwoude. Mondiaal bedrijf binnen topsector ‘food’ en met veel logistieke activiteiten.
4. FloraHolland (Rijnsburg). Bloemenveiling, topsector tuinbouw en veel logistieke activiteiten. 
5. Roomburg (Knoop Zuidoost), met onder andere de vestiging van Collis, internationaal ICT-bedrijf. 
6. Centrum Leiden. Verschillende activiteiten en functies, waaronder winkels, musea, 

universiteitsgebouwen, horeca, dienstverlening, schouwburg / theater, recreatie en toerisme.
7. A4-zone Leiderdorp: een gevarieerd gebied langs de A4 met onder andere WOOON-boulevard, kantoren 

(Vierzicht), regionaal ziekenhuis / zorgboulevard. In 2015 opent IKEA een nieuwe vestiging net ten 
noorden van deze zone. 

Verzorgende economie (brede economie)
Op verspreide plekken binnen de agglomeratie is plaats voor de verzorgende economie: bedrijventerreinen, 
kantoren, perifere detailhandelsvestigingen (PDV-locaties), (buurt)winkelcentra en overige activiteiten. Voor 
het AggloLAB voerde het te ver al deze locaties in ogenschouw te nemen. Enkele specifieke locaties zijn:
1. Omgeving Lammenschansweg (gebied tussen spoor, Lammenschansweg, Lammenschansplein en 

Kanaalweg). Gemengd gebied met perifere detailhandel langs de Lammenschansweg, kantoren 
(Kanaalpark) en een gemengd bedrijventerrein.

2. Baanderij. Een PDV-locatie en bedrijventerrein in Leiderdorp.
3. Rijneke Boulevard. Een PDV-locatie en (woon)boulevard in Zoeterwoude langs de Rijn.
4. Vondellaan. Gemengd gebied met kantoren (Heerema), de ijshal en een concentratie autodealers.
5. Roomburg. Gemengd bedrijventerrein voor MKB-bedrijvigheid, naast ICT-topbedrijven.
6. Luifelbaan, Winkelhof, De Kempenaerstraat en Lange Voort. Winkelcentra in respectievelijk Leiden 

Zuidwest en Leiderdorp met een regionale functie.
7. Kust. Toeristische trekpleister in met name het zomerseizoen. Veel toeristen die naar de kust gaan, 

komen ook een dag naar Leiden. De kust draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

De ambitie is om een betere balans te krijgen tussen het aantal arbeidsplaatsen 
en het aantal potentiële werknemers in de Leidse agglomeratie. De Leidse 
agglomeratie heeft nu een groot pendeloverschot: voor Leiden is dat 54%, voor 
Leiderdorp 77% en voor Oegstgeest zelfs 85%. Van het totaal aantal inwoners van de 
gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest – samen 
201.000 – behoort 73% tot de beroepsbevolking. Dat komt overeen met 146.000 
potentiële werknemers. De groep potentiële werknemers omvat hier alle 18- tot 
65-jarigen. In werkelijkheid is het aantal werknemers kleiner, omdat een deel 
van deze groep bijvoorbeeld arbeidsongeschikt is of studeert. Het aantal banen 
in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest 
samen ligt op 90.000. Het pendeloverschot is duidelijk: er zijn meer potentiële 
werknemers (146.000) dan er banen zijn (90.000).
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Bezoeken
Bezoekers van de Leidse agglomeratie komen hoofdzakelijk voor de Leidse 
binnenstad. Zie figuur 2.4a en 2.4b. Voor de kleinschalige winkels, historische en 
culturele voorzieningen en woon- en werkfuncties. Het Programma Binnenstad 
can de gemeente Leiden richt zich op het versterken van de binnenstad met als 
streven om in 2017 de namelijk de meest aantrekkelijke binnenstad van Nederland 
te zijn. We zien echter een daling in het percentage mensen uit de regio dat in de 
binnenstad van Leiden komt winkelen voor niet-dagelijkse artikelen. 

 U Figuur 2.4a: centra voor bezoekers (bezoekersaantallen per week)

 U Uitsnede 2.5b
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 U Figuur 2.4b: centra voor bezoekers, uitvergroot (bezoekersaantallen per jaar)

Een groot deel van de bezoekers gaat ook naar de grotere regionale 
winkelcentra en de PVD-locaties: de Winkelhof Leiderdorp, de Luifelbaan in 
Leiden en de De Kempenaerstraat Oegstgeest en de Lange Voort. Ook daar 
zien we met uitzondering van de Winkelhof teruglopende bezoekersaantallen. 
De  perifere detailhandelslocaties binnen het studiegebied zijn de Baanderij, 
Lammenschansweg, Rijneke Boulevard en A4 WOOON. WOOON richt zich uitsluitend 
op het thema woninginrichting. We laten hier ook kleinere speciaalzaken binnen 
het thema woninginrichting toe om WOOON een impuls te geven. Die boost geeft 
ook de komst van IKEA in 2015.
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2.3 toekomstverwachtingen
trends
We zien de volgende landelijke trends voor wonen, werken en bezoeken in de 
Leidse agglomeratie. 
 
Wonen
• Vergrijzing en ontgroening
• Vastzittende en statische woningmarkt
• Scheefwonen
• Uitgestelde vraag
• Terug naar de stad
• De vraag centraal
• Flexibiliteit en duurzaamheid

Werken
• Het aantal arbeidsplaatsen in Nederland daalt, maar in Leidse agglomeratie 

ligt het aantal nog net boven het gemiddelde, behalve in de industrie en 
groothandel. Het aandeel hoogopgeleiden stijgt tot boven de 65% in 2030. 
Het aandeel van laag- en middelbaaropgeleide mensen daalt. 

• Er ontstaat meer oriëntatie op de Noordvleugel dan op de Zuidvleugel, 
omdat de groei in de Zuidvleugel afneemt en in de Noordvleugel toeneemt. 

Bezoeken
• Dalende omzet van veel winkelcentra. De Winkelhof is hierop een 

uitzondering.
• Meer internetaankopen.
• Andere manier van winkelen, meer gericht op beleving, verrassing, 

dienstverlening en sfeer.
• Toenemende leegstand van winkelpanden

SWOt-analyse
In het onderzoeksrapport ‘Kennis maken met de Leidse regio’ komen de volgende 
kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten van de Leidse agglomeratie naar voren:
• Kansen. De toekomst geeft kansen om de kracht van de Leidse 

kenniseconomie verder te benutten en om nieuwe kennisclusters toe te 
voegen en uit te breiden. Hierbij denken we met name aan zorg, ICT, space 
en bio based economy. Daarnaast kunnen we de aantrekkelijkheid van de 
woonmilieus versterken door de relatie met het meren- en plassengebied, 
het Groene Hart, het duingebied, de bollenstreek en het strand te 
verbeteren.

• Bedreigingen. Een grote bedreiging zijn de veranderende winkelgewoonten, 
waardoor de binnenstad en regionale winkelcentra in de problemen komen. 
De vergrijzing en ontgroening versterken die trend en zorgen voor een krimp 
van de economie. 

• Sterkten. De regionale economie is met haar sterke clusters en 
hoogopgeleide beroepsbevolking aantrekkelijk voor ondernemers en 
werknemers. In onze regio hebben we een goed woon- en leefmilieu en een 
bovengemiddeld welvaartsniveau. Bewoners waarderen de diversiteit aan 
woonmilieus en een goede bovenregionale bereikbaarheid. Bezoekers komen 
naar het gebied vanwege de historische binnenstad, cultuur en musea en 
PDV-locaties.

• Zwakten. Bewoners vinden de interne bereikbaarheid van het gebied matig 
en ervaren de nabijheid van natuur- en recreatiegebieden onvoldoende. 
Ondernemers en werknemers zijn ontevreden over het gebrek aan ruimte 
voor extra bedrijvigheid, de bereikbaarheid binnen de regio, de matige 
betrouwbaarheid van het verkeerssysteem en het matige parkeren bij grote 
economische aanjagers. 
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2.4 Ambities voor wonen, werken en bezoeken
Op basis van het voorgaande bepaalden we ambities voor wonen, werken en 
bezoeken. 

Wonen
De ambitie op het vlak van wonen is een aantrekkelijk woongebied bieden 
voor bewoners in een economisch krachtige, cultureel diverse en groenblauwe 
leefomgeving. Daarbij willen we diverse woonmilieus bieden. Nieuwe woningen 
bouwen we zoveel mogelijk binnenstedelijk, en niet in het groen. We richten ons 
op het behouden en aantrekken van bewoners, met bijzondere aandacht voor 
kenniswerkers, starters en jonge gezinnen.

Werken
De ambitie op het vlak van werken is een uitstekend vestigingsklimaat bieden voor 
de stuwende economische clusters en de brede economie en het vinden van balans 
tussen arbeidsaanbod en werkgelegenheid. De stuwende economische clusters zijn 
life science en education, onder andere door koppeling met space en bio based 
technology. De brede economie omvat de ‘verzorgende’ economische clusters, 
zoals zorg, opleiding, ICT, bank en verzekeringen, de creatieve- en cultuursector en 
het midden- en kleinbedrijf. De ambitie is de economische basis breder te maken 
door uitbouw van wat al aanwezig is.

Eerste doelstelling van de Economische Agenda is het versterken van de 
economische structuur van de Leidse regio, zodat de regio haar sterke positie in 
de top van de Europese innovatieregio’s houdt. De partners van de Economische 
Agenda werken aan de drie volgende voornemens:

1. Versterken van wat het sterkst is met de kennisintensieve life science en 
health & zorginnovatie als sleutelsectoren.

2. Verbreden van het economisch profiel van de regio door in te zetten op de 
stuwende sectoren die wortelen in de Leidse kenniseconomie en kansrijk 
zijn om richting 2030 uit te groeien tot nieuwe sterke sectoren van de regio.
a. Bio based economie; kruisbestuiving tussen life science (Leiden) en 

innovatieve tuinbouw in Greenports (Duin- en Bollenstreek)
b. Cluster Holland Space op kennisas Noordwijk-Leiden-Den Haag-Delft
c. Combinatie tussen health-ondernemers en stuwende sector 

‘pensioenen en verzekeringen op zuidvleugelniveau
d. Creatieve economie en cultuur

3. Bevorderen van ‘trickle down’ van de stuwende economie naar verzorgende 
economie zodat ook productiebasis en MKB profiteert van een sterkere 
kennistop en nieuwe banen voor alle opleidingsniveaus.

Bezoeken
De ambitie op het vlak van bezoeken is de Leidse agglomeratie aantrekkelijker 
maken met een divers aanbod dat bezoekers uitnodigt een paar dagen te blijven. 
Dat aanbod willen we bieden met winkels, cultuur en horeca in de Leidse 
binnenstad, regionale winkelcentra en PDV-locaties in aanvulling op de binnenstad 
en aantrekkelijke recreatieve voorzieningen in de regio. 

De ambitie is om binnen de regio te komen tot afspraken over positionering en 
profilering op gebied van wonen, werken en bezoeken, zodat niet iedere gemeente 
binnen de agglomeratie hetzelfde gaat aanbieden.
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2.5 Bronnen
 - ‘Kennis maken met de Leidse regio’, bureau Louter, 2012
 - Pendelcijfers, CBS 2011
 - ‘Regio’s in economisch perspectief 2013. Agglomeratie Leiden en Bollenstreek’, ING, 

december 2012
 - ‘Kennis en werk’, Economische Agenda Leidse regio, concept 2013
 - ‘Van bedrijventerreinen naar werklandschappen’, gemeente Leiden, concept 2013
 - ‘Quick-scan Regionaal Economische Effectenstudie RijnlandRoute’, Ecorys, december 

2012
 - ‘Notitie detailhandel Zuid-Holland’, juli 2012
 - ‘Actualisatie beleid perifere detailhandelsvestigingen (pdv)’, Holland Rijnland, 2013 
 - ‘Geef kennis de ruimte’, bureau Louter, 2013
 - ‘Regionale structuurvisie 2020’, Holland Rijnland, 2009
 - ‘Gewoon lekker wonen tussen stad en groene hart’, Woonvisie, gemeente Leiderdorp, 

2013 
 - ‘Leiden kijkt vooruit en pakt door’, Nota Wonen, Leiden, 2013
 - ‘Naar een verleidelijke winkelstad’, beleidskader winkelvoorzieningen en binnenstad, 

Leiden, 2011
 - ‘Verder met de Binnenstad’, gemeente Leiden, oktober 2012
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3.
RuImteLIjKe StRAtegIe: 
VeRtALIng VAn AmBItIeS In RuImteLIjKe SpeeRpunten
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3.1 Ruimtelijke speerpunten
Speerpunt op het gebied van wonen is het versterken van de relatie tussen 
wonen en natuur (zie ook figuur 2.2). Bewoners in de regio hebben hier grote 
behoefte aan. Woningbouw in Leiden, met name voor de rode en blauwe 
doelgroep, realiseren we hoofdzakelijk door binnenstedelijk te bouwen in 
transformatiegebieden (transformatiegebieden zijn weergegeven in figuur 5.2). 
Leiderdorp zet in op het in stand houden van de huidige inwonersaantallen door te 
bouwen voor starters en senioren en het benutten van kansen binnen de bestaande 
stedelijke structuur. 

De economische krachtgebieden – gebieden in de regio met toplocaties en -centra 
– vallen binnen een ruimtelijk aaneengesloten gebied dat de vorm heeft van de 
letter ‘L’: van FloraHolland (Rijnsburg) tot aan A4-zone. Zie figuur 3.1. In enkele 
van deze gebieden is ruimte voor groei op het gebied van werken en bezoeken. 

De toplocaties in de ‘L’ zijn:
1. Bio Science Park
2. Stationsgebied Leiden
3. A4-zone Leiderdorp
4. Leidse binnenstad
5. Flora Rijnsburg
6. Heineken
7. Roomburg / Meerburg

De topcentra in de ‘L’ zijn:
1. Hoogstedelijk centrum: binnenstad Leiden
2. Regionale subcentra:

a. Centrum Leiderdorp (Winkelhof)
b. A4-zone Leiderdorp
c. Luifelbaan
d. Centrum Oegstgeest (De Kempenaerstraat en Lange Voort)

3.2 Bertolini-model: relatie ruimtelijke economie en mobiliteit
Bij het concretiseren van de ambities voor de Leidse regio besteden we aandacht 
aan het gedachtegoed van Bertolini – een professor aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij heeft het plaats- en knoopwaardemodel ontworpen dat bedoeld is 
om de functionaliteit van een knooppunt of stationslocatie te bepalen. Een station 
is functioneel wanneer de knoop- en plaatswaarde met elkaar overeenstemmen. 
Het is een model over de relatie tussen ruimtelijk-economische ontwikkeling en 
mobiliteit. Het toont aan dat een goed bereikbaarheidsniveau (knoopwaarde) 
condities schept voor de vestiging van economische activiteiten of ruimtelijk 
programma (plaatswaarde). Omgekeerd geldt dat een ruimtelijk-economisch 
programma van zekere omvang (plaatswaarde) investeringen in vervoer rendabel 
kan maken. In het optimale geval zijn knoop- en plaatswaarde dus in evenwicht: er 
is genoeg bereikbaarheid voor de huidige of geplande economische functies. 

Vooral de locaties met veel economie en verhoudingsgewijs beperkte 
bereikbaarheid (overmatige plaatswaarde) verdienen aandacht. Vanuit economisch 
oogpunt is het relevant juist daar te investeren in het verbeteren van de 
infrastructuur. Interessant zijn ook de goed bereikbare locaties met beperkt 
economisch programma (overmatige knoopwaarde): daar lijkt ruimte voor (her)-
ontwikkeling. 

Welke ruimtelijke strategie hanteren we om de ambities rond wonen, werken en bezoeken te realiseren? 
Met andere woorden: hoe vertalen we de in hoofdstuk 2 geformuleerde ambities in speerpunten? 
Welke verkeersgerelateerde succesfactoren zijn daarbij van belang? Op deze vragen geeft dit hoofdstuk 
antwoorden. 
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 U Figuur 3.1: speerpunten rond werken en bezoeken (toplocaties en topcentra die liggen in een denkbeeldige letter ‘L’)

Een bijzondere categorie vormen de zogenaamde ‘gespannen locaties’ 
waar functies concurreren om mobiliteit en bijvoorbeeld ontvlechting van 
verkeersstromen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het stationsgebied Leiden en het 
Bio Science Park. Hier is sprake van een verscheidenheid aan functies en een 
verscheidenheid aan (ruimtevragende) modaliteiten (voetganger, fiets, OV en auto). 
De A4-zone van Leiderdorp kent een goede bereikbaarheid, vooral met de auto. 
De plaatswaarde lijkt niet in balans met deze goede bereikbaarheid. Er is hier 
dus potentie voor programma, op en bij de WOOON-boulevard en kantorenlocatie 
Vierzicht. Het centrum van Leiden kent juist een hoge plaatswaarde door de 
hoeveelheid en verscheidenheid aan economische en andere activiteiten. 

Stuwende economie

Brede economie

de ´L´
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De bereikbaarheid van het centrum per openbaar vervoer is voldoende, maar met 
de auto en met de fiets is dit onvoldoende. Vervoer te voet is een goed alternatief, 
maar we moeten dit faciliteren met goede en veilige routes.  

De kansen en knelpunten van werklocaties in de Leidse agglomeratie zijn 
weergegeven in figuur 3.2. Vanwege het karakter van deze studie zetten we in 
op de bereikbaarheidsopgave voor de werklocaties. Natuurlijk ligt er ook een 
ruimtelijke ontwikkelingsopgave: de inzet op programma bij Meerburg / Roomburg 
en de A4-zone Leiderdorp. Op de ruimtelijke kansen gaan we in paragraaf 6.4 in.

Locatie Bereikbaarheidsopgaven

Bio Science park Completeren regionale fietsverbindingen
Afwikkelen spitsverkeer A44/Rijnlandroute/Plesmanlaan
Realiseren HOV-verbinding en kennislijn

Stationszone Ontsluiten van station op de A4/N11
Realiseren meer fietsparkeerplaatsen
Toevoegen autoparkeerplaatsen
Creëren van ruimte voor de voetganger

FloraHolland (Rijnsburg) Verbeteren oostwestverbinding, richting A4/N11

Meerburg / Roomburg Waarborgen doorstroming Willem van der Madeweg, ook bij toevoeging programma 
Meerburg

A4-zone Leiderdorp Verbeteren HOV-bereikbaarheid
Faciliteren ruimtelijk programma

Lammenschansdriehoek Verbeteren aansluiting op A4, via Lammenschansweg en Europaweg

Centrum Leiden Begeleiden voetgangersstromen
Transformeren naar verblijfsgebied, inclusief HOV en winkellogistiek

Winkelhof Faciliteren uitbreiding Winkelhof
Verminderen barrièrewerking Engelendaal

Luifelbaan Verbeteren doorstroming 5-Meilaan-Churchilllaan

Baanderij Verbeteren logistieke bereikbaarheid van het gebied
Transformeren

Rijneke Boulevard Verbeteren aansluiting N11 op A4
Verbeteren (H)OV

Vondellaan Verbeteren aansluiting Plesmanlaan / A44 en op Stationsgebied

 U Tabel 3.1: kansen en knelpunten werklocaties uit het Atelier Mobiliteit en Economie Leidse regio, 12 maart 2013, RoyalHaskoningDHV



Ruimtelijke strategie: vertaling van ambities in ruimtelijke speerpunten  29

 U Figuur 3.2: bereikbaarheidskansen en -knelpunten
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3.3 Verkeersgerelateerde succesfactoren
Een goede leefbaarheid en bereikbaarheid zijn randvoorwaardelijk voor het 
realiseren van de geformuleerde ambities voor wonen, werken en bezoeken.  Tabel 
3.2 laat zien op welke fronten leefbaarheid en bereikbaarheid succesvol kunnen 
bijdragen. We hebben het dan over succesfactoren en benoemen deze vanuit de 
invalshoeken ‘wonen’, ‘werken’ en ‘bezoeken’.

 U Tabel 3.2: succesfactoren leefbaarheid en bereikbaarheid

3.4 Bronnen
 - Verslag Atelier Mobiliteit en Economie Leidse Regio, 12 maart 2013, 

RoyalHaskoningDHV

Invalshoek

Succesfactoren

Leefbaarheid Bereikbaarheid

Wonen Geen overschrijding van normen of doelstellingen 
voor geluid en emissies
Minimaliseren verkeersbelasting in woonwijken

Auto: goede bereikbaarheid  van en naar snelwegen 
en betere leesbaarheid van doorgaande routes
Fiets en OV: goede bereikbaarheid vanaf station, 
toplocaties en –centra
Auto, OV en fiets: goede bereikbaarheid van 
recreatie- en natuurgebieden
Fiets: regionale verbindingen

Werken Geen overschrijding van normen of doelstellingen 
voor geluid en emissies
Goede kwaliteit van doorgaande wegen en 
openbare ruimte

(Vracht)auto: goede bereikbaarheid  toplocaties 
van en naar snelwegen en betere leesbaarheid van 
doorgaande routes
Fiets en OV: goede bereikbaarheid toplocaties 
vanaf station en woongebieden
Parkeren bus, auto en fiets: goede en voldoende 
parkeervoorzieningen toplocaties en -centra en 
betere aanrijroutes, looptijd bestemming parkeren, 
aanwezigheid P&R-voorzieningen en reistijd naar 
bestemming

Bezoeken Geen overschrijding van normen of doelstellingen 
voor geluid en emissies
Weinig doorgaand verkeer in centra
Goede kwaliteit van doorgaande wegen en 
openbare ruimte

(Vracht)auto: goede bereikbaarheid  topcentra 
van en naar snelwegen en betere leesbaarheid van 
doorgaande routes
Fiets en OV: goede bereikbaarheid topcentra vanaf 
station en woongebieden
Parkeren bus, auto en fiets: goede en voldoende 
parkeervoorzieningen toplocaties en -centra en 
betere aanrijroutes, looptijd bestemming parkeren, 
aanwezigheid P&R-voorzieningen en reistijd naar 
bestemming

 Z Foto: Posad Spatial Strategies
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4.
AnALySe: 
InzIcht In de LeefBAARheIdS- en BeReIKBAARheIdSSItuAtIe
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4.1 Leefbaarheid
Onder leefbaarheid, vanuit een bereikbaarheidsoptiek, laten we vallen: 
luchtkwaliteit, geluidoverlast, overbelaste wijkwegen, verkeersveiligheid en 
doorgaand verkeer in de kernen van Leiden,  Leiderdorp en Oegstgeest.

Luchtkwaliteit
In figuur 4.1a zien we vooral een overschrijding van de normen voor lucht op de 
routes binnen de agglomeratie waar vaak verkeersdrukte is en nabij de rijkswegen. 
In 2011 constateerden we dat er op zes plekken sprake is van een overschrijding 
van de normen voor luchtkwaliteit. Dat is het geval op de Churchilllaan, de Hoge 
Rijndijk, de Langegracht, de Oranjeboomstraat, de Plesmanlaan en de Schipholweg 
/ tunnelmonden van de Stationsweg. Daarnaast zijn er aandachtslocaties 
waarvoor minimaal één van de volgende aspecten geldt: stikstofdioxide >37 μg/
m3, kleine afstand tot de wegrand, 10.000 motorvoertuigen per etmaal of meer 
of veel langdurig blootgestelden. Die aandachtslocaties zijn: Oude Spoorbaan 
(Driegatenbrug), Hoge Rijndijk, Levendaal, Zijlsingel, Hooigracht, Langegracht, 
Oranjeboomstraat, Vrijheidslaan, Haagweg, Schipholweg, Rijnsburgerweg, 
Leidsestraatweg, Geversstraat, Rijnzichtweg, Rijnsburgerweg(Oegstgeest en 
Rijnsburg), Noordeinde en de Geregracht, Churchillaan,  Persant Snoepweg, 
Engelendaal, Dr. Lelylaan, Willem de Zwijgerlaan, en Lammenschansweg. Ook de 
snelwegen beschouwen we als aandachtlocaties.

In dit hoofdstuk brengen we de leefbaarheids- en bereikbaarheidssituatie van de Leidse agglomeratie 
in beeld. Voornamelijk de knelpunten, maar we geven ook aan waar het goed gaat in de agglomeratie. 
We brengen zowel meetbare knelpunten naar voren als belemmeringen die bewoners en ondernemers 
‘voelen’. 
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 U Figuur 4.1a: luchtkwaliteit: aandachtlocaties en normoverschrijding (bron: Luchtkwaliteitsplan 2012-2014, Omgevingsdienst West-Holland)

Aandachtlocatie

Normoverschrijding
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 U Figuur 4.1b: knelpunten geluid (bron: Actieplan Geluid 2011, Omgevingsdienst West-Holland)

geluid
Het verkeerslawaai is met meer dan 70 dB (gemeten op de gevels) het grootst 
op de Hoge Rijndijk, Morsweg, Hooigracht, Langegracht, Oude Spoorbaan en 
Geversstraat. Op onder andere het Noordeinde, Plesmanweg, Levendaal, Hoge 
Woerd, Sumatrastraat, Willem de Zwijgerlaan, de singels, Rijnsburgerweg, Leidse 
straatweg, Marnixstraat, Kooilaan, Lage Rijndijk, Engelendaal, Persant Snoepweg, 
Vronkenlaan, Laan van Ouderzorg, Valk Boumanweg en Van Diepeningenlaan is 
sprake van een geluidbelasting van meer dan 65 dB (gemeten op de gevels). Zie 
figuur 4.1b.

Geluid: >70 dB

Geluid: >65 dB
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 U Figuur 4.2: overbelaste wijkontsluitingswegen

Overbelaste wijkwegen
Figuur 4.2 geeft weer welke wegen een hoge (9.000 - 17.000) of zeer hoge (> 
17.000) intensiteit hebben en tegelijkertijd geen primaire doorstroomfunctie 
hebben, maar dienen als wijkontsluitingsweg of zelfs als erftoegangsweg. De 
intensiteiten zijn afkomstig uit het regionale verkeersmodel (RVMK). Vanwege het 
ontbreken van een duidelijke herkenbare hiërarchie in het verkeerssysteem zijn 
deze knelpunten relatief subjectief en geven ze vooral de wegen aan waar een 
hoge intensiteit, in combinatie met het beschikbare straatprofiel, tot overlast 
leidt. In de vervolgfase bekijken we per locatie of we een deel van dit doorgaande 
verkeer kunnen weren of dat we het anders kunnen oplossen.

9.000 tot 17.000 voertuigen
per etmaal
> 17.000 voertuigen 
per etmaal

Overbelaste wijk-
ontsluitingswegen
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Veiligheid
De afgelopen jaren is de verkeersveiligheid binnen de Leidse agglomeratie 
aanzienlijk verbeterd. Nagenoeg alle black-spots in het verkeersnetwerk zijn 
opgelost. Toch blijft veiligheid met name van van kwetsbare deelnemers, zoals 
fietsers, ouderen, minder validen en slechtzienden een continu aandachtspunt bij 
het opstellen van oplossingsrichtingen voor bereikbaarheidsproblemen. 

Figuur 4.3 geeft inzicht in de ongevallen in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest in de 
periode 2007-2011.

 U Figuur 4.3: ongevallen in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest, 2007-2011

Ernstig ongeval op wegvak
(ziekenhuis/dodelijk)

Ernstig ongeval op kruising
(ziekenhuis/dodelijk)
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Locaties die extra verkeersveiligheidsaandacht vragen vanwege de geringe breedte 
of de onoverzichtelijke situatie zijn onder meer Morsweg / Haagweg, inclusief 
de Rijnzichtbrug, Breestraat, Lage Rijndijk / Spanjaardsbrug, Noordeinde, 
Spanjaardsbrug en Julius Caesar fietsbrug / Kanaalweg. Daarnaast hebben we te 
maken met sociale onveiligheid in bijvoorbeeld tunnels. Die hebben we niet in 
kaart gebracht.

doorgaand verkeer
Bewoners en ondernemers ervaren de Zijlsingel, Hooigracht, Langegracht, Haagweg 
en Morsweg in Leiden en de Engelendaal en de Persant Snoepweg in Leiderdorp 
als druk. Op deze wegen is sprake van relatief veel doorgaand verkeer. Recent 
verkennend onderzoek dat is uitgevoerd op de Hooigracht en Langegracht laat zien 
dat 30 tot 40% van de motorvoertuigen doorgaand verkeer is. Dit doorgaand verkeer 
passeert de singel aan de ene zijde en verlaat de binnenstad via een singel aan de 
andere zijde. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op een donderdag door middel 
van visuele tellingen. Het aantal doorgaande voertuigen verschilt per locatie. 
Voor de Hooigracht ligt het tussen de 4.000 en 5.300 motorvoertuigen per etmaal 
van het totaal van 13.300 motorvoertuigen. Een vergelijkbaar kentekenonderzoek 
is vorig jaar uitgevoerd in Leiderdorp. Het aandeel doorgaand verkeer op de 
Engelendaal (gemeten nabij de Oude Spoorbaan) en Persant Snoepweg (gemeten 
op de Leiderdorpse brug) ligt tussen de 10 en 20%. Onze doelstelling is om deze 
percentages naar beneden te krijgen zodat de leefbaarheid verbetert.

4.2 Bereikbaarheid – auto
Gezien van buiten de agglomeratie kunnen we de autobereikbaarheid van de Leidse 
agglomeratie als goed kwalificeren. Door de flankering aan weerszijden door de A4 
en A44, met ruimvoldoende afslagen, zijn Schiphol, de Zuidas, het Prins Clausplein 
en het Klein Polderplein in circa 20 minuten te bereiken. 

Wegenstructuur
Een goed ingericht wegennet is de basis voor een goede en veilige afwikkeling 
van verkeer: een voor de weggebruiker herkenbare inrichting die afgestemd 
is op de functie. Daarmee voorkomen we onder andere dat doorgaand verkeer 
door woongebieden gaat. In de agglomeratie onderscheiden we de volgende 
categorieën:
• Snelweg / regionale verbindingswegen. Primair doel is het afwikkelen 

van bovenstedelijk verkeer. Autoverkeer blijft zolang mogelijk op de 
stroomweg en kiest een afslag die zo dicht mogelijk bij de bestemming ligt. 
Voorbeelden zijn de snelwegen A4 en A44, de provinciale wegen N445 en 
N446 en de toekomstige Rijnlandroute.

• Stedelijke ontsluitingswegen. Primair doel is het afwikkelen van verkeer 
tussen stadsdelen / gemeenten en verkeer tussen de stroomwegen en 
de stadsdelen / gemeenten. Voorbeelden zijn de Europaweg, Willem 
de Zwijgerlaan, Oegstgeesterweg, Schipholweg, Warmonderweg en 
Rijnsburgerweg.

• Wijkontsluitingswegen. Primair doel is het afwikkelen van verkeer tussen 
stadsontsluitingswegen en de wijken. Vaak zijn dit ook hoofdroutes voor 
fietsverkeer en OV. Voorbeelden zijn de IJsselmeerlaan, Gooimeerlaan, 
Voorhoflaan, Vondellaan, Hooigracht, Langegracht, Marnixstraat en Kooilaan.

• Erftoegangswegen. Primair doel is de ontsluiting van woningen, bedrijven en 
voorzieningen voor alle verkeerssoorten. Verblijfsklimaat en leefbaarheid 
rond deze wegen is belangrijk. 
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 U Figuur 4.4: wegenstuctuur Leidse agglomeratie

Figuur 4.4 geeft inzicht in de wegenstructuur van de Leidse agglomeratie. 
De wegcategorie is in de praktijk vaak niet duidelijk herkenbaar.Stedelijke ontsluitingsweg

Wijkontsluitingsweg

Snelweg en 
regionale verbinding
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 U Figuur 4.5: reistijden auto op trajecten (bron: NavTeq, 2013)

Autoroutes

Reistijden

Bestemming

15.26

traject naar
toplocatie

naar 
woongebied

Reistijd 
(min.)

A4 afslag noord – 
A4-zone Leiderdorp

X 1,84

A4 afslag noord  - 
Bio Science Park

X 14.30

A4 afslag noord – 
P Garenmarkt

X X 8,42

A4 afslag zuid – 
P Garenmarkt

X X 6.09

A4 afslag zuid – 
Bio Science Park

X 11,22

A44 afslag noord – 
A4-zone Leiderdorp

X 15,44

A44 afslag noord – 
P Lammermarkt

X X 6.94

A44 afslag zuid – 
P Lammermarkt

X X 4.68

A44 afslag Plesmanweg 
– Roomburg/Meerburg

X X 11.65

A44 afslag Plesmanweg 
– A4-zone Leiderdorp

X 12,21

A44 afslag Plesmanweg 
– Bio Science Park

X 3,56

A4 afslag noord – 
Winkelhof

X X 4,00

A4 afslag noord - 
Merenwijk

X 7,12

A4 afslag zuid - 
Stevenshof

X 8,20

A44 afslag zuid - 
Stevenshof

X 2,19

Reistijden
Zoals in de inleiding al aangegeven, is de bereikbaarheidssituatie binnen de 
agglomeratie niet optimaal. De reistijd van de rijkswegen tot aan belangrijke 
bestemmingen in de agglomeratie is relatief onbetrouwbaar, gelet op de omvang 
van de regio: de routes zijn omslachtig, onlogisch en congestiegevoelig. Niet alleen 
tijdens spitsuren, maar ook daarbuiten. Om een beeld te krijgen van de huidige 
bereikbaarheid hebben we voor een aantal routes de huidige reistijden vanaf 
de agglomeratiepoorten (aansluitingen A4 en A44) naar een aantal toplocaties 
bepaald. Zie figuur 4.5. De reistijden zijn gebaseerd  op het driejaargemiddelden. 
Gemiddeld  genomen blijken de reistijden helemaal niet slecht te zijn. Vooral de 
betrouwbaarheid van de reistijd  is een probleem in de Leidse agglomeratie. 
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 U Figuur 4.6: snelheidsverdeling over de dag op de huidige N206 per auto vanaf A4 en A44 naar Bio Science Park (bron: TomTom 2010)

Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van de reistijden per auto in de Leidse agglomeratie blijkt 
niet goed te zijn. In figuur 4.6 is voor één van de reistijdtrajecten in Leiden de 
betrouwbaarheid van de reistijd weergegeven met daarbij de spreiding van de 
gemiddelde snelheid op een aantal tijdstippen. De grafiek maakt duidelijk dat in 
de spitsen in een kwart van de gevallen de gemiddelde snelheid nog niet de helft 
is van de 50%-waarde. Dit betekent dat een dagelijkse gebruiker meer dan één 
keer per week twee keer zo lang onderweg is. Voor een werknemer die van het Bio 
Science Park naar de A4 rijdt, betekent dit meer dan eens per week 50 minuten 
reistijd in plaats van 25 minuten. De betrouwbaarheid is slecht door bijvoorbeeld 
bushaltes op de rijbaan, laden en lossen, bruggen en spoorwegovergangen.

Naast absolute reistijd is de betrouwbaarheid van de reistijd een belangrijk criterium voor bereikbaarheid. 
Onverwacht lange reistijden betekenen gemiste afspraken, ergernis en de noodzaak om grote marges aan 
te houden. In het Rijksbeleid heeft betrouwbaarheid van de reistijd dan ook een belangrijke plaats. Het 
Rijk streeft ernaar op het hoofdwegennet 95% van de verplaatsingen ‘op tijd’ te laten zijn. Op tijd wil 
zeggen op langere afstanden (boven 50 km) maximaal 20% vroeger of later dan de verwachte reistijd en 
op kortere afstanden maximaal 10 minuten korter of langer dan de verwachte reistijd op een bepaald 
tijdstip van de dag (bron: Rijkswaterstaat DVS 2009). Het Rijksbeleid voor openbaar vervoer richt zich op 
het spoor. Betrouwbaarheid in de vorm van het 5-minutenpunctualiteitpercentage is daar zelfs de primaire 
kwaliteitsindicator. Tal van landelijke onderzoeken dragen de keuze om in te zetten op betrouwheid; reizigers 
waarderen betrouwbaarheid in hoge mate.
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 U Figuur 4.7: rijsnelheid, op basis van NavTeq, 2013

Rijsnelheid
De gemiddelde rijsnelheid is op orde en passend bij de Leidse agglomeratie. Zie 
figuur 4.7. Wel is sprake van een hoge mate van onbetrouwbaarheid. Wat geldt voor 
de betrouwbaarheid van de reistijd geldt ook voor de rijsnelheid.
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Knelpunten door overbelasting
We hebben de knelpunten door overbelasting van verkeersregelinstallaties, 
kruisingen en wegvakken in kaart gebracht. De knelpunten geven vooral plekken 
aan waar een hoge intensiteit leidt tot vertraging en files. Er zijn knelpunten 
door overbelasting als gevolg van de te geringe capaciteit van de kruispunten 
en verkeersregelinstallaties (VRI’s). Zie figuur 4.8. Daarnaast zijn de inprikkers 
vanaf de snelweg A4 en A44 richting de agglomeratie overbelast (stedelijke 
ontsluitingswegen). De afslag A4 / Leiderdorp (Persant Snoepweg) en de afslag A4 
/ N11 (Willem van der Madeweg) hebben lange routes de stad in en komen allebei 
uit op de Hoge Rijndijk, een historische route die slechts een beperkte hoeveelheid 
verkeer kan verwerken. Aan de westkant, vanaf de A44, is de situatie anders. 
Het knelpunt zit vooral in de ‘Knoop West’: de aanknoping van de Plesmanlaan 
en de N206 uit de Duin- en Bollenstreek op de A44. Op de afritten van de A44 
treedt vaak filevorming op. De afslag A44 / Oegstgeest is ongeschikt als entree 
naar de agglomeratie, maar wordt wel vaak als zodanig gebruikt. Hierdoor is de 
doorstroming op de Rijnsburgerweg slecht. Ook zijn enkele wijkontsluitingswegen 
overbelast, zoals reeds is omschreven in paragraaf 4.1.

Knelpunten door obstakels
De kunstwerken, zoals bruggen en spooroverwegovergangen op belangrijke routes 
zorgen ook voor knelpunten. Die vormen obstakels voor de doorstroming en 
dragen vanzelfsprekend niet bij aan de betrouwbaarheid van routes binnen de 
agglomeratie. 

parkeren
Bewoners, ondernemers en bezoekers geven aan dat zij grote parkeerdruk ervaren. 
Grote ondernemers hebben behoefte aan (extra) P&R-voorzieningen. Daarnaast 
blijkt dat bezoekers niet altijd op een logische manier parkeergelegenheid 
vinden. Het ontbreekt aan oriëntatiepunten, een goed functionerend 
parkeerverwijssysteem en aan een zogenaamde ‘parkeerhiërarchie’ en een 
parkeerring. Verder is sprake van een beperkte capaciteit voor touringcars die het 
centrum van Leiden bezoeken.
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 U Figuur 4.8: knelpunten op wegen (auto, OV en fiets)
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4.3 Bereikbaarheid – openbaar vervoer
Dagelijks komen er 70.000 mensen met de trein naar de Leidse agglomeratie. 
Hiermee is Leiden Centraal het vijfde station van Nederland als het gaat om 
het aantal reizigers. Het is een sterke OV-knoop voor de regio: het regionale en 
nationale OV-netwerk komen hier samen. Tegelijkertijd constateren we dat OV-
systemen in naburige regio’s niet goed aansluiten op Leiden. Zo is Leiden niet 
aangesloten op Randstadrail aan de zuidkant of de Zuidtangent aan de noordkant. 
Dit zal verbeteren met de realisatie van de HOV-plannen Zuid-Holland-Noord: het 
nieuwe OV-net voor de agglomeratie Leiden. Deze plannen betekenen de komst van 
HOV-bussen op de Hooigracht-Langegracht en een halvering van de bussen op de 
Breestraat.

hOV-netwerk
HOV staat voor hoogwaardig openbaar vervoer: OV met extra kwaliteit ten aanzien 
van de (exploitatie)snelheid, betrouwbaarheid, comfort en haltevoorzieningen. De 
hoofdlijnen van de OV-visie Holland Rijnland zijn leidend voor het HOV-netwerk. 
Hierin is Leiden Centraal als belangrijke regionale OV-hub genoemd die een vlotte 
en betrouwbare bereikbaarheid moet hebben. 75% van de reizigers van regionale 
buslijnen heeft het station als eindbestemming en 15% stapt uit op een van de 
centrumhaltes. Voor de relaties naar Katwijk, Leiderdorp (Rijnland Ziekenhuis), 
Zoetermeer en Zoeterwoude / Alphen is de ambitie HOV-kwaliteit te realiseren. 

Reistijden en frequenties volgens dienstregeling
Ter illustratie geeft figuur 4.9 voor een aantal wijken binnen de agglomeratie 
de reistijd en de frequentie van de OV-verbinding weer naar het station Leiden 
Centraal. 

Knelpunten en betrouwbaarheid
De OV-bereikbaarheid is in nog grotere mate gebaat bij betrouwbaarheid dan de 
autobereikbaarheid omdat de OV-reiziger vaak afhankelijk is van aansluitingen. 
Vooral bij een regionaal knooppunt zoals Leiden Centraal. Net als voor de auto 
geldt voor OV dat de betrouwbaarheid onvoldoende is omdat voor het OV dezelfde 
knelpunten gelden als voor de auto. Uitzondering hierop vormen knelpunten 
waar separate OV-voorzieningen zijn gerealiseerd: de vrije busbanen op de 
Lammenschansweg en rond het station en kruisingen waar een prioriteitsregeling 
voor OV is ingesteld. 
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 U Figuur 4.9: dienstregeling OV (bron: OV 9292)
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4.4	 Bereikbaarheid	–	fiets
De gemeente Leiden zet in op de kwaliteit van hoofdroutes met prioriteit op drukke 
woon-werk trajecten, zo beschrijft de conceptfietsnota van de gemeente Leiden. 
Knelpunten op deze routes die de reistijd, comfort en directheid beperken worden 
direct aangepakt. Hiermee verbetert de fietsinfrastructuur voor alle Leidenaren, 
bezoekers en werknemers van Leiden, maar zeker zo belangrijk zijn deze routes 
voor de potentiële regionale woon-werkfietser binnen de Leidse agglomeratie.  
Ook de gemeente Leiderdorp werkt dit jaar aan een fietsnota en uitvoeringsplan, 
waarbij het regionale fietsnetwerk een belangrijke bouwsteen vormt.

In bovenstaande nota’s en bijbehorende uitvoeringsplannen worden de meeste 
knelpunten op het gebied van de fietsbereikbaarheid aangepakt. De knelpunten 
die beide fietsnota’s aanpakt, liggen op een lager schaalniveau dan de 
agglomeratieschaal. Interessant voor de agglomeratie en daarmee ook voor LAB071 
is daarom het compleet maken van het regionale fietsnetwerk omdat:
• het anticipeert op het groeipotentieel ‘nieuwe’ fietsritten;
• het de kernen in de Leidse Regio met elkaar en met de grote bestemmingen 

verbindt; 
• het zowel de hoofdbestemmingen als ook de onderliggende bestemmingen 

beter bereikbaar maakt via ontsluitende fietspaden.

De Leidse agglomeratie heeft reeds een goed fietsnetwerk. Daarin constateren 
we echter acht ontbrekende regionale schakels. Die zijn te zien in figuur 4.10. 
Doelstelling van het LAB071 is om deze ontbrekende schakels, waar mogelijk mee 
te nemen in de oplossingsrichtingen. Deze ontbrekende schakels zijn:
1 Knoop West
2 NUON-terrein Langegracht
3 De Waard
4 Park Matilo
5 Spoorroute Haagwegterrein
6 Kikkerpolder
7 Bio Science Park
8 Leiderdorp / Winkelhof
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 U Figuur 4.10: ontbrekende schakels topfietsroutes (bron: Nota herijking fietsroutes, Leiden, concept 2013 en fietsnota Leiderdorp)
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4.5 Bereikbaarheid– voetgangers
Vooral rond de centra en winkelgebieden moeten we voetgangers goed bedienen. 
Dat geldt zowel voor Leiden, Leiderdorp als Oegstgeest. Daarnaast moeten 
voetgangers duidelijke looproutes hebben. De looproutes naar de parkeerlocaties 
en het station Leiden Centraal kunnen beter. Vooral omdat de voetganger rondom 
het station te maken heeft met druk busverkeer, fietsers, smalle stoepen en 
winkels in het lagere segment. Het is een Leidse ambitie om de routes meer 
herkenbaar te maken en een kwaliteitsimpuls te geven.

4.6 Bronnen
 - ‘Luchtkwaliteitsplan 2012-2014’, Omgevingsdienst West-Holland, september 2012
 - ‘(concept) Actieplan Geluid, Omgevingsdienst West-Holland, maart 2013
 - ‘Kentekenonderzoek verkeer Leiderdorp’, Goudappel Coffeng, 2012
 - ‘Kentekenonderzoek verkeer centrumgebied Leiden’, Goudappel Coffeng, 2013
 - ‘Reistijdanalyse routes Leidse regio’, Goudappel Coffeng, april 2013
 - TomTom-data, 2010 
 - NavTeq, 2013
 - Rijkswaterstaat, DVS, 2009
 - ‘OV-visie Holland Rijnland’, Holland Rijnland, 2012
 - ‘HOV-net Zuid-Holland-Noord’, provincie Zuid-Holland, december 2012
 - OV9292
 - Nota herijking fietsroutes, gemeente Leiden, concept 2013
 - Fietsnota Leiderdorp, gemeente Leiderdorp, (in ontwikkeling) 

 Z Foto: Posad Spatial Strategies
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5.1 Knelpunten in 2013
Figuur 5.1 en tabel 5.1 geven een overzicht van de in hoofdstuk 4 omschreven 
knelpunten op het vlak van leefbaarheid en bereikbaarheid.

 U Tabel 5.1: knelpunten 2013

De beschreven situatie in hoofdstuk 4 samen met de resultaten van de werksessies met 
gemeenteraadsleden en het AggloLAB geven een totaaloverzicht van de huidige knelpunten rond 
leefbaarheid en bereikbaarheid. Figuur 5.1 vat die knelpunten samen. Het oplossen van deze knelpunten 
moet uiteindelijk bijdragen aan de geformuleerde ambities. Dit hoofdstuk sluiten we af met de 
knelpunten, die na uitvoering van de in 5.2 te noemen projecten, zijn opgelost.

Leefbaarheid Bereikbaarheid

Luchtkwaliteit. Zie figuur 4.1a.
• Normoverschrijding: Churchilllaan, Langegracht, 

Plesmanlaan, Schipholweg, Oranjeboomstraat, Hoge 
Rijndijk

• Aandachtlocaties: Oude Spoorbaan (Driegatenbrug), Hoge 
Rijndijk, Levendaal, Zijlsingel, Hooigracht, Langegracht, 
Oranjeboomstraat, Vrijheidslaan, Haagweg, Schipholweg, 
Rijnsburgerweg, Leidsestraatweg, Geversstraat, 
Rijnzichtweg, Rijnsburgerweg (Oegstgeest en Rijnsburg), 
Noordeinde en de Geregracht, Churchillaan,  Persant 
Snoepweg, Engelendaal, Dr. Lelylaan, Willem de 
Zwijgerlaan,  Lammenschansweg en nabij de snelwegen.

Geluid: > 65 dB en >70 dB: > 70 dB: Hoge Rijndijk, Hooigracht 
(van Klokpoort tot Oranjeboomstraat), Morsweg, Oude 
Spoorbaan, Geversstraat, Leidsestraatweg, Rijnsburgerweg, 
Noordeinde, Lange Gra cht, Levendaal, Hoge Woerd, de 
‘singels’, Rijnsburgerweg, Marnixstraat, Kooilaan, Lage 
Rijndijk, Engelendaal, Van Diepeningenlaan, Vronkenlaan, 
Laan van Ouderzorg, Van der Valk Boumanweg, Mauritssingel, 
Achthovenerweg, Rijnzichtweg, Rhijngeesterstraatweg, Laan 
van Oud Poelgeest, Warmonderweg, Persant Snoepweg. 
Zie figuur 4.1b

Overbelaste wijkontsluitingswegen. Zie figuur 4.2.

Veiligheid: verkeersveiligheid en sociale veiligheid

Teveel doorgaand verkeer op Engelendaal-Persant Snoepweg en 
Hooigracht-Langegracht

Aanzien en kwaliteit van wegen en openbare ruimte

Parkeeroverlast, o.a. op de Rooseveltstraat

Auto- en OV-reistijd en betrouwbaarheid: Stationsgebied 
Leiden, Flora Rijnsburg, Heineken, Roomburg, Meerburg, 
Holiday Inn e.o., Bio Science Park, Lammenschansplein, Leidse 
Binnenstad, Luifelbaan, Baanderij, Winkelhof

Overbelaste wegen en kruispunten. Zie figuur 4.8.
• Verkeerskundig bekend: Europaweg, Lammeschansweg, 

Rooseveltstraat, Lammenschansplein (N206), Hoge 
Rijndijk, Plesmanlaan, Haagsche Schouwweg, Haagweg, 
Morsweg, Hooigracht, Langegracht, Rijnsburgerweg, 
Leidsestraatweg, Geversstraat, Rijnzichtweg, 
Rijnsburgerweg (Oegstgeest en Rijnsburg),Engelendaal en 
Persant Snoepweg

• Gevoeld: Zijlsingel, Churchilllaan, Willem van de 
Madeweg, kruising A4-N11, Oude Spoorbaan

Files bij obstakels: Wilheminabrug, Stierenbrug, Lammebrug, 
Spanjaardsbrug, Sumatrabrug, spoorwegovergangen Kanaalweg 
en Haagweg-Morsweg. Zie figuur 4.8.

Leesbaarheid toegangsroutes

Vindbaarheid, kwaliteit en aantal parkeerplaatsen voor bus, 
auto en fiets in Leidse binnenstad

Reistijd  en comfort per fiets van woongebieden naar 
werkgebieden, centra en natuurgebieden

Oponthoud door bevoorrading

Reistijd (auto en OV) van woongebieden naar natuurgebieden
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 U Figuur 5.1: knelpunten in 2013
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5.2 projecten in 2013-2020 
De projecten die wij, provincie Zuid-Holland en andere overheden, de komende 
10 jaar uitvoeren, verbeteren de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie, 
zoals de HOV-plannen Zuid-Holland-Noord, de Rijnlandroute en parkeergarages 
Lammermarkt en Garenmarkt. Figuur 5.2 geeft een opsomming van de ruimtelijke 
en infrastructuurprojecten die we de komende 10 jaar uitvoeren. Voor 
infrastructuurproject nummer 9 HOV Meerlijn-Noord zijn de financiën nog niet 
geregeld. Dat geldt ook voor een aantal ruimtelijke projecten. We hebben als 
uitgangspunt dat de ontbrekende schakels van topfietsroutes nummer 1 tot en met 
7 in de periode 2013-2020 worden gerealiseerd.

Ook vanuit de Economische Agenda gaan we in de agglomeratie aan de slag. De 
volgende infrastructurele voornemens hebben we daarin geformuleerd:
• Optimaliseren van de bereikbaarheid (parkeren, fietsen, looproutes en 

openbaar vervoer) rondom de belangrijkste werklocaties zonder dat dit 
grote investeringen vergt. 

• Bijdragen aan de doorontwikkeling van de HOV-kennislijn, die de 
belangrijkste kennis- en onderwijslocaties in de agglomeratie frequent met 
elkaar en Leiden Centraal verbindt.

• Verbeteren en verhogen van de frequentie van (H)OV van en naar het 
centrum en de belangrijkste werklocaties in Holland Rijnland met het oog op 
het vergroten van het ‘catchment area’ voor de arbeidsmarkt.

• Ontvlechten van verschillende modaliteiten en het realiseren van voldoende 
parkeervoorzieningen voor de culturele voorzieningen en de brede 
economie.

• Ontwikkelen van stadsassen die de buitenring van de agglomeratie verbinden 
met de binnenring van Leiden.

5.3 Opgeloste knelpunten in 2013-2020
Met de uitvoering van bovengenoemde bereikbaarheidsprojecten is onze 
verwachting dat een deel van de huidige bereikbaarheidsknelpunten oplost: het 
overbelaste wegennet op de Plesmanlaan, Europaweg en Lammenschansplein 
verbetert, de obstakels verdwijnen door het verhogen van de Lammebrug en het 
maken van een spooronderdoorgang op de Kanaalweg. Zie figuur 5.2. Vooral aan 
de zuidwestzijde verbetert de autobereikbaarheid aanzienlijk. Het effect van de 
reeds geplande projecten hebben we bepaald op basis van eerder uitgevoerde 
berekeningen en analyses. De omvang van dit effect checken we in een later 
stadium aan de hand berekeningen met het nieuwe regionale verkeersmodel dat in 
de zomer van 2013 beschikbaar komt.

De parkeerproblematiek pakken we aan door de realisatie van parkeergarages op 
de Garenmarkt en Lammermarkt en fietsvoorzieningen bij station Leiden Centraal 
en in de binnenstad bij de V&D.  

Schonere auto’s  en een schonere  omgeving zorgen ervoor dat we in 2015 
geen overschrijdingen meer hebben van de normen van luchtkwaliteit, behalve 
misschien bij de tunnelmonden van de Schipholweg in Leiden. De aandachtlocaties 
voor luchtkwaliteit blijven echter van belang.

5.4 Bronnen
 -  ‘Kennis en werk’, Economische Agenda Leiden, concept 2013
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 U Figuur 5.2: ruimtelijke en infrastructuurprojecten in de Leidse agglomeratie in de periode 2013-2020
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 U Figuur 5.3: inzicht in opgeloste knelpunten
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 Z Foto: Posad Spatial Strategies
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6.
OpgAVe: 
OpLOSSen ReSteRende KneLpunten, fAcILIteRen 
AmBItIeS en InSpeLen Op RuImteLIjKe KAnSen
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6.1	 Probleemdefinitie
De Leidse agglomeratie wil een Europese topregio zijn van internationale kennis, 
historie en cultuur, met een prettige en hoogwaardige woonomgeving, die goed 
bereikbaar is. De toegang tot de Leidse agglomeratie is voldoende, maar de 
bereikbaarheid binnen het gebied is slecht. Door de uitvoering van projecten, 
zoals de Rijnlandroute en HOV-plannen voor Zuid-Holland-Noord, verbetert de 
bereikbaarheid en ook de leefbaarheid de komende jaren, vooral aan de zuid- en 
westzijde van de agglomeratie. 

De knelpunten op het vlak van leefbaarheid en bereikbaarheid aan de noord- en 
oostzijde van de agglomeratie lossen we echter niet op door de reeds geplande 
projecten. Ook zullen nieuwe knelpunten ontstaan door de ruimtelijke kwaliteit 
in de centra van Leiden en Leiderdorp te verbeteren en ruimte te maken voor de 
openbaarvervoerplannen van de provincie Zuid-Holland. 

Binnen LAB071 willen we het geschetste probleem oplossen dat resteert na 
de uitvoering van de reeds geplande projecten. Daarbij streven we ernaar dat 
bereikbaarheidsinvesteringen inspelen op ruimtelijke kansen.

In de volgende paragrafen gaan we nader in op de drie onderdelen van de opgave: 
oplossen van resterende knelpunten, faciliteren van ambities voor de kernen van 
Leiden en Leiderdorp en het inspelen op ruimtelijke kansen.

6.2 Resterende knelpunten
Als gevolg van de investeringen in bovengenoemde projecten in de periode 2013-
2020 verbetert vooral de autoreistijd en betrouwbaarheid van deze reistijd aan 
de zuid- en westzijde van de agglomeratie. Dat is niet het geval voor de reistijd 
aan de noord- en de oostzijde. De leefbaarheidsknelpunten blijven in de hele 
agglomeratie aandacht vragen. De overblijvende knelpunten staan in tabel 6.1 en 
zijn weergegeven in figuur 6.1. Onze opgave is om ook die problemen op te lossen.

 U Tabel 6.1: resterende knelpunten

Leefbaarheid Bereikbaarheid

Luchtkwaliteit: aandachtlocaties, vooral langs 
de drukke wegen aan de noordoostzijde van de 
agglomeratie

Geluid: > 65 dB en >70 dB, vooral langs de ‘drukke’ 
wegen aan de noordoostzijde van de agglomeratie

Overbelaste wegen in woonwijken, vooral aan de 
noordoostzijde van de agglomeratie

Veiligheid: verkeersveiligheid en sociale veiligheid

Teveel doorgaand verkeer op Engelendaal-Persant 
Snoepweg en Hooigracht-Langegracht

Aanzien en kwaliteit van wegen en openbare ruimte

Auto- en OV-reistijd en betrouwbaarheid: stationsgebied Leiden, Leidse 
Binnenstad, Baanderij, Winkelhof

Overbelaste wegen en kruispunten:  
Verkeerskundig bekend: Hoge Rijndijk, Haagweg / Morsweg, Hooigracht 
/ Langegracht, Rijnsburgerweg, Engelendaal / Persant Snoepweg
Gevoeld: Zijlsingel, Willem van der Madeweg, Oude Spoorbaan

Files bij obstakels: Wilheminabrug, Stierenbrug, Spanjaardsbrug, 
Sumatrabrug en spoorwegovergang Haagweg-Morsweg

Leesbaarheid toegangsroutes

Voldoende parkeerplaatsen voor (touringcar)bussen

Fiets: resterende ontbrekende schakels

Oponthoud door bevoorrading

Reistijd (auto en OV) van woongebieden naar natuurgebieden

In dit hoofdstuk schetsen we de opgave waar LAB071 zich op richt, of in andere woorden: het probleem dat 
we willen oplossen. 
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 U Figuur 6.1: resterende knelpunten
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6.3 Kwaliteits- en openbaarvervoerambities
Onderdeel van de genoemde opgave is het mogelijk maken van de recent 
gepresenteerde kwaliteit- en openbaarvervoerambities voor de centra van Leiden 
en Leiderdorp. Zie figuur 6.2.

Leiden wil de (economische) aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroten en 
meer ruimtelijke kwaliteit te bieden en de HOV-plannen Zuid-Holland-Noord 
mogelijk maken door de volgende maatregelen:
• alleen bestemmingsverkeer in kernwinkelgebied en zwerfmilieus
• binnen singels: 30km-gebied, beperkt doorgaand verkeer
• meer ruimte voor de voetganger creëren in de binnenstad
Leiderdorp wil de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het hart van Leiderdorp 
vergroten door het weren van doorgaand verkeer op de Engelendaal en Persant 
Snoepweg.

Deze ambities hadden de colleges nog niet expliciet gemaakt bij de 
investeringsbesluiten over de genoemde projecten in paragraaf 5.2. De ambities 
verdringen het autoverkeer naar andere routes en kunnen nieuwe knelpunten 
veroorzaken aan voornamelijk de noord- en oostzijde van de agglomeratie.
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 U Figuur 6.2: kwaliteits- en HOV-ambitie voor Leiden en Leiderdorp
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6.4 Inspelen op ruimtelijke kansen
De investeringen in bereikbaarheid geven de mogelijkheid om in te spelen op 
ruimtelijke kansen. Zie figuur 6.3. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan de 
ruimtelijke speerpunten uit hoofdstuk 2 door:

• het toevoegen van programma in de ‘L’
• het versterken van de ruimtelijke relatie tussen woon- en groengebieden
• het transformeren van ‘verouderde’ woon- en werkgebieden
• het toevoegen van binnenstedelijke bouwlocaties
• het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van openbare ruimte en 

infrastructuur

Daarnaast kunnen we een bijdrage leveren aan andere ruimtelijke wensen rond 
verouderde bedrijfsterreinen, waaronder de Baanderij (inclusief LOI / ROC-
locatie) en de Waard. Vanuit de Economische Agenda is de vierde doelstelling 
het aantrekkelijker maken van het vestigingsklimaat van de Leidse regio passend 
binnen LAB071. Daarvoor zijn voornemens geformuleerd, waarvan de eerste drie 
passen binnen LAB071:

1. Zorgen voor een complementair aanbod van werklandschappen binnen de 
regio. Werklandschappen kenmerken zich door diversiteit en flexibiliteit. Er 
zijn drie profielen:
a. Consoliderend profiel: huidige typen bedrijven met matige 

verruiming.
b. Verruimend profiel: ook andere economische functies (PDV, kantoren, 

zakelijke en maatschappelijke dienstverlening) en voorzieningen zijn 
toegestaan.

c. Profielmenging met wonen en verruimend: menging wonen en andere 
economische functies.

2. Faciliteren mobiliteitsbehoefte van bedrijven. Zie tabel 3.1.
3. Verkennen van ontwikkelingsmogelijkheden van economische kanslocaties 

die ontstaan door verbeterde infrastructuur met aandacht voor toevoeging 
van kwaliteit op de knopen:
a. A4-zone Leiderdorp (WOOON-zorgboulevard)
b. Roomburg / Meerburg
c. Omgeving Heineken A4 / N11
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 U Figuur 6.3: ruimtelijke kansenkaart Leidse agglomeratie
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AfWegIngSmethOde: 
7.

huLpmIddeL Om OpLOSSIngSRIchtIngen te VeRgeLIjKen
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7.1 Onderdelen van de afwegingsmethode en het gebruik ervan
In deze verkenning maken we gebruik van een afwegingsmethode die we baseren 
op de volgende drie complementaire analyses: 
1. De oplossendvermogenanalyse. Via deze analyse willen we weten in 

welke mate een oplossing voldoet aan de probleemdefinitie uit hoofdstuk 
6. We toetsen op het zogenaamde ‘oplossend vermogen’ met behulp 
van leefbaarheids- en bereikbaarheidscriteria. Dat doen we door te 
berekenen in welke mate (uitgedrukt in een percentage) het effect van een 
oplossingsrichting tegemoet komt aan de streefwaarde behorend bij een 
criterium. 

2. De regionale impact analyse. Deze analyse geeft inzicht in de consequenties 
van de verschillende oplossingsrichtingen op bezoekers, hun bestedingen, 
de werkgelegenheid in deelgebieden en sectoren en op het bruto regionaal 
product.   

3. De business case analyse. Deze analyse beschrijft de kosten en de baten in 
de vorm van een business case voor elke oplossingsrichting. Deze biedt een 
doorkijk in de kosten en baten voor de overheden die de maatregelen gaan 
uitvoeren. We gaan na in welke mate de oplossingsrichtingen van elkaar 
verschillen op dit punt. 

Als laatste stap in de afweging is het zaak deze analyses bij elkaar te brengen 
om te komen tot een integrale afweging tussen de oplossingen in een globale 
Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA). 

Waarom niet een ‘volledige’ mKBA? 
We kiezen ervoor om een ‘globale’ MKBA te doen en niet een volledige MKBA. In deze verkenning denken 
we dat onze globale MKBA-methode een goed instrument is om oplossingsrichtingen relatief eenvoudig en 
eenduidig te vergelijken aan de hand van criteria die voor de agglomeratie van belang zijn.

Het voordeel van de volledige MKBA is dat de methode vergaand is gestandaardiseerd, objectiveert en waakt 
voor dubbeltellingen en subjectieve beoordelingsaspecten. Tegelijkertijd is dat ook een nadeel. Niet voor alle 
effecten bestaat een goede waarderingsmethode. Ook kan het gebeuren dat bepaalde effecten die van belang 
zijn voor lokale besluitvorming (bijvoorbeeld het effect op regionale werkgelegenheid) niet altijd goed tot 
uitdrukking komen. Daarnaast is voor de uitvoering van een volledige MKBA relatief veel tijd en budget nodig.

Een volledige MKBA lijkt ons in dit stadium een te zwaar instrument om oplossingsrichtingen te vergelijken. 
Er bestaat ook geen plicht dit te doen, ook niet in relatie tot bijvoorbeeld een MER. In een latere fase kan 
het wel opportuun zijn om enkele (varianten op) oplossingsrichtingen nader te vergelijken met een volledige 
MKBA. Daarom geven we in deze verkenning wel aan welke aanvullingen nog nodig zijn voor een (volledige) 
MKBA.

Alle resultaten nemen we ten slotte op in een integraal overzicht. Dat houdt in dat 
we de oplossingsrichtingen naast elkaar zetten waarbij we alle relevante informatie 
afkomstig uit de oplossendvermogenanalyse, de regionaal economische impact 
analyse, business case analyse en de globale MKBA betrekken. Deze opstelling 
bevat dan alle (relevante) ingrediënten op basis waarvan een beslissing kan worden 
genomen. Daarbij maken we ook een vergelijking met de autonome situatie 
(situatie niets doen) en geven we aan of en hoe oplossingsrichtingen inspelen 
op ruimtelijke kansen. Voor de ruimtelijke kansen geven we een kwalitatieve 
omschrijving.

Voor de opgave die we formuleerden in hoofdstuk 6 moeten we in de vervolgfase zoeken naar 
oplossingsrichtingen. In dit hoofdstuk geven we aan op welke wijze we de oplossingsrichtingen met elkaar 
willen vergelijken om een zo objectief mogelijke afweging te kunnen maken. Daarvoor presenteren we 
de afwegingsmethode. We stellen deze afwegingsmethode eerst vast alvorens we met oplossingen komen. 
Hiermee voorkomen we dat in een later stadium discussie ontstaat over de methodiek. 
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criteria
De criteria zijn een resultante van de omschrijving van de probleemdefinitie in 
hoofdstuk 6 en zijn getoetst in werksessies met de raadsleden en AggloLAB.

Leefbaarheid:
A. Gehinderden door luchtkwaliteit langs de hoofdroutes 
B. Aantal woningen met een geluidbelasting > 65 dB
C. Sluipverkeer: overbelaste wegen in woonwijken
D. Veiligheid: aantal aandachtlocaties verkeersveiligheid
E. Aandeel doorgaand verkeer over Engelendaal en Persant Snoepweg
F. Aandeel doorgaand verkeer over Hooigracht en Langegracht

Bereikbaarheid:
A. Gemiddelde autoreistijden over de hoofdroutes van toplocaties en 

topcentra naar snelwegen bij een betrouwbaarheid van 95% (*)
B. Gemiddelde autoreistijden over de hoofdroutes van woongebieden 

naar snelwegen bij een betrouwbaarheid van 95% (**)
C. Aantal knelpunten (auto, OV en fiets) op hoofdroutes door bruggen / 

spoorovergangen en door overbelasting kruispunten
D. Doorstroming op hoofdroutes (gemiddelde rijsnelheid) (*)
E. Reistijd op HOV-trajecten van woongebieden, toplocaties en -centra 

naar Leiden Centraal (***)
F. Fiets: aantal ontbrekende schakels in fietstoproutes tussen 

woongebieden en toplocaties, -centra en van woongebieden richting 
natuur- en recreatiegebieden 

(*) en (**)  Op de trajecten, weergegeven in figuur 4.5
(***)  Op de trajecten, weergegeven in figuur 4.9

 U Figuur 7.1: schematisch vergelijken van oplossingsrichtingen aan de hand van oplossend vermogen en in hoeverre wordt 

voldaan aan de streefwaarden 

7.2 de oplossendvermogenanalyse
In deze paragraaf geven we inzicht in de criteria, streefwaarden en methodiek 
om de oplossendvermogenanalyse uit te voeren. De nog te bedenken 
oplossingsrichtingen moeten een bijdrage leveren aan het verbeteren en versterken 
van de leefbaarheid en bereikbaarheid in de agglomeratie. Daarom hanteren we in 
deze paragraaf wederom die onderverdeling. In deze exercitie nemen we bewust 
geen wegingsfactoren op om zo keuzevrijheid te houden. 

100% 
score

0% 
score

-100% 
score

A   B   C   D   E   F

Leefbaarheid

A   B   C   D   E   F

Bereikbaarheid



66  Ambitiedocument LAB071  Z Foto: de Nationale Beeldbank / Arianne van der Nagel

Streefwaarden
Tabel 7.1 geeft de huidige waarden en de streefwaarden voor de criteria aan. 
De huidige waarden volgen uit hoofdstuk 4. De streefwaarden zijn de waarden 
na uitvoering van de reeds geplande projecten (paragraaf 5.2) en de LAB071-
maatregelen. 

 U Tabel 7.1: streefwaarden

criterium
2013 
Inschatting

2030 
Streefwaarde

Leefbaarheid

A. Gehinderden door  luchtkwaliteit (> norm -/-10%) langs de hoofdroutes  
(# woningen) 

B. Aantal woningen met een geluidbelasting > 65 dB (# woningen) 

C. Sluipverkeer: overbelaste wegen in woonwijken  (# overbelaste 
wegen)

D. Veiligheid (# aandachtlocaties)

E. Aandeel doorgaand verkeer over Engelendaal en Persant Snoepweg (%)

F. Aandeel doorgaand verkeer over Hooigracht-Langegracht (%)

2015: 0
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hoofdroutes van toplocaties en -centra naar snelwegen (minuten)

B. Gemiddelde autoreistijden (betrouwbaarheid 95%) over de 
hoofdroutes van woongebieden naar snelwegen (minuten)

C. Aantal knelpunten op hoofdroutes door bruggen en door overbelasting  
(#)

D. Doorstroming op hoofdroutes, gemiddelde rijsnelheid  (km/uur) met 
een betrouwbaarheid van 95%

E. Reistijd op HOV-trajecten van woongebieden, toplocaties en -centra 
naar Leiden Centraal (minuten)

F. Ontbrekende schakels in fietstoproutes van woonwijken naar 
toplocaties, -centra en richting natuur- en recreatiegebieden (#)
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Bijlage 1 geeft weer op basis van welke informatie de streefwaarden zijn bepaald. 
De functie van de streefwaarden is te toetsen in hoeverre de oplossingsrichtingen 
aan die streefwaarden voldoen. De waarden zijn hiertoe met realiteitszin gekozen 
en gebaseerd op de huidige waarden.

methodiek
We kwantificeren het oplossend  vermogen van de oplossingsrichtingen door het 
resultaat van de oplossing te vergelijken met de streefwaarde en de huidige 
waarde. We bepalen in hoeverre de voorgestelde oplossing de streefwaarde 
bereikt. De uitkomst geven we weer als percentage. Het oplossend vermogen in 
2030 berekenen we als volgt:
• Eerst stellen we het effect van de oplossingsrichtingen vast. Het effect is 

het verschil tussen de waarde nu en de waarde van de oplossing. 
• Dan bepalen we het oplossend vermogen. De uitkomst geeft aan in hoeverre 

de oplossing het probleem oplost. Die presenteren we in een staafdiagram, 
zoals het voorbeeld in figuur 7.1. Het percentage geeft aan in hoeverre de 
streefwaarde wordt gehaald. Bij 100% is de streefwaarde gehaald.

7.3 de regionale impact analyse
We toetsen in hoeverre de oplossingsrichtingen bijdragen aan de geformuleerde 
ruimtelijk-economische ambities. Een verbeterde bereikbaarheid leidt tot een 
toename van bezoekers, bestedingen, bedrijvigheid en een aantrekkelijker 
woonklimaat. Hierbij kunnen we zowel een direct als indirect effect 
onderscheiden. Door bijvoorbeeld extra consumptieve bestedingen, nemen de 
omzet, werkgelegenheid en winst van winkelbedrijven toe (het directe effect). 
Dit betekent ook dat dit bedrijf meer inkoopt, waardoor ook in verwante sectoren 
meer omzet en werkgelegenheid ontstaat.  Voor de regionaal economische analyse 
doorlopen we per oplossingsrichting de volgende stappen:
1. inschatting extra bezoekers per deelgebied in de ‘L’;
2. inschatting productiviteitsstijgingen per bedrijfstak per deelgebied in de ‘L’;
3. inschatting extra besteding per deelgebied in de ‘L’;
4. inschatting effect op inwonertal;
5. direct effect op de werkgelegenheid in de deelgebieden;
6. direct effect op de productie en toegevoegde waarde in de deelgebieden;
7. indirect effect voor de gehele regio via input / outputanalyse:

 - totaal effect werkgelegenheid voor de agglomeratie,
 - totaal effect toegevoegde waarde (bruto regionaal product) voor de 

agglomeratie. 

Het resultaat van de regionale economische analyse is een overzicht van het effect 
van de maatregelen en de oplossingsrichtingen op het aantal arbeidsplaatsen 
en de toegevoegde waarde in de verschillende deelgebieden in verschillende 
bedrijfssectoren. Zie figuur 7.2. Daarbij geven we per deelgebied en sector de 
extra omzet en toegevoegde waarde aan. We presenteren de totale impact op het 
bruto regionaal product voor de agglomeratie als geheel. 
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7.4 de business case analyse
De business case geeft inzicht in de kosten en baten voor de overheden die de 
maatregelen uitvoeren. De kosten omvatten investeringen, kosten voor beheer en 
onderhoud en exploitatiekosten. De baten zijn subsidies, bijdragen en eventuele 
extra inkomsten van overheden. 

De werkwijze voor de business case bestaat uit: 
a. een analyse van de kosten en kostendragers (investeringen, beheer, 

onderhoud);
b. een subsidiescan (provincie, Rijk)
c. een analyse van eventuele baten, zoals de extra lokale 

belastinginkomsten en verbetering van de resultaten van een 
gemeentelijke grondexploitatie

Het resultaat is een overzicht per oplossingsrichting van de kosten en de financiële 
baten voor overheden die in theorie en (onder voorwaarden) in praktijk ook 
daadwerkelijk geïncasseerd kunnen worden. De business case biedt inzicht in de 
financiële haalbaarheid van de oplossingsrichtingen.

7.5 de integrale afweging in een globale mKBA
Aan de hand van de resultaten van de reeds uitgevoerde analyses schatten we de 
effecten in en presenteren die in de vorm van een globale kosten-baten verhouding 
(KBA). Hierbij maken we gebruik van de resultaten van de uitgevoerde analyses. 
De effecten van de oplossingsrichtingen worden uitgedrukt in geld om eenduidig te 
kunnen vergelijken. 

Deze integrale analyse geven we zodanig vorm dat er al een globaal beeld van 
de integrale kosten en baten ontstaat, gericht op de Leidse agglomeratie. Dus 
niet alleen directe kosten en baten brengen we in kaart, maar ook kosten en 
baten op het vlak van leefbaarheid en ruimtelijke economie. Daarmee kunnen in 
latere instantie ook relatief eenvoudig een uitgebreide maatschappelijke kosten-
batenanalyse uitvoeren. 

7.6 Bronnen
 - ‘Notitie financieel-economische analyse’, Goudappel Coffeng / Decisio, 5 juni 2013
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 U Figuur 7.2: bedrijfssectoren, werkgelegenheid per gemeente
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8.
VeRVOLgpROceS: 
hOe nu VeRdeR
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8.1 eisen aan oplossingsrichtingen
De oplossingsrichtingen, die we in de volgende fase definiëren, moeten voldoen aan 
eisen over scope en financiën. Die beschrijven we in onderstaande paragraaf. Naast 
die eisen is het uitgangspunt dat de projecten die we in paragraaf 5.2 beschreven, 
worden uitgevoerd komende jaren.  

eisen over scope
Een oplossingsrichting omvat een pakket aan fysieke bereikbaarheidsmaatregelen 
voor auto, openbaar vervoer en fiets. Hierbij denken we aan de aanleg van nieuwe 
infrastructuur en maatregelen om de bestaande infrastructuur beter te benutten. 
Onderdeel van een maatregelenpakket kunnen leefbaarheidsmaatregelen zijn mits 
die bijdragen aan een verbetering van de bereikbaarheid en fysiek van aard zijn.

De oplossingsrichtingen omvatten in ieder geval bereikbaarheidsmaatregelen die de 
recente Leidse en Leiderdorpse ambities mogelijk maken. Ambities om:
• de ruimtelijke kwaliteit van de Leidse binnenstad en de kwaliteit van het 

openbaar vervoer in dit gebied te verbeteren, door:
 - alleen bestemmingsverkeer in het kernwinkelcentrum en zwerfmilieus 

toe te laten.
 - binnen en op de singels een snelheidsbeperking van 30 km/uur in te 

voeren.
 - doorgaand verkeer binnen de singels te beperken.

• de ruimtelijke kwaliteit van het Leiderdorpse centrum en de leefkwaliteit 
van de woongebieden rond drukke toegangswegen te versterken, door het 
terugdringen van het aandeel doorgaand verkeer over de Engelendaal en 
Persant Snoepweg.

Ringweg-Oost
De twee reeds onderzochte alternatieven voor de Ringweg-Oost nemen we niet 
mee als mogelijke oplossingsrichtingen. Indien wenselijk, is het wel mogelijk om 
varianten op deze alternatieven van de Ringwest-Oost te onderzoeken.

Eisen	over	financiën
De bereikbaarheidsinvesteringen moeten passen binnen het beschikbare budget. 
Het budget van Leiden bedraagt € 159 miljoen excl. BTW. Het bestaat uit eigen 
middelen en subsidies van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (geënt op 
de spooronderdoorgang Kanaalweg) en de provincie Zuid-Holland (geënt op het 
openbaar vervoer). Een deel van het budget (begroot op € 27 miljoen excl. BTW) is 
gereserveerd voor reeds uitgevoerd en gepland onderzoek en werkzaamheden aan 
de Kanaalweg, inclusief het maken van de spooronderdoorgang. Een beschikbaar 
budget resteert van € 132 miljoen excl. BTW. De subsidie van de provincie Zuid-
Holland (€ 30 miljoen excl. BTW), onderdeel van het beschikbare budget, moeten 
we besteden aan het verbeteren van de autoinfrastructuur in Leiden. 

Dit hoofdstuk gaat over de oplossingsrichtingen. Over waaraan die moeten voldoen en hoe we tot een 
keuze gaan komen.
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8.2 Van longlist naar oplossingsrichting
In de volgende fase inventariseren we mogelijke oplossingsrichtingen. Daarnaast 
onderzoeken we de effecten, kosten en baten van oplossingsrichtingen. Afhankelijk 
van de resultaten maken we vervolgens een selectie van de meest kansrijke 
oplossingsrichtingen, of indien daartoe voldoende aanleiding is, willen wij ons 
concentreren op een of twee meest kansrijke oplossingsrichtingen met mogelijke 
variantoplossingen. Indien noodzakelijk voeren we daarna vervolgonderzoek uit.

De effecten, kosten en baten van de oplossingsrichtingen bepalen we met 
behulp van verkeersmodellen en andere rekenmethoden. De resultaten van het 
onderzoek en de inventarisatie presenteren we in een rapportage en in een 
schetsboek. Uiteindelijk is het aan de politiek om een keuze te maken voor één 
oplossingsrichting. Bij het onderzoeks- en keuzeproces betrekken we de raadsleden 
en het AggloLAB. 



74  Ambitiedocument LAB071  Z Foto: Posad Spatial Strategies
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BIjLAgen



 U Tabel bijlage 1: herkomst streefwaarden

Bijlage 1: herkomst streefwaarden

criterium herkomst streefwaarden

Leefbaarheid

A. Gehinderden door luchtkwaliteit Luchtkwaliteitsplan 2012-2014 van de Omgevingsdienst West-Holland. De 
landelijke norm bedraagt 40 microgram per m3. De beleidsdoelstelling is 5% 
tot 10% scherper. Daaraan lijkt in 2015 te kunnen worden voldaan, waardoor 
terugbrengen tot 0% realistisch is. Dit wordt met name bereikt door de landelijke 
trend van een schoner wordend wagenpark.
Daarnaast blijft de wens om voor belangrijke drukke routes (> 10.000 mvt / etm.) 
waarlangs gevoelige bestemmingen zijn, de luchtkwaliteit verder te verbeteren.

B. Aantal woningen met een geluidbelasting 
> 65 dB

Actieplan Geluid van de Omgevingsdienst West-Holland. De ODWH hanteert 
een zogenaamde plandrempel van 65 dB. Het aantal woningen binnen onze 
agglomeratie dat boven die drempel uitkomt bedraagt circa 6.500 woningen. 
We streven ernaar om het aantal omlaag te brengen naar 750 woningen. Door 
autonome ontwikkeling is de verwachting dat dit aantal eerder toeneemt dan 
afneemt. Een streefwaarde van 750 woningen is dan ook ambitieus en kan met 
name worden bereikt door afname van de verkeersintensiteit van routes door / 
langs woongebieden. De mate van afname van verkeersintensiteit is hierbij een 
belangrijke indicator.

C. Aandeel sluipverkeer in woongebieden Expert judgement. Het streven is het aantal zwaar belaste wegen door en langs 
woongebieden te halveren.

D. Aandachtlocaties veiligheid Expert judgement. Het streven is het aantal aandachtlocaties rond 
verkeersveiligheid te halveren.

E. Aandeel doorgaand verkeer Engelendaal 
en Persant Snoepweg en 

Afgeleid uit kentekenonderzoek verkeer Leiderdorp Goudappel Coffeng van april 
2012.
Terugbrengen tot 5% lijkt realistisch om zodoende ruimte te scheppen voor 
opname van (H)OV- buslijnen en verminderen van barrièrewerking. 

F. Aandeel doorgaand verkeer Hooigracht 
Langegracht 

Afgeleid uit kentekenonderzoek verkeer centrumgebied Leiden Goudappel Coffeng 
verkeer van april 2013.
Terugbrengen tot 10% lijkt realistisch om zodoende ruimte te scheppen voor 
opname van (H)OV-buslijnen en verzorgen van betere bereikbaarheid en 
leefbaarheid van het stadscentrum voor bezoekers en bewoners.

Bereikbaarheid

A. Gemiddelde autoreistijd hoofdroutes van 
/ naar toplocaties- en centra

Reistijdenonderzoek Goudappel Coffeng van april 2013. Het streven is om met 
name de betrouwbaarheid van de reistijden aanzienlijk (tot 95%) te verbeteren.

B. Gemiddelde autoreistijd hoofdroutes van 
/ naar woongebieden

Reistijdenonderzoek Goudappel Coffeng van april 2013. Het streven is om met 
name de betrouwbaarheid van de reistijden aanzienlijk (tot 95%) te verbeteren.

C. Aantal knelpunten op hoofdroutes Expert judgement. Beweegbare bruggen blijken een grote storende factor te zijn.

D. Doorstroming op hoofdroutes, rijsnelheid Reistijdenonderzoek Goudappel Coffeng van april 2013. Niet de rijsnelheid maar 
de betrouwbaarheid behoeft verbetering.

E. Reistijden op HOV-trajecten De HOV-trajecten worden gerealiseerd door de provincie Zuid-Holland. Een 
reistijd van 30 minuten vanuit diverse locaties binnen de agglomeratie naar 
Leiden Centraal lijkt een realistische inschatting. 

F. Aantal ontbrekende schakels in regionale 
topfietsroutes

Fietsnota Leiden en expert judgement. Gestreefd wordt om oplossingen te bieden 
voor alle belangrijke ontbrekende fietsschakels.



Bijlage 2: verslagen en reactielijsten van de bijeenkomsten met raadsleden LAB071 en AggloLAB

Bijeenkomsten gemeenteraadsleden:
 - Verslag sessie Raadsleden, 5 april 2013
 - Terugkoppeling: Input en vervolg sessie Raadsleden, 5 april 2013
 - Verslag sessie Raadsleden, 15 mei 2013
 - Terugkoppeling: Input en vervolg sessie Raadsleden, 15 mei 2013

Bijeenkomsten AggloLAB:
 - Verslag AggloLAB sessie 1, 24 april 2013
 - Terugkoppeling: Input en vervolg AggloLAB sessie 1, 24 april 2013
 - Verslag AggloLAB sessie 2, 21 mei 2013
 - Terugkoppeling AggloLAB sessie 2, 21 mei 2013

Verslagen zijn te vinden op http://www.leiden.nl/LAB071
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Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest doen samen onderzoek naar een betere doorstroming

Gezamenlijke doelen LAB071: 
•	 ruimtelijk-economische	kracht	van	

de	regio	beter	benutten
•	 woonwijken	aantrekkelijker,	

gezonder	en	veiliger	maken
•	 werk-	en	winkelcentra	makkelijker	

bereikbaar	maken	voor	iedereen
•	 bussen	vlotter	laten	doorrijden
•	 fietsers	en	wandelaars	betere	

routes	bieden	naar	winkels	en	groen

LAB071
Leidse regio wil betrouwbaar verkeersnetwerk



Mensen	wonen	graag	in	de	Leidse	regio,	en	niet	alleen	vanwege	de	centrale	
ligging.	In	de	Atlas	voor	Gemeenten,	die	jaarlijks	de	vijftig	grootste	steden	van	
Nederland	vergelijkt,	behaalt	het	Leidse	woonmilieu	 in	2013	de	elfde	plaats	
van	het	 land.	Dat	 is	veel	hoger	dan	de	meeste	steden	met	een	vergelijkbaar	
inwonertal.	 Deze	 positie	 is	 volgens	 de	 Atlas	 mede	 te	 danken	 aan	 de	 vele	
sfeervolle	oudere	woonwijken	en	het	ruime	culturele	en	culinaire	aanbod	in	
Leiden.

Voor	bedrijven	is	Leiden	en	omgeving	zelfs	dé	favoriet	van	Nederland.	In	een	
onderzoek	van	adviesbureau	Deloitte	(2012)	naar	het	vestigingsklimaat	van	de	
zeventien	bedrijvigste	gebieden	in	het	land	staat	de	Leidse	regio	op	nummer	
één.	Naast	de	aanwezigheid	van	een	topuniversiteit	en	de	centrale	ligging	in	
de	Randstad	zijn	volgens	deze	studie	de	hoogopgeleide	bevolking,	de	ruime	
keuze	aan	bedrijfslocaties	en	het	prettige	woonklimaat	de	doorslaggevende	
factoren.

De	 Leidse	 regio	 telt	 bovendien	 een	 aantal	 economische	 'topsectoren.'	 Dat	
is	bedrijvigheid	die	de	economie	extra	 stimuleert.	Denk	aan	het	Bio	 Science	
Park,	 Bloemenveiling	 Flora	 Holland,	 de	 A4-zone	 van	 Leiderdorp	 (waar	 Ikea	
zich	 vestigt	 in	 2015),	 bedrijventerrein	 Roomburg/Meerburg	 en	 een	 reeks	
hoofdkantoren,	waaronder	Heineken	in	Zoeterwoude.	De	werkloosheid	in	de	
regio	is	relatief	laag.
De	 universiteit,	 de	 concentratie	 van	 biotechnologische	 bedrijven	 en	 -	 in	
Noordwijk	 -	 onderzoekscentrum	 Estec	 trekken	 bovendien	 steeds	 meer	
hoogopgeleide	buitenlanders	aan,	die	zich	graag	in	deze	regio	vestigen.

En	natuurlijk	heeft	de	geboortestad	van	Rembrandt,	met	zijn	musea,	grachten	
en	terrasjes,	veel	te	bieden	aan	toeristen	en	dagjesmensen.

Het	 beste	 nieuws	 is	 misschien	 wel	 dit.	 De	 Leidse	 regio	 heeft	 zijn	 gunstige	
ligging	en	zijn	sociaal-culturele	karakteristieken	nog	lang	niet	ten	volle	benut.	
De	regio	heeft	de	potentie	en	fysieke	ruimte	voor	extra	werkgelegenheid	en	
voor	extra	klandizie	bij	winkels,	horeca	en	het	cultuuraanbod.

De regio Leiden heeft een fantastische ligging. Niet alleen Schiphol 
is vlakbij, maar ook het strand, de duinen, de bollenvelden en het 
weidse polderland. Via snelwegen en het spoor is de regio bovendien 
goed verbonden met Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

De aantrekkingskracht van de Leidse regio



De	belangrijkste	plekken	voor	werken	en	bezoeken

Stuwende economie (regionale topsectoren)

Brede economie (breed samengestelde bedrijvigheid)



De	sterke	kenmerken	van	de	Leidse	regio	hebben	een	keerzijde.	De	doorstroming	
van	het	 verkeer	 stagneert.	Ondernemers	 in	de	 regio	 klagen	over	de	 slechte	
bereikbaarheid	 van	 hun	 bedrijven.	Dat	 geldt	 ook	 voor	 de	winkelcentra	 van	
Leiden	en	Leiderdorp.	Het	onderzoek	van	Deloitte	onderschrijft	dit.	Alléén	op	
bereikbaarheid	scoort	de	Leidse	regio	slecht	(plaats	13	van	de	17).

Ook	de	meeste	bewoners	weten	maar	al	te	goed	hoe	moeilijk	het	kan	zijn	om	
de	stad	en	de	omliggende	woongebieden	 in	en	uit	 te	komen.	De	Morsweg,	
de	Rijnsburgerweg,	de	Hooigracht,	de	Hoge	Rijndijk	en	 -	 in	 Leiderdorp	 -	de	
Persant	Snoepweg	en	de	Engelendaal	zijn	er	berucht	om.	Voor	automobilisten	
zijn	 deze	wegen	 vooral	 onvoorspelbaar.	 De	 ene	 keer	 kun	 je	 doorrijden,	 de	
volgende	keer	sta	je	zomaar	twintig	minuten	vast.	

Volop mogelijkheden, maar hoe kom je er?

De	 files	 zijn	 ongezond	 voor	 fietsers,	 voetgangers	 en	 bewoners	 langs	 de	
drukkere	straten.	
De	inwoners	van	de	regio	hebben	bovendien	het	gevoel	dat	water	en	natuur	
ver	weg	liggen.	Per	fiets	of	te	voet	zijn	er	weinig	aantrekkelijke	routes	om	de	
buitengebieden	te	bereiken.	De	kaart	op	de	pagina	hiernaast	laat	zien	dat	er	
volop	recreatieruimte	is	in	de	directe	omgeving.	Maar	hoe	kom	je	er?



Ligging	van	de	Leidse	agglomeratie	tussen	groen	en	water

Bos

Weiland

Recreatie

Water

Duin

Groene grenzen    

De	infrastructuur	van	de	Leidse	regio	is	niet	meegegroeid	met	de	bloei	van	de	
regionale	economie	en	de	 toename	van	 inwonertallen.	 Ingrijpende	plannen	
voor	het	openbaar	vervoer	en	het	autoverkeer	sneuvelden	de	afgelopen	jaren	
door	gebrek	aan	politiek	draagvlak.	
Er	zijn	gelukkig	ook	plannen	die	wél	doorgaan,	zoals	de	Rijnlandroute.	Ook	
voor	busroutes	en	langzaam	verkeer	lopen	er	nieuwe	projecten.	Maar	zelfs	mét	
die	ingrepen	zal	het	verkeer	op	een	aantal	wegen	nog	te	vaak	stilstaan.



De	 gemeenten	 Leiden	 en	 Leiderdorp	 willen	 nu,	 samen	 met	 Oegstgeest,	
onderzoeken	hoe	de	regionale	infrastructuur	kan	bijdragen	aan	het	beoogde	
woon-,	 werk-	 en	 toeristisch	 klimaat.	 En	 hoe	 de	 aangetoonde	 ruimte	 voor	
economische	 groei	 dan	 ook	 echt	 kan	 worden	 benut.	 De	 drie	 gemeenten	
hebben	 daarom	 gezamenlijk	 hun	 ruimtelijke	 ambities	 vastgesteld.	 Met	
één	 samenhangend	 programma	 willen	 ze	 de	 infrastructuur	 van	 de	 regio	
toekomstproof	maken.

Dit	nieuwe	programma	heet	Leidse	Agglomeratie	Bereikbaar	(LAB071).	

Als	 agglomeratie	 willen	 we	 -	 en	móeten	 we,	 gezien	 de	 concurrentie	 in	 de	
Randstad	-	onze	goede	economische	positie	behouden	en	versterken.	

We	willen	 de	 centra	 van	 Leiden	 en	 Leiderdorp	 aantrekkelijker	 maken	 voor	
bezoekers	en	bewoners.	Deze	centra	worden	de	komende	jaren	omgevormd	
tot	prettige	verblijfsgebieden,	met	meer	ruimte	voor	bus,	fietser	en	voetganger.	
Leiderdorp	wil	 het	 doorgaande	 verkeer	 over	 de	 Engelendaal	 en	 de	 Persant	
Snoepweg	beperken.	Leiden	krijgt	een	nieuwe,	intensieve	streekbusroute	(HOV,	
ofwel	hoogwaardig	openbaar	vervoer)	over	de	Hooigracht	en	de	Langegracht.	
Het	hele	gebied	binnen	de	singels	wordt	een	30-kilometer	zone.

Ook	 is	 er	 beleid	 om	 het	 vestigingsklimaat	 voor	 topbedrijven	 te	 versterken,	
en	om	te	zorgen	dat	andere	bedrijven	(winkels,	zakelijke	dienstverlening,	de	
cultuursector)	hiervan	meeprofiteren.	Natuurlijk	willen	we	ook	meer	bezoekers	
trekken.	Niet	alleen	naar	de	musea,	maar	ook	naar	winkels,	horeca,	stadspodia	
en	 evenementen.	 En	 ten	 slotte	 gaan	we	 het	woonklimaat	 verbeteren	 door	
doorgaand	 verkeer	 zoveel	 mogelijk	 uit	 woongebieden	 te	 weren	 en	 door	
woonwijken	beter	te	verbinden	met	de	omringende	natuur.

Eén programma voor infrastructuur. Naam: LAB071



Wie er bij LAB071 aan het roer staan
LAB071	 staat	onder	 leiding	van	een	 stuurgroep.	Die	bestaat	uit	 vijf	wethouders:	
twee	van	Leiden	(Robert	Strijk	en	Pieter	van	Woensel),	twee	van	Leiderdorp	(Kees	
Wassenaar	en	Herbert	Zilverentant)	en	een	van	Oegstgeest	(Wendelien	Tönjann).	
Alleen	sámen	kunnen	we	als	gemeenten	de	verkeersstagnatie	in	de	regio	oplossen.	
We	 delen	 de	 economische	 belangen,	 en	 onze	 doorgaande	 wegen	 kruisen	 de	
gemeentegrenzen.

Wat we gaan doen
In	het	zogeheten	 'Ambitiedocument	LAB071'	 is	 	gedetailleerd	te	 lezen	hoe	onze	
regio	er	nu	 ruimtelijk-economisch	voor	 staat,	welke	verkeer-	en	vervoersplannen	
er	tot	2020	in	de	pijplijn	zitten	en	welke	knelpunten	er	dan	nog	overblijven	in	de	
infrastructuur.
Ook	vertellen	we	hoe	we	als	projectgroep	de	mogelijke	oplossingen	gaan	vergelijken	
en	beoordelen.	Een	korte	versie	vindt	u	hieronder.

Waar bewoners en weggebruikers nu last van hebben
LAB071	heeft	 vanaf	 februari	2013	onder	de	naam	AggloLAB	bijeenkomsten	met	
inwoners,	ondernemers	en	andere	belangenpartijen	georganiseerd.	Zo	hebben	we	
geïnventariseerd	welke	knelpunten	zij	signaleren	in	de	verkeersdoorstroming.		
Ook	de	gemeenteraden	zijn	bij	deze	inventarisatie	betrokken.

We	 weten	 welke	 binnenwegen	 de	 wettelijke	 normen	 voor	 luchtkwaliteit	 en	
geluid	overschrijden.	Ook	weten	we	waar	onze	wegen	overbelast	zijn.	En	wat	de	
gemiddelde	 reistijd	 en	 rijsnelheid	 is	 op	 de	 belangrijkste	 routes.	 We	 weten	 ook	
welke	bruggen	dagelijks	stagnatie	veroorzaken.
In	 het	 Ambitiedocument	 is	 al	 deze	 informatie,	 met	 de	 bijbehorende	 cijfers,	 op	
gebiedskaarten	in	beeld	gebracht.
Niet	alle	drukke	wegen	 in	de	Leidse	agglomeratie	zijn	bestemd	voor	doorgaand	
verkeer.	 Toch	 worden	 ze	 vaak	 wél	 zo	 gebruikt.	 Dat	 geldt	 bijvoorbeeld	 voor	 de	
Rijnsburgerweg,	 de	 Morsweg,	 de	 Hoge	 Rijndijk,	 de	 Engelendaal	 en	 de	 Persant	
Snoepweg.	Ook	de	Hooigracht	en	de	Langegracht	zijn	nu	onbedoeld	een	doorgaande	
route.	Gemiddeld	35	procent	van	het	verkeer	op	deze	twee	centrumstraten	hoeft	
helemaal	niet	in	het	centrum	te	zijn.

Het	 spreekt	 vanzelf	 dat	 de	 stads-	 en	 streekbussen	 op	 de	 drukste	 wegen	 ook	
vertraging	 oplopen.	 Het	 openbaar	 vervoer	 is	 hierdoor	minder	 betrouwbaar	 dan	
gewenst.
Het	 regionale	 fietsnetwerk	 telt	 acht	 knelpunten.	 Zo	 ontbreken	 er	 doorgaande	
routes	vanuit	het	Bio	Science	Park	naar	Katwijk	en	van	station	Leiden	Centraal	naar	
Leiden-Zuidwest.	Leiderdorp	mist	een	goede	fietsverbinding	over	de	Baanderij	naar	
de	Lage	Rijndijk.



Een	deel	van	de	huidige	verkeersknelpunten	wordt	de	komende	jaren	opgelost.	
Soms	door	de	gemeenten	zelf,	soms	op	initiatief	van	of	in	samenwerking	met	
andere	overheden.	
Daarbij	 is	rekening	gehouden	met	alle	toekomstige	woon-	en	werkgebieden	
in	 de	 regio,	 zoals	Meerburg	 (Zoeterwoude),	 de	 uitbreiding	 van	 de	A4-zone	
en	 Bospoort	 (Leiderdorp),	Nieuw	Rijngeest	 (Oegstgeest),	 en	 de	 toekomstige	
woonwijk	op	de	voormalige	vliegbasis	Valkenburg.

Tien	infrastructuurprojecten	staan	gepland.	Dat	is	te	zien	op	de	kaart	hiernaast.

Welke projecten er al lopen 
De	provincie	Zuid-Holland	gaat	het	regionale	busvervoer	verbeteren.	De	Leidse	
Breestraat	wordt	daarbij	ontlast	en	de	route	Hooigracht-Langegracht	wordt	de	
belangrijkste	streekbus-verbinding	door	het	Leidse	centrum.	Ook	komt	er	een	
'kennislijn':	een	buslijn	die	het	Bio	Science	Park,	het	LUMC,	de	Hogeschool	en	
de	ROC-vestigingen	beter	zal	verbinden.

De	Rijnlandroute,	die	ten	zuiden	van	Leiden	de	A4	en	de	A44	gaat	verbinden,	
zal	 de	 overbelasting	 van	 Plesmanlaan,	 Churchilllaan,	 Lammenschansplein	 en	
Europaweg	sterk	verminderen.	
De	 verhoging	 van	 de	 Lammebrug,	 de	 opwaardering	 van	 de	 N206	 naar	
Zoetermeer	en	de	ongelijkvloerse	kruising	bij	het	Bio	Science	Park	zullen	de	
doorstroming	van	en	naar	de	snelweg	verbeteren.	
Verder	komen	er	ondergrondse	parkeergarages	bij	molen	De	Valk	en	onder	de	
Garenmarkt.	
Een	deel	van	de	ontbrekende	schakels	in	het	fietsnetwerk	wordt	ingevuld.

De	 centrumplannen	 van	 Leiden	 en	 Leiderdorp,	met	 de	 toekomstige	 nieuwe	
(streek)buslijnen	 en	 verkeersluwe	 winkelgebieden,	 vergen	 aanvullende	
verkeersmaatregelen.	 Dat	 geldt	 waarschijnlijk	 ook	 voor	 de	 benutting	 van	
de	gunstig	gelegen	bedrijventerreinen	Roomburg/Meerburg,	 de	A4-zone	 en	
Bospoort.
Ook	willen	we	de	verbindingen	tussen	de	woongebieden	en	de	omringende	
natuur	nog	verder	verbeteren.

Wat er tussen 2013 en 2020 wordt opgelost



Infrastructuurprojecten	in	de	Leidse	agglomeratie	2013	-	2020

P

Hoogwaardig openbaar 
vervoer en nieuwe 
weginfrastructuur

Transformatiegebieden

Ruimtelijke projecten

Parkeergarages

Ontbrekende schakels
topfietsnetwerk (10)

de ´L´

1.   Rijnlandroute
2.   Upgrade N206
3.   Verbreding A4
4.   Aansluiting FloraHolland (Rijnsburg)
5.   Parkeergarages
6.   Onderdoorgang Bio Science Park
7.   Onderdoorgang onder spoor Kanaalweg
8.   HOV-lijnen Zoetermeer-Leiden-Katwijk
9.   HOV Meerlijn-Noord
10. Fietsen: ontbrekende schakels





De	al	geplande	verkeersprojecten	zullen	vooral	de	west-	en	zuidzijde	van	de	
agglomeratie	beter	bereikbaar	maken.	Aan	de	noord-	en	oostzijde	worden	de	
huidige	knelpunten	juist	groter.	
Daarnaast	blijft	er	overbelasting	bestaan	op	de	route	Haagweg-Morsweg	en	
op	de	Rijnsburgerweg.	
Een	 viertal	 bruggen	 (Wilhelminabrug,	 Leiderdorpsebrug	 ofwel	 Stierenbrug,	
Spanjaardsbrug	en	Sumatrabrug)	blijft	als	obstakel	fungeren.	

Niet één oplossing, maar een pakket
Leiden,	Leiderdorp	en	Oegstgeest	willen	op	grond	van	deze	brede	inventarisatie	
samen	besluiten	tot	één	samenhangend	pakket	oplossingen.	
Het	zal	dus	niet	meer	gaan	over	één	weg	apart,	één	wijk	of	één	ongelijkvloerse	
kruising.	 Immers,	 elke	 maatregel	 beïnvloedt	 het	 geheel.	 Hef	 je	 ergens	 een	
blokkade	op,	dan	kan	daardoor	op	een	andere	plek	extra	drukte	ontstaan.

Wat we eisen van zo'n pakket
Een	pakket	maatregelen	moet	bestemd	zijn	voor	zowel	auto's	als	voor	openbaar	
vervoer	en	fietsers.	Het	kan	om	nieuwe	infrastructuur	gaan	of	om	een	andere	
of	betere	benutting	van	wat	er	al	is.	
In	ieder	geval	moet	elk	pakket	oplossingen	bieden	voor	het	doorgaand	verkeer	
in	Leiden	en	Leiderdorp,	zodat	we	de	centrumplannen	voor	beide	gemeenten	
mogelijk	maken.	

Wat we nu gaan doen
LAB071	 gaat	 in	 het	 najaar	 van	 2013	 de	meest	 kansrijke	 pakketten	 grondig	
onderzoeken.	Elk	pakket	ondergaat	een	grondige	analyse,	met	metingen	en	
berekeningen	 die	 de	 pakketten,	 óók	 voor	 leken,	 goed	 vergelijkbaar	 zullen	
maken.
De	 uitkomsten	 van	 dit	 onderzoek	 worden	 uitvoerig	 gepubliceerd,	 zodat	
iedereen	zijn	oordeel	kan	vormen.

En	vanzelfsprekend	beslist	de	politiek.

Wat we nog moeten oplossen
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 2013 BESLUITEN   

Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 24-07-2013 

Onderwerp:  Toetreding gemeente Noordwijk 

tot gemeenschappelijke regeling 

West-Holland 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college, nr. 2013i01160 van 24 juli 2013; 

gezien het advies van commissie Ruimte van 10 september 2013; 

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Algemene wet 

bestuursrecht; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Akkoord te gaan met toetreding van de gemeente Noordwijk met ingang van 1 november 2013 
tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 

2. Akkoord te gaan met de, als bijlage bijgevoegde, 7e wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van 1 november 2013 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 23 september 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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 2013 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp,  

Onderwerp:  Toetreding gemeente Noordwijk 

tot gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West-Holland 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met toetreding van de gemeente Noordwijk met ingang van 1 
november 2013 tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 

2. Akkoord te gaan met de, als bijlage bijgevoegde, 7e wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van 1 
november 2013 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De gemeente Noordwijk wil toetreden tot de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West-Holland. Om dit mogelijk te maken, zullen de bij de 

Omgevingsdienst aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland afzonderlijk 

moeten besluiten dat de gemeente Noordwijk per 1 november 2013 toe kan treden 

tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De gemeente Noordwijk heeft bij de Omgevingsdienst al een aantal milieutaken 

ondergebracht. De gemeente Noordwijk heeft te kennen gegeven om deelnemer te 

willen worden aan de gemeenschappelijke regeling. 

  

1.c Samenhang beleidsvelden 

 De Omgevingsdienst West-Holland voert voor onze gemeente alle milieutaken uit en 

is hiermee onze milieuafdeling. Naast Leiderdorp maken nog 11 gemeenten en de 

provincie Zuid-Holland deel uit van de gemeenschappelijke regeling.  

 

De gemeente Noordwijk is door de toetreding tot de Omgevingsdienst geen 

“contractgemeente” meer, maar wordt het een “deelnemende gemeente”. Er blijven nog 
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drie contractgemeenten over die slechts een aantal taken door de Omgevingsdienst laten 

uitvoeren, te weten Katwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten. 

 

2 Beoogd effect 

De toetreding van de gemeente Noordwijk tot de Omgevingsdienst West-Holland mogelijk 

te maken. 

 

3 Argumenten 

1.1 De gemeente Noordwijk toe te laten treden als deelnemer aan de gemeenschappelijke 

regeling 

De gemeente Noordwijk heeft aangegeven om alle milieutaken uit te willen laten voeren 

door de Omgevingsdienst. Om deze toetreding mogelijk maken dienen de deelnemende 

gemeenten en de provincie Zuid-Holland hierover te besluiten. Hiertoe is een raadsbesluit 

noodzakelijk. 

Het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst hebben reeds ingestemd met 

de toetreding. 

 

1.2 Vanwege een uitbreiding van taken dient de gemeenschappelijke regeling te worden 

aangepast 

Het is wenselijk gebleken meer flexibiliteit aan te brengen in de mandaten die de ODWH 

heeft. Tot nu toe waren de taken en werkzaamheden opgenomen in de GR. Wijzigingen 

hierin konden dus alleen plaatsvinden door wijziging van de GR. Met deze wijziging van de 

GR worden alle mandaten uit de GR gehaald. De bedoeling is dat, voordat deze wijziging in 

werking treedt, de huidige taken en bevoegdheden worden vastgelegd in een nieuw 

mandaat (buiten de GR); in feite dus de vastlegging van de huidige situatie. Het is 

vanzelfsprekend aan de deelnemer om te beslissen of naast het reeds gemandateerde 

andere taken/bevoegdheden bij de Omgevingsdienst worden ondergebracht (mits deze 

passen binnen het kader van artikel 6 van de GR). 

Deze mandaten worden door de Omgevingsdienst voorbereid en medio augustus, uiterlijk 

september, 2013 aan de gemeentelijke deelnemers ter besluitvorming gestuurd. De 

besluitvorming zal dan alleen het college van burgemeester en wethouders en zo nodig de 

burgemeester betreffen. Deze besluitvorming  moet  zijn afgerond voor 15 oktober 2013. 

 

 



Pagina 3 van 4 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 2013i01161   Agendapunt  

 2013 VOORSTELLEN    

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

In de besluiten wordt de datum van 1 november 2013 genoemd, terwijl de 

Omgevingsdienst vraagt om voor 15 oktober 2013 een besluit te nemen. De termijn tussen 

de twee data  is nodig vanwege de officiële publicatie van de toetreding en van de 

wijziging van de GR. 

 

Er is rekening gehouden met een mogelijke verschuiving van de datum 1 november 2013, 

maar dan wel als uiterste middel. Complicerende factor bij een verschuiving van de datum 

is bijvoorbeeld dat een besluit van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst nodig is 

om de datum te kunnen verschuiven. Een dergelijke procedure kost veel extra tijd.  
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5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Na besluitvorming vindt publicatie plaats van zowel de toetreding van de gemeente 
Noordwijk als van de wijziging van de GR. 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De begroting van de Omgevingsdienst West-Holland is leidend in deze. Toetreding van de 

gemeente Noordwijk heeft op dit moment geen financiële gevolgen. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

- raadsbesluit 
- Het te ondertekenen besluit conform format Omgevingsdienst 
- Overzicht wijzigingen gemeenschappelijke regeling 
- Toelichting wijziging gemeenschappelijke regeling 
- Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst inclusief gewijzigde tekst 



Omgevingsdienst 
Datum: 
17 juli 2013 

West-Holland 
Kenmerk: 
2013013425 

lllllll III II llllll II III! 
2013.04332 
19/07/2013 

Gemeente Leiderdorp 
De Raad, de Burgemeester en het College van 
Burgemeester en Wethouders 

Datum: 
17 juli 2013 

Kenmerk: 
2013013425 

Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp Contactpersoon: 

H. van Noppen 
H.vanNoppen@odwh.nl 

1 9 J U L I 2013 
Zaaknummer: 
2013013425 

' V E R Z O N D E N ]7M\im 

Betreft: Besluitvorming toetreding Noordwijk en wijziging gemeenschappelijke regeling 
ODWH 

Geachte Raad en Burgemeester, geacht College, 

Wij , het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland, hebben op 24 juni 2013 
ingestemd met de doorgeleiding naar de deelnemers van het verzoek tot besluitvorming in 
verband met de toetreding van de gemeente Noordwijk tot de gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst West-Holland en de T wijziging van deze regeling. 

Naar aanleiding van de doorgeleiding van deze besluitvorming willen wi j de drie 
bestuursorganen van uw gemeente verzoeken met de toetreding van de gemeente Noordwijk 
en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR) in te stemmen en daartoe de nodige 
besluiten te nemen. 
Dit verzoek wordt dus gericht aan zowel de Raad, de Burgemeester als het college van 
burgemeester en wethouders. 
In verband met het verzoek to t besluitvorming vragen wij uw speciale aandacht voor het 
volgende. 

- De termijn waarbinnen de besluitvorming rond de gevraagde besluiten moet plaats vinden 

is kort. De toetreding van een nieuwe deelnemer is zowel inhoudelijk als procedureel 

complex. Inhoudelijk onder andere vanwege de afstemming van de diverse over te dragen 

taken en procedureel omdat pas van de formele toetreding - en de wijziging van de GR -

kan worden gesproken op het moment dat alle betrokken organen van de deelnemers de 

besluiten hebben genomen. 
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Datum: 
17 juli 2013 

Kenmerk: 
2013013425 

Wij zouden het zeer op prijs stellen indien de door u te nemen besluiten vóór 15 oktober 
2013 ondertekend bij de Omgevingsdienst aanwezig zijn. 

- In de besluiten wordt de datum van 1 november 2013 genoemd, terwij l wij u vragen om 

voor 15 oktober 2013 besluiten te nemen. De termijn tussen de twee data is nodig 

vanwege de officiële publicatie van de toetreding en van de wijziging van de GR. 

- Er is rekening gehouden met een mogelijke verschuiving van de datum 1 november 2013, 

maar dan wel als uiterste middel. Complicerende factor bij een verschuiving van de datum 

is bijvoorbeeld dat een besluit van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst nodig is 

om de datum te kunnen verschuiven. Een dergelijke procedure kost veel extra t i jd. 

- Ter informatie het volgende. Het is wenselijk gebleken meer flexibiliteit aan te brengen in 

de mandaten die de ODWH heeft. Tot nu toe waren de taken en werkzaamheden 

opgenomen in de GR. Wijzigingen hierin konden dus alleen plaatsvinden door wijziging van 

de GR. Met deze wijziging van de GR worden alle mandaten uit de GR gehaald. De 

bedoeling is dat, voordat deze wijziging in werking treedt, de huidige taken en 

bevoegdheden worden vastgelegd in een nieuw mandaat (buiten de GR); in feite dus de 

vastlegging van de huidige situatie. Het is vanzelfsprekend aan de deelnemer om te 

beslissen of naast het reeds gemandateerde andere taken/bevoegdheden bij de 

Omgevingsdienst worden ondergebracht (mits deze passen binnen het kader van artikel 6 

van de GR). 

Deze mandaten worden door de Omgevingsdienst voorbereid en medio augustus, uiterlijk 

september, 2013 aan de gemeentelijke deelnemers ter besluitvorming gestuurd. De 

besluitvorming zal dan alleen het college van burgemeester en wethouders en zo nodig de 

burgemeester betreffen. Deze besluitvorming moet zijn afgerond voor 15 oktober 2013. 

Nader bericht hierover volgt. 

Wij verzoeken u met deze aandachtspunten bij uw besluitvorming rekening te houden. 

Als bijlage t ref t u de volgende stukken aan: de uitgewerkte wijzing van de GR met een korte 
toelichting, de nu geldende GR met in het rood de wijzigingen aangegeven, de GR per 1 
november 2013 en een voorstel voor het te nemen besluit. Het voorstel voor het te nemen 
besluit kunt u aanpassen aan de binnen uw gemeente gebruikelijke huisstijl en aan het 
desbetreffende gemeentelijk orgaan. 

Graag ontvangen wi j uiterlijk 15 oktober 2013 een getekend exemplaar van het besluit, dan 
wel een scan of kopie hiervan. U kunt deze sturen naar de heer J.H.O. van Noppen van de 
Omgevingsdienst West-Holland (Postbus 159, 2300 AD Leiden), e-mail 
h.vannoppen@odwh.nl. 
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Omgevingsdienst 
West-Holland 

Datum: 
17 juli 2013 

Kenmerk: 
2013013425 

Bij hem kunt u ook terecht met uw mogelijke vragen / opmerkingen (071408 3215). 

Indien hij niet aanwezig is kunt u ook terecht bij Marti jn Contant (tel. 071408 3340 of 
m.contant@odwh.nl) . 

Alvast bedankt voor uw medewerking, 

Hoogachtend, 
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland, 

De plv. secretaris. De vice-voorzitter. n ft • 

C A 

Mevr. drs. N. Mier Dhr. J.H. Stuurman. 

Bijlagen: 
1. Concept voorstel besluitvorming gemeenten; 
2. De uitwerking van de 7 e wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODWH; 
3. De toelichting op de T wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODWH; 
4. De vigerende gemeenschappelijke regeling ODWH met de in rood aangegeven 

wijzigingen; 
5. De geconsolideerde gemeenschappelijke regeling na wijziging. 



Concept voorstel besluitvorming gemeenten Bijlage 1 

De Raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente 

Gelet op het voorstel van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland; 

Overwegende dat de gemeente Noordwijk toetreedt to t de gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst West-Holland en dat in verband met de uitbreiding van taken de 
gemeenschappelijke regeling dient te worden aangepast; 

Besluit: 

1. In te stemmen met de toetreding van de gemeente Noordwijk to t de gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van 1 november 2013, 

2. In te stemmen met de, als bijlage bijgevoegde, 7e wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst West-Holland met ingang van 1 november 2013. 

De raad van de gemeente ... d.d. ..., 

de griffier, de voorzitter, 

(ondertekening) (ondertekening) 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ... , 

De secretaris, de burgemeester, 

(ondertekening) (ondertekening) 

De burgemeester van de gemeente ... , 

(ondertekening) 



GR T wijziging Bijlage 2 

Art ike l I 

De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland wordt als volgt gewijzigd. 

A. 

a. In de artikelen 1, 2, 3, 7, 8 ,10 ,11 ,12 ,19 , 21 , 22, 23, 25, 27, 28, 3 1 , 32, 33, 33a, 33b, 37, 39, 
39a, 39b, 40 en 44 wordt "omgevingsdienst" vervangen door "Omgevingsdienst"; 

b. In de aanhef Hoofdstuk 10 wordt "omgevingsdienst" vervangen door "Omgevingsdienst". 

B. 

Artikel 5 komt te luiden: 

Artikel 5 

De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de belangen op het gebied van omgeving en 
milieu, met name ter behartiging van het gemeentelijk belang van de beleidsontwikkeling op het 
gebied van omgeving en milieu en een efficiënte en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke en 
provinciale omgevings- en milieutaken in een samenwerkingsverband, alsmede de taken en 
bevoegdheden op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in 
artikel 6, eerste lid, onder b, genoemde wet ten. 

C. 

Artikel 6 komt te luiden: 

Artikel 6 

Aan de Omgevingsdienst komen, onverminderd het bepaalde in artikel 25, ter behartiging van 
de belangen waarvoor de regeling is getroffen, de volgende taken en bevoegdheden toe: 

a. Het verrichten van adviserende, ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden op 
het gebied van het omgevingsrecht en de uitvoering van programma's en projecten op het 
gebied van de omgeving; 

b. het namens de colleges van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester van 
de deelnemende gemeenten en voor zover daartoe mandaat is verleend, uitvoeren van de 
bij of krachtens de navolgende wetten toebedeelde taken en bevoegdheden: 

Monumentenwet 1998; 
Ontgrondingenwet; 
Wet inzake luchtverontreiniging; 
Waterwet; 
Wet milieubeheer; 
Wet geluidhinder; 
Wet bodembescherming 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
Wet ruimtelijke ordening; 
Woningwet; 
Drank- en horecawet; 
Gemeentewet; 



Algemene wet bestuursrecht; 
Wet openbaarheid van bestuur; 
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. 

c. Het namens de colleges van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester van 
de deelnemende gemeenten tevens uitvoeren van omgevingstaken op grond van andere 
wet- en regelgeving dan genoemd in het eerste lid, onder b, voor zover daartoe mandaat is 
verleend. 

d. De taken en bevoegdheden zoals bedoeld in onderdeel a, b en c worden uitgevoerd met 
inachtneming van het door de betreffende gemeente dan wel het algemeen bestuur van 
de Omgevingsdienst vastgestelde beleid. 

e. Het namens gedeputeerde staten en voor zover daartoe mandaat is verleend uitvoeren 
van de volgende taken en bevoegdheden, met inachtneming van het door de provincie 
overeengekomen beleid: 
1° de taken en bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid, onder b, voor zover 

gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn; 
2° omgevingstaken op grond van andere wet- en regelgeving dan onder b genoemd. 

2. Aan de Omgevingsdienst komen voorts de volgende taken en bevoegdheden toe: 
a. het voor de deelnemende gemeenten ontwikkelen, uitvoeren en handhaven van een 

gemeenschappelijk milieubeleid; 
b. het opstellen en vaststellen van een bedrijfsplan en beleidsplannen van de Omgevings

dienst; 
c. het jaarlijks vaststellen van een jaarverslag en het in artikel 12, tweede lid, bedoelde 

programma. 

3. Voor zover bij de mandaatverlening niet anders is bepaald kan ten aanzien van de aan de 
Omgevingsdienst in mandaat toekomende taken en bevoegdheden ondermandaat worden 
verleend. 

4. Indien ten gevolge van wijziging van wetteli jke regelingen ter bescherming van de omgeving en 
het milieu, de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in eerste lid gaan strekken ter 
uitvoering van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten ti jde van het in werking 
treden van deze regeling strekten, dan wel indien in deze werkzaamheden ten gevolge van een 
dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang 
door hun wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in de genoemde 
artikelleden aan de Omgevingsdienst zijn opgedragen. 

Artikel II 

Deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland treedt in 
werking op 1 november 2013. 



Bijlage 3 

Toelichting T wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 2013 

Algemeen 
In verband met de toetreding van de gemeente Noordwijk to t de gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst West-Holland - hierna: GR - is het noodzakelijk de GR aan te passen. 
Dit heeft voornamelijk te maken met de door deze gemeente te mandateren (nieuwe) taken en 
bevoegdheden. 
Voor de Omgevingsdienst was dit tevens reden om artikel 5 GR uit te breiden en artikel 6 GR te 
herzien. 

Het herzien van artikel 6 GR heeft to t gevolg dat alle taken en bevoegdheden binnen het kader van 
artikel 5 op grond van een mandaat worden uitgevoerd dan wel uitgeoefend. 
Met andere woorden: binnen dit kader kan de ODWH taken en bevoegdheden voor de deelnemer 
uitvoeren dan wel uitoefenen, maar alleen indien de deelnemer daartoe een mandaat heeft 
gegeven. 

Daarnaast is het wenselijk gebleken meer flexibiliteit aan te brengen in de mandaten van de 
gemeentelijke deelnemers. Tot nu toe waren die taken en werkzaamheden vastgelegd in de GR. 
Wijzigingen hierin konden dus alleen plaatsvinden door wijziging van de GR. Dit is onwenselijk. 
Met de onderhavige wijziging van de GR worden de mandaten van de gemeentelijke deelnemers uit 
de GR gehaald. De bedoeling is dat de huidige taken en bevoegdheden worden vastgelegd in een 
nieuw mandaat. In feite betreft het dus de vastlegging van de huidige situatie in een nieuwe 
flexibelere vorm. Zo zal de besluitvorming rond bijvoorbeeld een wijziging van het mandaat 'nieuwe 
stij l ' eenvoudiger zijn. 

Het is vanzelfsprekend aan de deelnemer om te beslissen of naast het reeds gemandateerde andere 
taken/bevoegdheden bij de Omgevingsdienst worden ondergebracht (mits deze passen binnen de 
kaders van artikel 6 van de GR). Er dient dus, naast het onderhavige besluit to t het wijzigen van de 
GR, door de gemeentelijke deelnemer een apart besluit te worden genomen omtrent het 
mandateren van de Omgevingsdienst. 
De mandaatlijsten zullen op korte termijn, per gemeentelijke deelnemer, separaat worden 
gecommuniceerd. 

Van belang is dat eerst het besluit tot wijziging van de GR wordt genomen. Parallel daaraan zal het 
College van Burgemeester en Wethouders en mogelijk de Burgemeester - zoals hiervoor is 
aangegeven - een besluit moeten nemen omtrent de te mandateren bevoegdheden. Dit 
mandaatbesluit moet zijn genomen voordat de GR op 1 november 2013 in werking treedt. 

Ook is een kleine redactionele wijziging doorgevoerd: de in de GR gebruikte kleine "o " in 
omgevingsdienst is nu in Omgevingsdienst vervangen door een grote "O" . 

Vanwege de korte voorbereidingstijd en het nog dit jaar toetreden van de gemeente Noordwijk is op 
dit moment van verdere wijziging van de GR afgezien. Door het bestuur van de Omgevingsdienst is 
aangegeven dat in het najaar van 2013 een voorstel wordt gedaan om de GR te reviseren. 
Zo zullen in de GR bijvoorbeeld door gewijzigde regelgeving de archiefbepalingen moeten worden 
gewijzigd en zal de financiële systematiek moeten worden aangepast. Vanwege recente 
ontwikkelingen is op dit moment niet duidelijk of deze revisie nog dit jaar plaats vindt. 

Wijziging artikelen 5 en 6 GR 
De gemeente Noordwijk heeft aangegeven ook taken en bevoegdheden op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening, de Woningwet en de Drank- en horecawet te wil len mandateren. Reden voor 
de Omgevingsdienst om de artikelen 5 en 6 zodanig aan te passen dat deze uitbreiding van het 
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Bijlage 3 

takenpakket kan worden geëffectueerd en dat deze wijziging het uitvoeren van meer taken en 
bevoegdheden binnen het omgevingsrecht in de toekomst mogelijk wordt. 

Met de wijziging van de artikelen 5 en 6 GR heeft de Omgevingsdienst een ruimer kader om te 
handelen, maar dat heeft wel tot gevolg dat de werking van artikel 39a GR wordt uitgebreid. 
In dit artikel wordt namelijk aangegeven dat de deelnemers de Omgevingsdienst als eerste partij in 
de gelegenheid stellen om de taken als bedoeld in de artikelen 5, 6 en 25 van deze regeling 
genoemde doelen en taken uit te voeren alvorens deze aan derden uit te besteden. 
Die uitbreiding van de werking wordt veroorzaakt door de artikelen 5 en 6 GR: kort samengevat 
omvatten deze artikelen nu het milieurecht en na de wijziging het hele omgevingsrecht. 

Genoemd artikel 39a GR is echter alleen van toepassing indien de deelnemer overweegt 
omgevingstaken aan derden uit te besteden. Er hebben ons geen berichten bereikt dat dit op het 
moment bij de deelnemers speelt. 
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Regeling 
Omgevingsdienst West-Holland* 

(geconsolideerde tekst) 

* Regeling Milieudienst West-Holland, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 27 december 2000 
en als volgt gewijzigd: 

1° Wijziging door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland goedgekeurd op 8 april 2003, 
2 e Wijziging bij raadsbesluit deelnemende gemeenten in werking op 1 oktober 2006, 
3 e Wijziging bij raadsbesluit deelnemende gemeenten in werking op 29 mei 2009 
4 e Wijziging bij raadsbesluit deelnemende gemeenten in werking op 1 januari 2011, 
5 e Wijziging bij raadsbesluit deelnemende gemeenten in werking op 1 januari 2012, 
6" Wijziging bij raadsbesluit deelnemende gemeenten en provincie in werking op 1 januari 2012; 
7t Wijziginp bij raadsbesluit deelnemende gemeenten en cirovincie in werking op 1 november 201 3T j M e t opmaak: Superscript 
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Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen 

Artikel 1 

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: 
a. de regeling 
b. deelnemers 

c. deelnemende gemeente 
d. de wet 
e. het werkgebied 

f. de Oemgevingsdienst 

de directeur 
gedeputeerde staten 
de provincie 

: deze gemeenschappelijke regeling; 
: de rechtspersoon achter de aan de regeling 
deelnemende bestuursorganen; 

: aan deze regeling deelnemende gemeente; 
: de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
: het grondgebied van de deelnemende gemeenten, 
alsmede het grondgebied van andere gemeenten 
binnen de regio Holland-Rijnland voor zover het 
betreft taken en bevoegdheden van de provincie 
Zuid-Holland zoals genoemd in artikel 6, eerste lid, 
onder f van deze regeling; 

: het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam 
als bedoeld in artikel 2 van de regeling; 

: de functie als bedoeld in artikel 27 van de regeling; 
: Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland; 
: de provincie Zuid-Holland. 

2. Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke 
regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen voor zover mogelijk in die 
artikelen in de plaats van de gemeente, de raad, burgemeester en wethouders en de 
burgemeester, onderscheidenlijk de omgevingsdienstOmgevingsdienst, het algemeen bestuur, 
het dagelijks bestuur en de voorzitter. 

3. Waar in de regeling artikelen van de Provinciewet of van enige andere wet of wettelijke 
regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen voor zover mogelijk in die 
artikelen in de plaats van de provincie, provinciale staten, gedeputeerde staten en de 
commissaris van de Koningin, onderscheidenlijk de omgevingsdienstOmgevingsdienst. het 
algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. 

Hoofdstuk 2 Het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam 

Artikel 2 

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd OmgevingsdienstOmgevingsdienst West-Holland; 

2. De omgevingsdienstOmgevingsdienst is gevestigd in Leiden. 

Artikel 3 

Het bestuur van de omgevingsdienstOmgevingsdienst bestaat uit: 
a. het algemeen bestuur; 
b. het dagelijks bestuur; 
c. de voorzitter. 

Artikel 4 

(gereserveerd) 
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Hoofdstuk 3 Doel en taken 

Artikel 5 

De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de belangen op het gebied van omgeving en milieu, 
met name ter behartiging van het gemeentelijk belang van de beleidsontwikkeling op het gebied van 
omgeving en milieu en een efficiënte en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke en provinciale 
omgevings- en milieutaken in een samenwerkingsverband, alsmede de taken en bevoegdheden op het 
gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 6. eerste lid, onder 
b, genoemde wetten. 

Artikel 6 

| 1. Aan de omgevingsdienstOmgevingsdienst komen, onverminderd het bepaalde in artikel 25, ter 
behartiging van de belangen waarvoor de regeling is getroffen, de volgende taken en 
bevoegdheden toe: 

a. Het verrichten van adviserende, ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden op het 
gebied van de zorg voor het milieu en de uitvoering van programma's en projecten op het 
gebied van milieu het omgevingsrecht en de uitvoering van programma's en projecten op het 
gebied van de omgeving; 

b. De voorbereiding van besluiten ten aanzien van aanvragen om een omgovingsvergunning voor 
zover deze betrekking hebben op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel 
e en onderdeel i , van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; het namens de colleges 
van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en voor zover daartoe 
mandaat is verleend, uitvoeren van de bij of krachtens de navolgende wetten toebedeelde 
taken en bevoegdheden: 

Monumentenwet 1998: 
Ontgrondingenwet: 
Wet inzake luchtverontreiniging; 
Waterwet; 
Wet milieubeheer; 
Wet geluidhinder; 
Wet bodembescherming 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
Wet ruimtelijke ordening; 
Woningwet; 
Drank- en horecawet; 
Gemeentewet; 
Algemene wet bestuursrecht; 
Wet openbaarheid van bestuur; 
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. 

c. Het namens de deelnemende colleges van burgemeester en wethouders dan wel de 
burgemeester van de deelnemende gemeenten tevens uitvoeren van omgevingstaken op grond 
van andere wet- en regelgeving dan genoemd in het eerste lid, onder b. voor zover daartoe 
mandaat is verleend. 

ede bij of krachtens de navolgende wetten toebedeelde taken en bevoegdheden: 
4-°~de Wet milieubeheer, met uitzondering van de titels 10.'I en 10.5 en artikel 
—10.63, eerste lid, Wet milieubeheer; 
2 9 de Wet geluidhinder; 
3° de Wet bodembescherming; 
4 8 de handhavings en toezichtstaken bij of krachtons de onder l 8 tot en met 3 9 



genoemde wetten; 

d.Het namens de deelnemende ooileges van burgemeester en wethouders voor zover daartoe «--
mandaat is verleend: 
-t-^uitvooron van de bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
—toebedeelde taken en bevoegdheden voor zover deze taken en bevoegdheden 
—uitsluitend betrekking hebben op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
—l id , onderdeel e en onderdeel i , van die wet; 
Stevens uitvoeren van de milieu , de handhavings en de toezichtstaken op grond 

van andere wet- en regelgeving dan genoemd in onderdeel c, onder 1 9 tot en met 

CrcLDe taken en bevoegdheden zoals bedoeld in onderdeel a. b en ce-en-d worden uitgevoerd met «• 
inachtneming van het door de betreffende gemeente dan wel het dagelijks algemeen bestuur 
van de omgevingsdienstOmgevingsdienst vastgestelde beleid. 

£e. Het namens gedeputeerde staten en voor zover daartoe mandaat is verleend uitvoeren van de * 
volgende taken en bevoegdheden, met inachtneming van het door de provincie vastgestelde 
overeengekomen beleid: 
1° de taken en bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid, onder b.onderdeel c en onderdeel d. 
onder l " ; 

— voor zover gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn; 
2° de taken en bevoegdheden bij of krachtens de Wet algemene bepalingen 
—omgevingsrecht, voor zover gedeputeerde staten het bevoogd gezag zijn. 
^ d c milieu , de handhavings en de toezichtstaken op grond van andere wet en 
—regelgeving dan onder l8-en-2^genoemdOmgevingstaken op grond van andere wet- en 
regelgeving dan onder b genoemd.. 

2. Aan de omgevingsdienstOmgevingsdienst komen voorts de volgende taken en bevoegdheden toe: 
a. het voor de deelnemende gemeenten ontwikkelen, uitvoeren en handhaven van een 

gemeenschappelijk milieubeleid; 
b. het opstellen en vaststellen van een bedrijfsplan en beleidsplannen van de 

omgevingsdienstOmgevingsdienst; 
c. het jaarlijks vaststellen van een jaarverslag en het in artikel 12, tweede lid, bedoelde 

programma. 

3. Voor zover bij de mandaatverlening niet anders is bepaald kan ten aanzien van de aan de 
omgevingsdienstOmgevingsdienst in mandaat toekomende taken en bevoegdheden ondermandaat 

worden verleend. 

4. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen ter bescherming van de omgeving en 
het milieu, de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in eerste lid gaan strekken ter uitvoering 
van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het in werking treden van deze 
regeling strekten, dan wel indien in deze werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke wijziging 
veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door hun wijziging niet 
wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in de genoemde artikelleden aan de 
omgevingsdienstOmgevingsdienst zijn opgedragen. 

Artikel 7 

1. De omgevingsdienstOmgevingsdienst is bevoegd tot het verrichten van diensten, voor zover deze 
vallen binnen het kader van de in artikel 5 vermelde belangen, voor andere dan de deelnemende 
gemeenten en/of derden, met een publiekrechtelijke taak en/of bevoegdheid. 

Met opmaak: opsommingstekens en 
nummering 

Met opmaak: opsommingstekens en 
nummering 

Met opmaak: opsommingstekens en 
nummering 
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2. Een besluit tot dienstverlening als bedoeld in het eerste lid wordt genomen door het dagelijks 
bestuur en vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden. 

Artikel 8 

Het provinciebestuur dan wel de besturen van de deelnemende gemeenten stellen, voor zover de 
omgevingsdienstOmgevingsdienst daarin een bijdrage kan leveren of daarin een taak heeft, 
onderwerpen die een relatie hebben met het milieubeleid bij de omgevingsdienstOmgevingsdienst 
voor overleg of advies, aan de orde. 

De omgevingsdienstOmgevingsdienst kan ongevraagd zijn zienswijze kenbaar maken aan het 
gemeentebestuur of provinciebestuur omtrent onderwerpen die behoren tot de taakstelling van de 

ttOmgevingsdienst; 

Artikel 9 

(Vervallen) 

Hoofdstuk 4 Het algemeen bestuur 

Paragraaf 1 Samenstelling 

Artikel 10 

1. Aan het hoofd van de omgevingsdienstOmgevingsdienst staat het algemeen bestuur. 

2. De raden van de gemeenten wijzen elk uit hun midden, de voorzitter inbegrepen, en uit hun 
wethouders 2 leden en 1 plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan met dien verstande 
dat tot de aangewezen leden in ieder geval behoort een lid van de colleges van burgemeester en 
wethouders . 

3. Gedeputeerde staten wijzen uit hun midden 2 leden en 1 plaatsvervangend lid van het algemeen 
bestuur aan. 

4. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur als bedoeld in het tweede lid geschiedt voor 
dezelfde periode als waarvoor de raden worden benoemd en vindt plaats in de eerste vergadering 
of uiterlijk zes weken na de eerste vergadering van de nieuwe zittingsperiode van de raden. 

5. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur door gedeputeerde staten geschiedt voor 
dezelfde periode als waarvoor gedeputeerde staten worden benoemd en vindt plaats in de eerste 
vergadering of uiterlijk zes weken na de eerste vergadering van de nieuwe zittingsperiode van 
gedeputeerde staten. 

6. Bij tussentijds ontslag op grond van artikel 16, derde lid, voorziet de raad van de betreffende 
gemeente of, voor zover van toepassing, gedeputeerde staten zo spoedig mogelijk opnieuw in de 
aanwijzing van een lid van het algemeen bestuur. 

7. De leden van het algemeen bestuur treden af op het moment van tussentijds verlies van het 
lidmaatschap van de raad of van gedeputeerde staten welke hen heeft aangewezen of van het 
voorzitterschap van de raad of van gedeputeerde staten die hen heeft aangewezen. 

8. De leden van het algemeen bestuur treden af op de dag waarop de nieuw gekozen leden van het 
algemeen bestuur in functie treden. 
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9. De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. 
Van dit ontslag stellen zij de voorzitter van het algemeen bestuur, alsmede de voorzitter van de 
raad die hen heeft aangewezen, op de hoogte. Leden van het algemeen bestuur, die ontslag hebben 
genomen, behouden hun lidmaatschap totdat onherroepelijk in hun opvolging is voorzien. 

Paragraaf 2 Stemverhouding 

1. Het aantal stemmen per deelnemer is gerelateerd aan de inkomsten per deelnemer als bedoeld in 
artikel 31, eerste lid. 

2. Het aantal stemmen van de provincie is niet hoger dan van de gemeente met de meeste stemmen. 

3. Het aantal stemmen per deelnemer wordt jaarlijks door het dagelijks bestuur op de eerste 
vergadering van het jaar vastgesteld aan de hand van de voor dat jaar vastgestelde begroting van 
de omgevingsdienstOmgevingsdienst. Het aantal stemmen zoals bedoeld in deze eerst volzin 
wordt afgerond naar met meest dichtstbijzijnde even getal. 

4. Het aantal stemmen per lid in het algemeen bestuur wordt berekend door het aantal stemmen per 
deelnemer te delen door twee. 

5. Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en 
zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen. 

6. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist 
van het aantal uitgebrachte stemmen. 

7. Indien gedurende het jaar sprake is van toetredende deelnemers, wordt in afwijking van het derde 
lid, tussentijds de stemverhouding vastgesteld met inachtneming van de in dit artikel vastgestelde 
methodiek. 

Paragraaf 3 Taken en bevoegdheden 

een ander orgaan zijn opgedragen. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 33-57 van de wet 
kan het algemeen bestuur, naar door deze te stellen regelen, het uitoefenen van deze taken en 
bevoegdheden opdragen aan het dagelijks bestuur. 

2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 heeft het algemeen bestuur tot taak het bevorderen 
van een goede intergemeentelijke samenwerking en stelt mede hiertoe jaarlijks voor de 
deelnemende gemeenten een regionaal milieuprogramma op van de in het volgende begrotingsjaar 
te verrichten werkzaamheden, vergezeld van een meerjarenbeeld voor de daarop volgende vier 
jaren. 

3. Het in het tweede lid bedoelde programma wordt niet vastgesteld dan nadat de raad en provinciale 
staten een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en 
bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen 

Artikel 11 

Artikel 12 

1. Aan het algemeen bestuur behoren alle taken en bevoegdheden die aan de 
Omgevingsdienst bij of krachtens deze regeling zijn opgedragen en die niet aan 
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4. (vervallen) 

5. Naast de uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling 
bepaalde is het algemeen bestuur in elk geval belast met en bevoegd tot: 
a. het vast- en bijstellen van de bedrijfs- en beleidsplannen van de 

omgevingsdienstOmgevingsdienst en het vaststellen van het milieubeleidsplan; 
b. het vaststellen en wijzigen van de begroting; 
c. het vaststellen van de rekening; 
d. het vaststellen van de winstbestemming/verliesdekking; 
e. het vaststellen van het werkplan en het strategisch organisatieplan van de 

omgevingsdienstOmgevingsdienst; 
f. het vaststellen van voorwaarden voor toetreding; 
g. het opleggen van voorwaarden voor uittreding; 
h. het doen van voorstellen tot toetreding en uittreding van andere deelnemers; 
i . het vaststellen van de instructie van de directeur; 

j . het vaststellen van de tarieven van de omgevingsdienstOmgevingsdienst. 

Paragraaf 4 Werkwijze 

Artikel 13 

1. Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks ten minste tweemaal en voorts zo dikwijls als de 
voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, dan wel ten minste een vijfde van het aantal 
leden dit, onder opgaaf van redenen, schriftelijk verzoekt. 

2. Voor zover in deze regeling niet anders is bepaald, zijn de artikelen 17, 19, 20, 22, 26, 28 tot en 
met 33 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat de in artikel 
19, tweede lid, bedoelde openbare kennisgeving op verzoek van de voorzitter tevens geschiedt 
door de burgemeesters der gemeenten op de aldaar gebruikelijke wijze. 

Artikel 14 

Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. 

Artikel 15 

1. De vergaderingen van het algemeen bestuur worden in het openbaar gehouden. De deuren worden 
gesloten wanneer een vijfde gedeelte van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het 
nodig oordeelt. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden 
vergaderd. 

2. Leden van de raden van de deelnemende gemeenten en van gedeputeerde staten die geen lid zijn 
van het algemeen bestuur, zijn bevoegd kennis te nemen van stukken, waarvoor een verplichting 
tot geheimhouding is opgelegd. Op hen zijn de in de wet en in het reglement van orde vermelde 
bepalingen met betrekking tot de geheimhouding van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 16 

1. Een lid van het algemeen bestuur geeft aan de raad of gedeputeerde staten welke hem heeft 
aangewezen alle inlichtingen die door de raad of gedeputeerde staten, of een of meer leden 
daarvan, worden verlangd op de in die gemeente of bij de provincie gebruikelijke wijze. 

2. Een lid van het algemeen bestuur kan door de raad of gedeputeerde staten die het lid heeft 
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aangewezen, op de in die gemeente of bij de provincie gebruikelijke wijze ter verantwoording 
worden geroepen voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid. 

3. Indien een lid van het algemeen bestuur niet meer het vertrouwen bezit van de raad of 
gedeputeerde staten welke hem heeft aangewezen, kan deze hem als zodanig ontslaan. 

Hoofdstuk 5 Het dagelijks bestuur 

Paragraaf 1 Samenstelling 

Artikel 17 

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit één lid per deelnemer, inclusief de voorzitter. 
De leden worden door en uit het algemeen bestuur gekozen, met dien verstande dat per gemeente 
op aanbeveling van de raad van die gemeente één lid voor het dagelijks bestuur wordt 
aangewezen. Het aan te wijzen lid, inclusief de voorzitter voor zover afkomstig van de gemeenten, 
dient deel uit te maken van het college van burgemeester en wethouders. 

2. De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het algemeen 
bestuur in nieuwe samenstelling. 

3. De aanwijzing van leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen, die door ontslag, 
overlijden of anderszins openvallen, vindt plaats uiterlijk één maand na dat openvallen. 

4. De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag van aftreden van de leden van het algemeen 
bestuur. 

5. Een lid van het dagelijks bestuur kan als zodanig door het algemeen bestuur worden ontslagen, 
indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. In dit geval zijn artikel 50 
van de Gemeentewet en artikel 50 van de Provinciewet van overeenkomstige toepassing. 

Paragraaf 2 Stemverhouding 

Artikel 18 

1. Ieder lid in het dagelijks bestuur, inclusief de voorzitter, heeft één stem in het dagelijks 
bestuur. 

2. Indien bij een stemming, anders dan over personen voor het doen van benoemingen, 
voordrachten of aanbevelingen, de stemmen staken, wordt opnieuw gestemd. 

3. Bij het staken van de stemmen andermaal over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van de 
voorzitter. 

Paragraaf 3 Taken en bevoegdheden 

Artikel 19 

1. Aan het dagelijks bestuur is opgedragen: 
a. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal 

worden voorgelegd; 
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b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; 
c. het opstellen van bedrijfs- en beleidsplannen van de omgevingsdienstOmgevingsdienst; 
d. het beheer van de financiële administratie van de omgevingsdienstOmgevingsdienst; 
e. de zorg, voor zover niet aan anderen opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en 

de boekhouding; 
f. (vervallen) 
g. het stimuleren en coördineren van het overleg tussen de deelnemers; 
h. het voorstaan van de belangen van de omgevingsdienstOmgevingsdienst bij andere overheden, 

instellingen, diensten of personen, waarmee contact voor de 
omgevingsdienstOmgevingsdienst van belang is; 

i . het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van 
alles, wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit; 

j . het houden van een gedurig toezicht op al hetgeen de omgevingsdienstOmgevingsdienst 
aangaat. 

2. Het dagelijks bestuur oefent, indien het algemeen bestuur ingevolge artikel 12, eerste lid, daartoe 
besluit, de desbetreffende aan het algemeen bestuur toekomende bevoegdheden uit. 

3. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur 
verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur. 

4. De leden van het dagelijks bestuur geven ongevraagd aan het algemeen bestuur alle inlichtingen 
die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur 
nodig zijn. 

5. De leden van het dagelijks bestuur geven - tezamen dan wel afzonderlijk - aan het algemeen 
bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle inlichtingen. 

6. Het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur regelt de wijze waarop 
uitvoering wordt gegeven aan het in de leden 3, 4 en 5 bepaalde. 

Paragraaf 4 Werkwijze 
Artikel 20 

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste twee 
andere leden van het dagelijks bestuur zulks, schriftelijk, onder opgave van de te behandelen 
onderwerpen, verzoeken. 

2. De artikelen 56 tot en met 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. 

Hoofdstuk 6 Informatieplicht 

Artikel 21 

1. Het algemeen en het dagelijks bestuur alsmede de voorzitter geven aan de raden van de 
deelnemende gemeenten en aan gedeputeerde staten ongevraagd de informatie die voor een juiste 
beoordeling van het door het bestuur van de omgevingsdienstOmgevingsdienst gevoerde en te 
voeren beleid nodig is. 

2. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raden van de 
deelnemende gemeenten en aan gedeputeerde staten de inlichtingen die door een of meer leden 
van die raden of gedeputeerde staten worden verlangd. 
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3. Het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur regelt de wijze waarop 
uitvoering wordt gegeven aan het in de vorige leden bepaalde. 

Hoofdstuk 7 De voorzitter 

Artikel 22 

1. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen. 

2. De voorzitter is voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. 

3. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het 
dagelijks bestuur. 

4. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door een door het 
dagelijks bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid van dit bestuur. 

5. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan. 
De artikelen 32a en 59a van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing met dien 
verstande dat in plaats komen van griffier en secretaris in die artikelen, de secretaris van de 
omgevingsdienstOmgevingsdienst. 

6. De voorzitter vertegenwoordigt de omgevingsdienstOmgevingsdienst in en buiten rechte. 
Indien de gemeente of de provincie van waaruit de voorzitter afkomstig is partij is in een geding 
waarbij de omgevingsdienstOmgevingsdienst betrokken is, oefent een ander door het dagelijks 
bestuur aan te wijzen lid van dat bestuur deze bevoegdheid uit. 

7. In spoedeisende gevallen is de voorzitter bevoegd voorlopige maatregelen te nemen, die hij in de 
eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur ter bekrachtiging aanbiedt. 

Hoofdstuk 8 Commissies 

Artikel 23 

1. Het algemeen bestuur is bevoegd commissies in te stellen overeenkomstig het bepaalde in de 
artikelen 24 en 25 van de wet. 

2. De Commissie voor het Bezwaarschrift van de gemeente Leiden is bevoegd tot het adviseren van 
gemeenten inzake ingediende bezwaarschriften tegen door de omgevingsdienstOmgevingsdienst 
in mandaat genomen besluiten. 

Hoofdstuk 9 De secretaris 

Artikel 24 

1. De directeur van de milieudienst treedt op als secretaris van het algemeen en het dagelijks bestuur. 
Het dagelijks bestuur wijst een ambtenaar van de milieudienst aan als waarnemend secretaris. 

2. De secretaris is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter behulpzaam bij de 
vervulling van hun taak en heeft in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur een raadgevende 
stem. 
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3. Alle stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan, worden door hem 
mede ondertekend. 

4. Artikel 59a, derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 

Hoofdstuk 10 De omgevingsdienstOmgevingsdienst 

Artikel 25 

1. De omgevingsdienstOmgevingsdienst verricht, met inachtneming van het bepaalde in de volgende 
leden, adviserende, ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden op het gebied van de zorg 
voor het milieu, voor zover daartoe mandaat is verleend als bedoeld in artikel 6. 

2. De omgevingsdienstOmgevingsdienst heeft tot taak het klantgericht en zo doeltreffend en 
doelmatig mogelijk uitvoeren van de taken van de omgovingsdicnstOmgevingsdienst. Hieronder 
kan worden verstaan: 
a. het voor de gemeenten opstellen van een gemeenschappelijk milieubeleid en het in artikel 12, 

tweede lid, van deze regeling bedoelde programma; 
b. alle adviserende, technische, administratieve en juridische werkzaamheden, benodigd voor een 

zorgvuldige besluitvorming ter behartiging van het in artikel 5 genoemde doel; 
c. het adviseren en zonodig ondersteunen van de gemeenten voor wat betreft het milieuaspect bij 

het ontwerpen van de (locale) beleidsplannen op de beleidsterreinen Ruimtelijke Ordening, 
Bouwen en Wonen, Verkeer en Vervoer en Economische Ontwikkeling en bij de uitvoerende 
werkzaamheden op deze beleidsterreinen voor zover betrekking hebbende op milieu-aspecten; 

d. het verzorgen van milieucommunicatie; 
e. het in ontvangst nemen, verwerken en behandelen van milieuklachten; 
f. (vervallen) 
g. het verrichten dan wel laten verrichten van reguliere metingen / onderzoek omtrent onder 

andere geluidhinder, bodem- en luchtverontreiniging dan wel overige relevante metingen / 
onderzoek; 

h. management en ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de hiervoor genoemde 
werkzaamheden; 

i . het voor de deelnemende gemeenten onderhouden, voeden en uitbouwen van een 
bedrijfsregistratiesysteem en het verzamelen en be- of verwerken van milieurelevante 
gegevens; 

j . (vervallen). 

3. Met betrekking tot de in het eerste en tweede lid genoemde taken en tot de uitvoering en nadere 
invulling van de in het tweede lid genoemde werkzaamheden worden door de 
omgevingsdienstOmgevingsdienst en elk van de deelnemende gemeenten en de provincie 
schriftelijke werkafspraken gemaakt in de vorm van (meerjaren) contracten, waarin in ieder geval 
wordt vastgelegd welke producten en diensten de omgevingsdienstOmgevingsdienst aan de 
deelnemende gemeenten en de provincie zal leveren en wat de kosten daarvan zullen zijn. 

4. In aanvulling op het bepaalde in het tweede lid kan de omgevingsdienstOmgevingsdienst op 
verzoek van een deelnemende gemeente of van de provincie andere adviserende, ondersteunende 
en uitvoerende werkzaamheden verrichten op het gebied van de milieuzorg voor zover dit geen 
verstoring van de nakoming van de in het derde lid genoemde contracten veroorzaakt. 

5. Indien een verzoek als bedoeld in het vierde lid leidt tot verstoring van de in het tweede lid 
genoemde werkzaamheden, kan dat verzoek eerst dan worden ingewilligd als deze 
werkzaamheden zijn vastgelegd in de schriftelijke werkafspraken als genoemd in het derde lid en 
voorts als voorzien is in de voor deze werkzaamheden benodigde capaciteit. 
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De omgevingsdienstOmgevingsdienst is bevoegd tot het verrichten van diensten voor andere dan 
deelnemende gemeenten en/of derden, met een publiekrechtelijke taak en/of bevoegdheid., voor 
zover deze vallen onder de taken als bedoeld in het tweede lid en dit geen verstoring van de 
nakoming van de in het derde lid genoemde contracten veroorzaakt. Artikel 7, tweede lid van deze 
regeling is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 26 

(Vervallen) 

Hoofdstuk 11 Personeel 

Artikel 27 

1. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur van de 
omgevingsdienstOmgevingsdienst, op voordracht van ten minste twee leden van het dagelijks 
bestuur. 

2. De instructie van de directeur wordt door het algemeen bestuur vastgesteld. 

3. De directeur is onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur belast met de leiding van de 
omgevingsdienstOmgevingsdienst en de zorg voor een juiste taakvervulling in de organisatie. 

Artikel 28 

1. De benoeming, schorsing en ontslag van personeelsleden van de 
omgevingsdienstOmgevingsdienst als ambtenaar, dan wel volgens een arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht, geschiedt door het dagelijks bestuur met inachtneming van de door het algemeen 
bestuur vastgestelde formatie. 

2. Op het personeel in dienst van de omgevingsdienstOmgevingsdienst zijn de 
rechtspositieregelingen van de gemeente Leiden van overeenkomstige toepassing. De directeur is 
bevoegd hiervan af te wijken. 

3. Indien (in voorbereiding zijnde) rechtspositionele besluiten van de gemeente Leiden door het 
dagelijks bestuur van de omgevingsdienstOmgevingsdienst als niet toepasbaar worden 
beschouwd, stelt het algemeen bestuur, gehoord het georganiseerd overleg van de 
omgevingsdienstOmgevingsdienst. op die onderdelen een eigen regeling vast, welke regeling 
instemming van het georganiseerd overleg behoeft. 

4. Waar in de in het derde lid bedoelde regelingen wordt gesproken van 'gemeenteraad, burgemeester 
en wethouders, burgemeester en hoofd van dienst' wordt voor de toepassing in het kader van deze 
gemeenschappelijke regeling respectievelijk gelezen: algemeen bestuur, dagelijks bestuur, 
voorzitter en directeur. 

Hoofdstuk 12 Financiële bepalingen 

Artikel 29 

(vervallen) 
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Artikel 30 

(vervallen) 

Artikel 31 

| 1. De kosten van de omgevingsdienstOmgevingsdienst worden gedekt uit de inkomsten uit de met de 
deelnemers afgesloten (meerjaren) contracten. 

| 2. Tot de kosten van de omgevingsdienstOmgevingsdienst worden, naast de directe 
uitvoeringskosten, tevens gerekend de overheadkosten en de kapitaalslasten. 

3. De tarieven worden jaarlijks met ingang van 1 januari verhoogd met de indexering zoals 
vastgesteld in de begroting voor het desbetreffend jaar. 

Artikel 32 

1. De door de gemeenten en provincie op grond van de afgesloten contracten verschuldigde bedragen 
worden door de omgevingsdienstOmgevingsdienst periodiek, en gespecificeerd naar producten en 
diensten, gefactureerd en zijn door de gemeenten en provincie bij vooruitbetaling verschuldigd. 

2. In geval van niet tijdige betaling van de op grond van dit artikel door de deelnemende gemeenten 
en provincie verschuldigde bedragen, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht. 

Artikel 33 

1. De overige uit deze regeling voortvloeiende gezamenlijke inkomsten en uitgaven worden met de 
deelnemers verrekend naar evenredigheid van de inkomsten per deelnemer als bedoeld in artikel 
31, eerste lid. De verrekening wordt door het dagelijks bestuur op de eerste vergadering van het 
jaar vastgesteld aan de hand van de voor dat jaar vastgestelde begroting en rekening van de 
omgevingsdienstOmgevingsdienst met de peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. 

2. Het algemeen bestuur bepaalt elk jaar bij het vaststellen van de begroting voorlopig het aandeel 
van elke deelnemer in de voor het begrotingsjaar geraamde kosten. 

Artikel 33a 

| De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat de omgevingsdienstOmgevingsdienst te allen 
tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen 
voldoen. 

Artikel 33b 

| 1. Indien aan het algemeen bestuur van de omgevingsdienstOmgevingsdienst blijkt dat een gemeente 
weigert de verplichte uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan 
gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 
Gemeentewet. 

| 2. Indien aan het algemeen bestuur van de omgevingsdienstOmgevingsdienst blijkt dat de provincie 
weigert de verplichte uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan 
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verzoek over te gaan tot 
toepassing van de artikelen 198 en 199 van de Provinciewet. 

Artikel 34 
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1. Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks een ontwerp-begroting op van inkomsten en uitgaven en legt 
deze ter besluitvorming voor aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur doet het algemeen 
bestuur tijdig voorstellen tot wijziging van de begroting toekomen. 

2. Het dagelijks bestuur zendt het ontwerp van de begroting, dan wel het ontwerp van 
begrotingswijzigingen, met de daarbij behorende aanbiedingsbrief en toelichting, zes weken 
voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de gemeenten en 
aan provinciale staten. Ontwerp-begrotingwijzigingen worden alleen aangeboden aan de raden van 
de gemeenten en aan provinciale staten waarvan de bijdrage, als gevolg van de 
begrotingswijziging, verandert. 

3. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. 

4. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval 
vóór 15 jul i van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Artikel 35 

(vervallen) 

Artikel 36 

1. Het algemeen bestuur stelt de rekening van inkomsten en uitgaven vast in het jaar volgende op het 
jaar waarop deze betrekking heeft. 

2. Het dagelijks bestuur biedt daartoe jaarlijks, zo spoedig mogelijk na beëindiging van elk 
dienstjaar, de rekening van inkomsten en uitgaven aan het algemeen bestuur aan. De directeur doet 
de rekening van inkomsten en uitgaven aan het dagelijks bestuur toekomen. De aanbieding aan het 
algemeen bestuur gaat vergezeld van een verantwoording en van een verslag van een onderzoek 
naar de deugdelijkheid van de rekening. 

3. Het dagelijks bestuur zendt een afschrift van de rekening aan de raden van de deelnemende 
gemeenten en provinciale staten toe. 

4. Het dagelijks bestuur zendt de rekening van inkomsten en uitgaven binnen twee weken na de 
vaststelling doch in ieder geval vóór 15 jul i van het jaar volgende op het jaar waarop de rekening 
betrekking heeft, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Artikel 37 

1. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de financiële administratie en met 
betrekking tot het kasbeheer. 

2. Het algemeen bestuur stelt een regeling vast omtrent de verzekering van de gelden van de 
omgevingsdienstOmgevingsdienst tegen benadeling. 

Artikel 38 

Uiterlijk binnen een maand na de vaststelling van de rekening doet het dagelijks bestuur aan elke ge
meente en aan de provincie mededeling van het over het betreffende jaar verschuldigde aandeel. 

Artikel 39 
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Het dagelijks bestuur draagt elk jaar vóór 15 juli zorg voor de samenstelling van een verslag met 
| betrekking tot de door de omgevingsdienstOmgevingsdienst over het afgelopen jaar verrichte 

werkzaamheden. Het algemeen bestuur stelt het verslag vast en draagt zorg voor de toezending aan de 
gemeenten en de provincie. 

Artikel 39a 

Deelnemers dragen zorg voor de continuïteit van de omgevingsdienstOmgevingsdienst. Deelnemers 
stellen de omgevingsdienstOmgevingsdienst als eerste partij in de gelegenheid om taken uit te voeren, 
zoals bedoeld in artikel 5, 6 en 25 van deze regeling genoemde doelen en taken, alvorens deze aan 
derden uit te besteden. 

Artikel 39b 

Het algemeen bestuur stelt een liquidatieplan op dat voorziet in de verplichting van de deelnemers alle 
| rechten en verplichtingen van de omgevingsdienstOmgevingsdienst over de deelnemers te verdelen op 

een in het plan te bepalen wijze. 

Hoofdstuk 13 Het archief 

Artikel 40 

1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden en het toezicht op de 
vorming en het beheer van de archiefbescheiden overeenkomstig een door het algemeen bestuur 
vast te stellen regeling; deze regeling wordt medegedeeld aan de gemeentelijke archivaris of de 
streekarchivaris, aan de provinciale inspecteur en aan gedeputeerde staten. 

2. Gedeputeerde staten oefenen toezicht uit op de in het vorige lid aan het dagelijks bestuur 
opgedragen zorg voor de archiefbescheiden overeenkomstig artikel 27 en 33 van de Archiefwet 
1995. 

3. De secretaris is belast met de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden als bedoeld in het 
eerste lid, overeenkomstig de daar genoemde regeling. 

4. Voor de bewaring van de op grond van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden van 
de in deze regeling genoemde organen wordt door het dagelijks bestuur gebruik gemaakt van de 
door de desbetreffende gemeente en de provincie aangewezen archiefbewaarplaats. Tevens wordt 
er een archiefbewaarplaats aangewezen voor de dossiers van de 
omgevingsdienstOmgevingsdienst; 

Hoofdstuk 14 Geschillenregeling 

Artikel 41 

1. Geschillen, voortvloeiende uit deze regeling worden, voordat door de deelnemers van een 
daarvoor openstaande wettelijke voorziening gebruik wordt gemaakt, door het algemeen bestuur 
voorgelegd aan een door hem in te stellen geschillencommissie. 

2. De geschillencommissie bestaat uit drie leden en is samengesteld uit: 
een voorzitter van de Commissie voor het Bezwaarschrift van de gemeente Leiden, 
een voorzitter van de Commissie voor de bezwaarschriften van één van de overige 
deelnemers, 
een door hen beiden aan te wijzen derde, die tevens voorzitter is van een Commissie voor de 
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bezwaarschriften. 

3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen en brengt advies uit over de 
mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen. 

4. Het algemeen bestuur kan een termijn vaststellen, binnen welke de geschillencommissie advies 
moet uitbrengen. 

Hoofdstuk 15 Slot- en overgangsbepalingen 

Artikel 42 

1. Deze regeling treedt in werking op een door het algemeen bestuur te bepalen tijdstip. Elk van de 
colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten en Gedeputeerde staten dragen zorg 
voor de opname in het register als bedoeld in artikel 27 van de wet, respectievelijk artikel 52, 
eerste lid, onder j van de wet. 

2. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

3. Een voorstel tot wijziging van de regeling kan worden gedaan door het algemeen bestuur of door 
de besturen van een deelnemer; in het laatste geval wordt een zodanig voorstel ingediend bij het 
algemeen bestuur, die dit voorstel eventueel vergezeld van een advies, aan de besturen van de 
deelnemers ter vaststelling aanbiedt. 

4. De artikelen 5, 6, 11, 18, 22, leden 1 en 2, 31, leden 1 en 2, 32, 33, 45, 46 en 47 kunnen slechts 
worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de besturen van de deelnemers. 

5. De niet in het vierde lid van dit artikel genoemde artikelen worden gewijzigd bij eensluidende 
besluiten van de besturen van ten minste tweederde van de deelnemers. 

6. De bestuursorganen van een deelnemer, die - binnen een halfjaar nadat een voorstel tot wijziging, 
als bedoeld in het derde lid van dit artikel, bij de deelnemer is ingediend - ter zake geen beslissing 
hebben genomen, worden geacht mede tot het aanbrengen van de wijziging te hebben besloten. 

Artikel 43 

1. Toetreding door andere deelnemers kan op verzoek van de beoogde toekomstige deelnemer, 
plaatsvinden bij daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen van alle deelnemers. 

2. Het algemeen bestuur doet daartoe een voorstel en geeft daarin aan of, en zo ja, welke 
voorwaarden, waaronder financiële, aan de toetreding zijn verbonden. 

3. De toetreding gaat in op een in overleg tussen het algemeen bestuur en de toetredende deelnemer 
te bepalen tijdstip, dat niet ligt voor het tijdstip dat de in het eerste lid genoemde besluiten zijn 
genomen. 

Artikel 44 

1. Een deelnemer kan uittreden door toezending van de daartoe strekkende besluiten van haar 
bestuursorganen aan het algemeen bestuur, doch slechts nadat het algemeen bestuur daarin 
bewilligt. 

2. De uittreding gaat in op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het algemeen 
bestuur te kennen heeft gegeven met de uittreding in te stemmen, tenzij door het algemeen bestuur 
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een andere datum is bepaald. 

3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de uittreding en kan aan de uittreding voorwaarden, 
waaronder financiële en personele, verbinden. 
Tot deze financiële voorwaarden behoort in elk geval de bepaling, dat een uittredende deelnemer 
van het jaar van uittreding af aan de omgevingsdienstOmgevingsdienst bl i j f t betalen een bijdrage 
in de jaarlijkse (vaste) exploitatielasten van de omgevingsdienstOmgevingsdienst. Deze bijdrage 
wordt bepaald naar het gemiddelde van de in de laatste drie jaren, voorafgaande aan de uittreding, 
door de uittredende deelnemer afgenomen producten en diensten, uitgedrukt in geld. De bijdrage 
is niet meer verschuldigd, zodra het algemeen bestuur beslist, dat de uit de uittreding 
voortgekomen kostenstijging op voldoende wijze is gecompenseerd. 

4. Een uittredende deelnemer kan geen recht doen gelden op de overdracht van enig eigendom van 
de om ge vin gsdi en stOm ge vi n gsdien st. 

Artikel 45 

1. De regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen van 
alle deelnemers. 

2. De opheffing wordt van kracht op 1 januari na de datum waarop de besluitvorming zoals bedoeld 
in het eerste lid is afgerond. Het algemeen bestuur kan een andere datum vaststellen, mits deze 
niet ligt voor het tijdstip van afronding van de in het eerste lid bedoelde besluitvorming. 

3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de opheffing. 

Artikel 46 

1. Burgemeester en wethouders van Leiden worden aangewezen als het bestuur, bedoeld in artikel 
26, eerste lid van de wet. 

2. Bekendmaking geschiedt overeenkomstig het bepaalde in het in het eerste lid genoemde 
wetsartikel. 

Artikel 47 

Deze regeling kan worden aangehaald onder de titel "Regeling Omgevingsdienst West-Holland". 
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Regeling 
Omgevingsdienst West-Holland* 

(geconsolideerd) 

* Regeling Milieudienst West-Holland, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 27 december 2000 
en als volgt gewijzigd: 

l e Wijziging door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland goedgekeurd op 8 april 2003, 
2 e Wijziging bij raadsbesluit deelnemende gemeenten in werking op 1 oktober 2006, 
3 e Wijziging bij raadsbesluit deelnemende gemeenten in werking op 29 mei 2009 
4 e Wijziging bij raadsbesluit deelnemende gemeenten in werking op 1 januari 2011, 
5 e Wijziging bij raadsbesluit deelnemende gemeenten in werking op 1 januari 2012, 
6 e Wijziging bij raadsbesluit deelnemende gemeenten en provincie in werking op 1 januari 2012, 
7 e Wijziging bij raadsbesluit deelnemende gemeenten en provincie in werking op 1 november 2013. 
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Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen 

Artikel 1 

1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: 
a. de regeling 
b. deelnemers 

c. deelnemende gemeente 
d. de wet 
e. het werkgebied 

f. de Omgevingsdienst 

g-
h. 

de directeur 
gedeputeerde staten 
de provincie 

: deze gemeenschappelijke regeling; 
: de rechtspersoon achter de aan de regeling 
deelnemende bestuursorganen; 

: aan deze regeling deelnemende gemeente; 
: de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
: het grondgebied van de deelnemende gemeenten, 
alsmede het grondgebied van andere gemeenten 
binnen de regio Holland-Rijnland voor zover het 
betreft taken en bevoegdheden van de provincie 
Zuid-Holland zoals genoemd in artikel 6, eerste lid, 
onder f van deze regeling; 

: het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam 
als bedoeld in artikel 2 van de regeling; 

: de functie als bedoeld in artikel 27 van de regeling; 
: Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland; 
: de provincie Zuid-Holland. 

2. Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke 
regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen voor zover mogelijk in die 
artikelen in de plaats van de gemeente, de raad, burgemeester en wethouders en de 
burgemeester, onderscheidenlijk de Omgevingsdienst, het algemeen bestuur, het dagelijks 
bestuur en de voorzitter. 

3. Waar in de regeling artikelen van de Provinciewet of van enige andere wet of wettelijke 
regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen voor zover mogelijk in die 
artikelen in de plaats van de provincie, provinciale staten, gedeputeerde staten en de 
commissaris van de Koningin, onderscheidenlijk de Omgevingsdienst, het algemeen bestuur, 
het dagelijks bestuur en de voorzitter. 

Hoofdstuk 2 Het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam 

Artikel 2 

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd Omgevingsdienst West-Holland; 

2. De Omgevingsdienst is gevestigd in Leiden. 

Artikel 3 

Het bestuur van de Omgevingsdienst bestaat uit: 
a. het algemeen bestuur; 
b. het dagelijks bestuur; 
c. de voorzitter. 

Artikel 4 

(gereserveerd) 
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Hoofdstuk 3 Doel en taken 

Artikel 5 

De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de belangen op het gebied van omgeving en milieu, 
met name ter behartiging van het gemeentelijk belang van de beleidsontwikkeling op het gebied van 
omgeving en milieu en een efficiënte en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke en provinciale 
omgevings- en milieutaken in een samenwerkingsverband, alsmede de taken en bevoegdheden op het 
gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 6, eerste lid, onder 
b, genoemde wetten. 

Artikel 6 

1. Aan de Omgevingsdienst komen, onverminderd het bepaalde in artikel 25, ter behartiging van de 
belangen waarvoor de regeling is getroffen, de volgende taken en bevoegdheden toe: 

a. Het verrichten van adviserende, ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden op het 
gebied van het omgevingsrecht en de uitvoering van programma's en projecten op het gebied 
van de omgeving; 

b. het namens de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en 
voor zover daartoe mandaat is verleend, uitvoeren van de bij of krachtens de navolgende 
wetten toebedeelde taken en bevoegdheden: 

Monumentenwet 1998; 
Ontgrondingenwet; 
Wet inzake luchtverontreiniging; 
Waterwet; 
Wet milieubeheer; 
Wet geluidhinder; 
Wet bodembescherming 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
Wet ruimtelijke ordening; 
Woningwet; 
Drank- en horecawet; 
Gemeentewet; 
Algemene wet bestuursrecht; 
Wet openbaarheid van bestuur; 
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. 

c. Het namens de colleges van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester van de 
deelnemende gemeenten tevens uitvoeren van omgevingstaken op grond van andere wet- en 
regelgeving dan genoemd in het eerste lid, onder b, voor zover daartoe mandaat is verleend. 

d. De taken en bevoegdheden zoals bedoeld in onderdeel a, b en c worden uitgevoerd met 
inachtneming van het door de betreffende gemeente dan wel het algemeen bestuur van de 
Omgevingsdienst vastgestelde beleid. 

e. Het namens gedeputeerde staten en voor zover daartoe mandaat is verleend uitvoeren van de 
volgende taken en bevoegdheden, met inachtneming van het door de provincie 
overeengekomen beleid: 
1° de taken en bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid, onder b, voor zover gedeputeerde 

staten het bevoegd gezag zijn; 
2° Omgevingstaken op grond van andere wet- en regelgeving dan onder b genoemd. 

2. Aan de Omgevingsdienst komen voorts de volgende taken en bevoegdheden toe: 
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a. het voor de deelnemende gemeenten ontwikkelen, uitvoeren en handhaven van een 
gemeenschappelijk milieubeleid; 

b. het opstellen en vaststellen van een bedrijfsplan en beleidsplannen van de Omgevingsdienst; 
c. het jaarlijks vaststellen van een jaarverslag en het in artikel 12, tweede lid, bedoelde 

programma. 

3. Voor zover bij de mandaatverlening niet anders is bepaald kan ten aanzien van de aan de 
Omgevingsdienst in mandaat toekomende taken en bevoegdheden ondermandaat worden verleend. 

4. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen ter bescherming van de omgeving en 
het milieu, de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in eerste lid gaan strekken ter uitvoering 
van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het in werking treden van deze 
regeling strekten, dan wel indien in deze werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke wijziging 
veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door hun wijziging niet 
wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in de genoemde artikelleden aan de 
Omgevingsdienst zijn opgedragen. 

Artikel 7 

1. De Omgevingsdienst is bevoegd tot het verrichten van diensten, voor zover deze vallen binnen het 
kader van de in artikel 5 vermelde belangen, voor andere dan de deelnemende gemeenten en/of 
derden, met een publiekrechtelijke taak en/of bevoegdheid. 

2. Een besluit tot dienstverlening als bedoeld in het eerste lid wordt genomen door het dagelijks 
bestuur en vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden. 

Artikel 8 

1. Het provinciebestuur dan wel de besturen van de deelnemende gemeenten stellen, voor zover de 
Omgevingsdienst daarin een bijdrage kan leveren of daarin een taak heeft, onderwerpen die een 
relatie hebben met het milieubeleid bij de Omgevingsdienst voor overleg of advies, aan de orde. 

2. De Omgevingsdienst kan ongevraagd zijn zienswijze kenbaar maken aan het gemeentebestuur of 
provinciebestuur omtrent onderwerpen die behoren tot de taakstelling van de Omgevingsdienst; 

Artikel 9 

(Vervallen) 

Hoofdstuk 4 Het algemeen bestuur 

Paragraaf 1 Samenstelling 

Artikel 10 

1. Aan het hoofd van de Omgevingsdienst staat het algemeen bestuur. 

2. De raden van de gemeenten wijzen elk uit hun midden, de voorzitter inbegrepen, en uit hun 
wethouders 2 leden en 1 plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan met dien verstande 
dat tot de aangewezen leden in ieder geval behoort een lid van de colleges van burgemeester en 
wethouders. 
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3. Gedeputeerde staten wijzen uit hun midden 2 leden en 1 plaatsvervangend lid van het algemeen 
bestuur aan. 

4. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur als bedoeld in het tweede lid geschiedt voor 
dezelfde periode als waarvoor de raden worden benoemd en vindt plaats in de eerste vergadering 
of uiterlijk zes weken na de eerste vergadering van de nieuwe zittingsperiode van de raden. 

5. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur door gedeputeerde staten geschiedt voor 
dezelfde periode als waarvoor gedeputeerde staten worden benoemd en vindt plaats in de eerste 
vergadering of uiterlijk zes weken na de eerste vergadering van de nieuwe zittingsperiode van 
gedeputeerde staten. 

6. Bij tussentijds ontslag op grond van artikel 16, derde lid, voorziet de raad van de betreffende 
gemeente of, voor zover van toepassing, gedeputeerde staten zo spoedig mogelijk opnieuw in de 
aanwijzing van een lid van het algemeen bestuur. 

7. De leden van het algemeen bestuur treden af op het moment van tussentijds verlies van het 
lidmaatschap van de raad of van gedeputeerde staten welke hen heeft aangewezen of van het 
voorzitterschap van de raad of van gedeputeerde staten die hen heeft aangewezen. 

8. De leden van het algemeen bestuur treden af op de dag waarop de nieuw gekozen leden van het 
algemeen bestuur in functie treden. 

9. De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. 
Van dit ontslag stellen zij de voorzitter van het algemeen bestuur, alsmede de voorzitter van de 
raad die hen heeft aangewezen, op de hoogte. Leden van het algemeen bestuur, die ontslag hebben 
genomen, behouden hun lidmaatschap totdat onherroepelijk in hun opvolging is voorzien. 

Paragraaf 2 Stemverhouding 

Artikel 11 

1. Het aantal stemmen per deelnemer is gerelateerd aan de inkomsten per deelnemer als bedoeld in 
artikel 31, eerste lid. 

2. Het aantal stemmen van de provincie is niet hoger dan van de gemeente met de meeste stemmen. 

3. Het aantal stemmen per deelnemer wordt jaarlijks door het dagelijks bestuur op de eerste 
vergadering van het jaar vastgesteld aan de hand van de voor dat jaar vastgestelde begroting van 
de Omgevingsdienst. Het aantal stemmen zoals bedoeld in deze eerst volzin wordt afgerond naar 
met meest dichtstbijzijnde even getal. 

4. Het aantal stemmen per lid in het algemeen bestuur wordt berekend door het aantal stemmen per 
deelnemer te delen door twee. 

5. Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en 
zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen. 

6. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist 
van het aantal uitgebrachte stemmen. 

7. Indien gedurende het jaar sprake is van toetredende deelnemers, wordt in afwijking van het derde 
lid, tussentijds de stemverhouding vastgesteld met inachtneming van de in dit artikel vastgestelde 
methodiek. 
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Paragraaf 3 Taken en bevoegdheden 

Artikel 12 

1. Aan het algemeen bestuur behoren alle taken en bevoegdheden die aan de Omgevingsdienst bij of 
krachtens deze regeling zijn opgedragen en die niet aan een ander orgaan zijn opgedragen. Met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 57 van de wet kan het algemeen bestuur, naar door deze 
te stellen regelen, het uitoefenen van deze taken en bevoegdheden opdragen aan het dagelijks 
bestuur. 

2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 heeft het algemeen bestuur tot taak het bevorderen 
van een goede intergemeentelijke samenwerking en stelt mede hiertoe jaarlijks voor de 
deelnemende gemeenten een regionaal milieuprogramma op van de in het volgende begrotingsjaar 
te verrichten werkzaamheden, vergezeld van een meerjarenbeeld voor de daarop volgende vier 
jaren. 

3. Het in het tweede lid bedoelde programma wordt niet vastgesteld dan nadat de raad en provinciale 
staten een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en 
bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen 

4. {vervallen) 

5. Naast de uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling 
bepaalde is het algemeen bestuur in elk geval belast met en bevoegd tot: 
a. het vast- en bijstellen van de bedrijfs- en beleidsplannen van de Omgevingsdienst en het 

vaststellen van het milieubeleidsplan; 
b. het vaststellen en wijzigen van de begroting; 
c. het vaststellen van de rekening; 
d. het vaststellen van de winstbestemming/verliesdekking; 
e. het vaststellen van het werkplan en het strategisch organisatieplan van de Omgevingsdienst; 
f. het vaststellen van voorwaarden voor toetreding; 
g. het opleggen van voorwaarden voor uittreding; 
h. het doen van voorstellen tot toetreding en uittreding van andere deelnemers; 
i . het vaststellen van de instructie van de directeur; 

j . het vaststellen van de tarieven van de Omgevingsdienst. 

Paragraaf 4 Werkwijze 

Artikel 13 

1. Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks ten minste tweemaal en voorts zo dikwijls als de 
voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, dan wel ten minste een vijfde van het aantal 
leden dit, onder opgaaf van redenen, schriftelijk verzoekt. 

2. Voor zover in deze regeling niet anders is bepaald, zijn de artikelen 17, 19, 20, 22, 26, 28 tot en 
met 33 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat de in artikel 
19, tweede lid, bedoelde openbare kennisgeving op verzoek van de voorzitter tevens geschiedt 
door de burgemeesters der gemeenten op de aldaar gebruikelijke wijze. 

Artikel 14 
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Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. 

Artikel 15 

1. De vergaderingen van het algemeen bestuur worden in het openbaar gehouden. De deuren worden 
gesloten wanneer een vijfde gedeelte van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het 
nodig oordeelt. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden 
vergaderd. 

2. Leden van de raden van de deelnemende gemeenten en van gedeputeerde staten die geen lid zijn 
van het algemeen bestuur, zijn bevoegd kennis te nemen van stukken, waarvoor een verplichting 
tot geheimhouding is opgelegd. Op hen zijn de in de wet en in het reglement van orde vermelde 
bepalingen met betrekking tot de geheimhouding van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 16 

1. Een lid van het algemeen bestuur geeft aan de raad of gedeputeerde staten welke hem heeft 
aangewezen alle inlichtingen die door de raad of gedeputeerde staten, of een of meer leden 
daarvan, worden verlangd op de in die gemeente of bij de provincie gebruikelijke wijze. 

2. Een lid van het algemeen bestuur kan door de raad of gedeputeerde staten die het lid heeft 
aangewezen, op de in die gemeente of bij de provincie gebruikelijke wijze ter verantwoording 
worden geroepen voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid. 

3. Indien een lid van het algemeen bestuur niet meer het vertrouwen bezit van de raad of 
gedeputeerde staten welke hem heeft aangewezen, kan deze hem als zodanig ontslaan. 

Hoofdstuk 5 Het dagelijks bestuur 

Paragraaf 1 Samenstelling 

Artikel 17 

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit één lid per deelnemer, inclusief de voorzitter. 
De leden worden door en uit het algemeen bestuur gekozen, met dien verstande dat per gemeente 
op aanbeveling van de raad van die gemeente één lid voor het dagelijks bestuur wordt 
aangewezen. Het aan te wijzen lid, inclusief de voorzitter voor zover afkomstig van de gemeenten, 
dient deel uit te maken van het college van burgemeester en wethouders. 

2. De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het algemeen 
bestuur in nieuwe samenstelling. 

3. De aanwijzing van leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen, die door ontslag, 
overlijden of anderszins openvallen, vindt plaats uiterlijk één maand na dat openvallen. 

4. De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag van aftreden van de leden van het algemeen 
bestuur. 

5. Een lid van het dagelijks bestuur kan als zodanig door het algemeen bestuur worden ontslagen, 
indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. In dit geval zijn artikel 50 
van de Gemeentewet en artikel 50 van de Provinciewet van overeenkomstige toepassing. 
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Paragraaf 2 Stemverhouding 

Artikel 18 

1. Ieder lid in het dagelijks bestuur, inclusief de voorzitter, heeft één stem in het dagelijks 
bestuur. 

2. Indien bij een stemming, anders dan over personen voor het doen van benoemingen, 
voordrachten of aanbevelingen, de stemmen staken, wordt opnieuw gestemd. 

3. Bij het staken van de stemmen andermaal over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van de 
voorzitter. 

Paragraaf 3 Taken en bevoegdheden 

Artikel 19 

1. Aan het dagelijks bestuur is opgedragen: 
a. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal 

worden voorgelegd; 
b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; 
c. het opstellen van bedrijfs- en beleidsplannen van de Omgevingsdienst; 
d. het beheer van de financiële administratie van de Omgevingsdienst; 
e. de zorg, voor zover niet aan anderen opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en 

de boekhouding; 
f. (vervallen) 
g. het stimuleren en coördineren van het overleg tussen de deelnemers; 
h. het voorstaan van de belangen van de Omgevingsdienst bij andere overheden, instellingen, 

diensten of personen, waarmee contact voor de Omgevingsdienst van belang is; 
i . het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van 

alles, wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit; 
j . het houden van een gedurig toezicht op al hetgeen de Omgevingsdienst aangaat. 

2. Het dagelijks bestuur oefent, indien het algemeen bestuur ingevolge artikel 12, eerste lid, daartoe 
besluit, de desbetreffende aan het algemeen bestuur toekomende bevoegdheden uit. 

3. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur 
verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur. 

4. De leden van het dagelijks bestuur geven ongevraagd aan het algemeen bestuur alle inlichtingen 
die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur 
nodig zijn. 

5. De leden van het dagelijks bestuur geven - tezamen dan wel afzonderlijk - aan het algemeen 
bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle inlichtingen. 

6. Het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur regelt de wijze waarop 
uitvoering wordt gegeven aan het in de leden 3, 4 en 5 bepaalde. 

Paragraaf 4 Werkwijze 
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1 

Artikel 20 

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste twee 
andere leden van het dagelijks bestuur zulks, schriftelijk, onder opgave van de te behandelen 
onderwerpen, verzoeken. 

2. De artikelen 56 tot en met 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. 

Hoofdstuk 6 Informatieplicht 

Artikel 21 

1. Het algemeen en het dagelijks bestuur alsmede de voorzitter geven aan de raden van de 
deelnemende gemeenten en aan gedeputeerde staten ongevraagd de informatie die voor een juiste 
beoordeling van het door het bestuur van de Omgevingsdienst gevoerde en te voeren beleid nodig 
is. 

2. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raden van de 
deelnemende gemeenten en aan gedeputeerde staten de inlichtingen die door een of meer leden 
van die raden of gedeputeerde staten worden verlangd. 

3. Het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur regelt de wijze waarop 
uitvoering wordt gegeven aan het in de vorige leden bepaalde. 

Hoofdstuk 7 De voorzitter 

Artikel 22 

1. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen. 

2. De voorzitter is voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. 

3. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het 
dagelijks bestuur. 

4. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door een door het 
dagelijks bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid van dit bestuur. 

5. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan. 
De artikelen 32a en 59a van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing met dien 
verstande dat in plaats komen van griffier en secretaris in die artikelen, de secretaris van de 
Omgevingsdienst. 

6. De voorzitter vertegenwoordigt de Omgevingsdienst in en buiten rechte. 
Indien de gemeente of de provincie van waaruit de voorzitter afkomstig is partij is in een geding 
waarbij de Omgevingsdienst betrokken is, oefent een ander door het dagelijks bestuur aan te 
wijzen lid van dat bestuur deze bevoegdheid uit. 

7. In spoedeisende gevallen is de voorzitter bevoegd voorlopige maatregelen te nemen, die hij in de 
eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur ter bekrachtiging aanbiedt. 
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Hoofdstuk 8 Commissies 

Artikel 23 

1. Het algemeen bestuur is bevoegd commissies in te stellen overeenkomstig het bepaalde in de 
artikelen 24 en 25 van de wet. 

2. De Commissie voor het Bezwaarschrift van de gemeente Leiden is bevoegd tot het adviseren van 
gemeenten inzake ingediende bezwaarschriften tegen door de Omgevingsdienst in mandaat 
genomen besluiten. 

Hoofdstuk 9 De secretaris 

Artikel 24 

1. De directeur van de milieudienst treedt op als secretaris van het algemeen en het dagelijks bestuur. 
Het dagelijks bestuur wijst een ambtenaar van de milieudienst aan als waarnemend secretaris. 

2. De secretaris is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter behulpzaam bij de 
vervulling van hun taak en heeft in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur een raadgevende 
stem. 

3. Alle stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan, worden door hem 
mede ondertekend. 

4. Artikel 59a, derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 

Hoofdstuk 10 De Omgevingsdienst 

Artikel 25 

1. De Omgevingsdienst verricht, met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden, 
adviserende, ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden op het gebied van de zorg voor 
het milieu, voor zover daartoe mandaat is verleend als bedoeld in artikel 6. 

2. De Omgevingsdienst heeft tot taak het klantgericht en zo doeltreffend en doelmatig mogelijk 
uitvoeren van de taken van de Omgevingsdienst. Hieronder kan worden verstaan: 
a. het voor de gemeenten opstellen van een gemeenschappelijk milieubeleid en het in artikel 12, 

tweede lid, van deze regeling bedoelde programma; 
b. alle adviserende, technische, administratieve en juridische werkzaamheden, benodigd voor een 

zorgvuldige besluitvorming ter behartiging van het in artikel 5 genoemde doel; 
c. het adviseren en zonodig ondersteunen van de gemeenten voor wat betreft het milieuaspect bij 

het ontwerpen van de (locale) beleidsplannen op de beleidsterreinen Ruimtelijke Ordening, 
Bouwen en Wonen, Verkeer en Vervoer en Economische Ontwikkeling en bij de uitvoerende 
werkzaamheden op deze beleidsterreinen voor zover betrekking hebbende op milieu-aspecten; 

d. het verzorgen van milieucommunicatie; 
e. het in ontvangst nemen, verwerken en behandelen van milieuklachten; 
f. (vervallen) 
g. het verrichten dan wel laten verrichten van reguliere metingen / onderzoek omtrent onder 

andere geluidhinder, bodem- en luchtverontreiniging dan wel overige relevante metingen / 
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onderzoek; 
h. management en ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de hiervoor genoemde 

werkzaamheden; 
i . het voor de deelnemende gemeenten onderhouden, voeden en uitbouwen van een 

bedrijfsregistratiesysteem en het verzamelen en be- of verwerken van milieurelevante 
gegevens; 

j . (vervallen). 

3. Met betrekking tot de in het eerste en tweede lid genoemde taken en tot de uitvoering en nadere 
invulling van de in het tweede lid genoemde werkzaamheden worden door de Omgevingsdienst en 
elk van de deelnemende gemeenten en de provincie schriftelijke werkafspraken gemaakt in de 
vorm van (meerjaren) contracten, waarin in ieder geval wordt vastgelegd welke producten en 
diensten de Omgevingsdienst aan de deelnemende gemeenten en de provincie zal leveren en wat 
de kosten daarvan zullen zijn. 

4. In aanvulling op het bepaalde in het tweede lid kan de Omgevingsdienst op verzoek van een 
deelnemende gemeente of van de provincie andere adviserende, ondersteunende en uitvoerende 
werkzaamheden verrichten op het gebied van de milieuzorg voor zover dit geen verstoring van de 
nakoming van de in het derde lid genoemde contracten veroorzaakt. 

5. Indien een verzoek als bedoeld in het vierde lid leidt tot verstoring van de in het tweede lid 
genoemde werkzaamheden, kan dat verzoek eerst dan worden ingewilligd als deze 
werkzaamheden zijn vastgelegd in de schriftelijke werkafspraken als genoemd in het derde lid en 
voorts als voorzien is in de voor deze werkzaamheden benodigde capaciteit. 

6. De Omgevingsdienst is bevoegd tot het verrichten van diensten voor andere dan deelnemende 
gemeenten en/of derden, met een publiekrechtelijke taak en/of bevoegdheid., voor zover deze 
vallen onder de taken als bedoeld in het tweede lid en dit geen verstoring van de nakoming van de 
in het derde lid genoemde contracten veroorzaakt. Artikel 7, tweede lid van deze regeling is van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 26 

(Vervallen) 

Hoofdstuk 11 Personeel 

Artikel 27 

1. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur van de Omgevingsdienst, op 
voordracht van ten minste twee leden van het dagelijks bestuur. 

2. De instructie van de directeur wordt door het algemeen bestuur vastgesteld. 

3. De directeur is onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur belast met de leiding van de 
Omgevingsdienst en de zorg voor een juiste taakvervulling in de organisatie. 

Artikel 28 

1. De benoeming, schorsing en ontslag van personeelsleden van de Omgevingsdienst als ambtenaar, 
dan wel volgens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, geschiedt door het dagelijks 
bestuur met inachtneming van de door het algemeen bestuur vastgestelde formatie. 

2. Op het personeel in dienst van de Omgevingsdienst zijn de rechtspositieregelingen van de 
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gemeente Leiden van overeenkomstige toepassing. De directeur is bevoegd hiervan af te wijken. 

3. Indien (in voorbereiding zijnde) rechtspositionele besluiten van de gemeente Leiden door het 
dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst als niet toepasbaar worden beschouwd, stelt het 
algemeen bestuur, gehoord het georganiseerd overleg van de Omgevingsdienst, op die onderdelen 
een eigen regeling vast, welke regeling instemming van het georganiseerd overleg behoeft. 

4. Waar in de in het derde lid bedoelde regelingen wordt gesproken van 'gemeenteraad, burgemeester 
en wethouders, burgemeester en hoofd van dienst' wordt voor de toepassing in het kader van deze 
gemeenschappelijke regeling respectievelijk gelezen: algemeen bestuur, dagelijks bestuur, 
voorzitter en directeur. 

Hoofdstuk 12 Financiële bepalingen 

Artikel 29 

(vervallen) 

Artikel 30 

(vervallen) 

Artikel 31 

1. De kosten van de Omgevingsdienst worden gedekt uit de inkomsten uit de met de deelnemers 
afgesloten (meerjaren) contracten. 

2. Tot de kosten van de Omgevingsdienst worden, naast de directe uitvoeringskosten, tevens 
gerekend de overheadkosten en de kapitaalslasten. 

3. De tarieven worden jaarlijks met ingang van 1 januari verhoogd met de indexering zoals 
vastgesteld in de begroting voor het desbetreffend jaar. 

Artikel 32 

1. De door de gemeenten en provincie op grond van de afgesloten contracten verschuldigde bedragen 
worden door de Omgevingsdienst periodiek, en gespecificeerd naar producten en diensten, 
gefactureerd en zijn door de gemeenten en provincie bij vooruitbetaling verschuldigd. 

2. In geval van niet tijdige betaling van de op grond van dit artikel door de deelnemende gemeenten 
en provincie verschuldigde bedragen, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht. 

Artikel 33 

1. De overige uit deze regeling voortvloeiende gezamenlijke inkomsten en uitgaven worden met de 
deelnemers verrekend naar evenredigheid van de inkomsten per deelnemer als bedoeld in artikel 
31, eerste lid. De verrekening wordt door het dagelijks bestuur op de eerste vergadering van het 
jaar vastgesteld aan de hand van de voor dat jaar vastgestelde begroting en rekening van de 
Omgevingsdienst met de peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. 

2. Het algemeen bestuur bepaalt elk jaar bij het vaststellen van de begroting voorlopig het aandeel 
van elke deelnemer in de voor het begrotingsjaar geraamde kosten. 
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Artikel 33a 

De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat de Omgevingsdienst te allen tijde over voldoende 
middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 

Artikel 33b 

1. Indien aan het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst blijkt dat een gemeente weigert de 
verplichte uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan 
gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 
Gemeentewet. 

2. Indien aan het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst blijkt dat de provincie weigert de 
verplichte uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verzoek over te gaan tot toepassing 
van de artikelen 198 en 199 van de Provinciewet. 

Artikel 34 

1. Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks een ontwerp-begroting op van inkomsten en uitgaven en legt 
deze ter besluitvorming voor aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur doet het algemeen 
bestuur tijdig voorstellen tot wijziging van de begroting toekomen. 

2. Het dagelijks bestuur zendt het ontwerp van de begroting, dan wel het ontwerp van 
begrotingswijzigingen, met de daarbij behorende aanbiedingsbrief en toelichting, zes weken 
voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de gemeenten en 
aan provinciale staten. Ontwerp-begrotingwijzigingen worden alleen aangeboden aan de raden van 
de gemeenten en aan provinciale staten waarvan de bijdrage, als gevolg van de 
begrotingswijziging, verandert. 

3. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. 

4. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval 
vóór 15 ju l i van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Artikel 35 

(vervallen) 

Artikel 36 

1. Het algemeen bestuur stelt de rekening van inkomsten en uitgaven vast in het jaar volgende op het 
jaar waarop deze betrekking heeft. 

2. Het dagelijks bestuur biedt daartoe jaarlijks, zo spoedig mogelijk na beëindiging van elk 
dienstjaar, de rekening van inkomsten en uitgaven aan het algemeen bestuur aan. De directeur doet 
de rekening van inkomsten en uitgaven aan het dagelijks bestuur toekomen. De aanbieding aan het 
algemeen bestuur gaat vergezeld van een verantwoording en van een verslag van een onderzoek 
naar de deugdelijkheid van de rekening. 

3. Het dagelijks bestuur zendt een afschrift van de rekening aan de raden van de deelnemende 
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gemeenten en provinciale staten toe. 

4. Het dagelijks bestuur zendt de rekening van inkomsten en uitgaven binnen twee weken na de 
vaststelling doch in ieder geval vóór 15 ju l i van het jaar volgende op het jaar waarop de rekening 
betrekking heeft, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Artikel 37 

1. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de financiële administratie en met 
betrekking tot het kasbeheer. 

2. Het algemeen bestuur stelt een regeling vast omtrent de verzekering van de gelden van de 
Omgevingsdienst tegen benadeling. 

Artikel 38 

Uiterlijk binnen een maand na de vaststelling van de rekening doet het dagelijks bestuur aan elke ge
meente en aan de provincie mededeling van het over het betreffende jaar verschuldigde aandeel. 

Artikel 39 

Het dagelijks bestuur draagt elk jaar vóór 15 ju l i zorg voor de samenstelling van een verslag met 
betrekking tot de door de Omgevingsdienst over het afgelopen jaar verrichte werkzaamheden. Het 
algemeen bestuur stelt het verslag vast en draagt zorg voor de toezending aan de gemeenten en de 
provincie. 

Artikel 39a 

Deelnemers dragen zorg voor de continuïteit van de Omgevingsdienst. Deelnemers stellen de 
Omgevingsdienst als eerste partij in de gelegenheid om taken uit te voeren, zoals bedoeld in artikel 5, 
6 en 25 van deze regeling genoemde doelen en taken, alvorens deze aan derden uit te besteden. 

Artikel 39b 

Het algemeen bestuur stelt een liquidatieplan op dat voorziet in de verplichting van de deelnemers alle 
rechten en verplichtingen van de Omgevingsdienst over de deelnemers te verdelen op een in het plan 
te bepalen wijze. 

Hoofdstuk 13 Het archief 

Artikel 40 

1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden en het toezicht op de 
vorming en het beheer van de archiefbescheiden overeenkomstig een door het algemeen bestuur 
vast te stellen regeling; deze regeling wordt medegedeeld aan de gemeentelijke archivaris of de 
streekarchivaris, aan de provinciale inspecteur en aan gedeputeerde staten. 

2. Gedeputeerde staten oefenen toezicht uit op de in het vorige lid aan het dagelijks bestuur 
opgedragen zorg voor de archiefbescheiden overeenkomstig artikel 27 en 33 van de Archiefwet 
1995. 

3. De secretaris is belast met de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden als bedoeld in het 
eerste lid, overeenkomstig de daar genoemde regeling. 
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4. Voor de bewaring van de op grond van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden van 
de in deze regeling genoemde organen wordt door het dagelijks bestuur gebruik gemaakt van de 
door de desbetreffende gemeente en de provincie aangewezen archiefbewaarplaats. Tevens wordt 
er een archiefbewaarplaats aangewezen voor de dossiers van de Omgevingsdienst; 

Hoofdstuk 14 Geschillenregeling 

Artikel 41 

1. Geschillen, voortvloeiende uit deze regeling worden, voordat door de deelnemers van een 
daarvoor openstaande wettelijke voorziening gebruik wordt gemaakt, door het algemeen bestuur 
voorgelegd aan een door hem in te stellen geschillencommissie. 

2. De gescmllencommissie bestaat uit drie leden en is samengesteld uit: 
een voorzitter van de Commissie voor het Bezwaarschrift van de gemeente Leiden, 
een voorzitter van de Commissie voor de bezwaarschriften van één van de overige 
deelnemers, 
een door hen beiden aan te wijzen derde, die tevens voorzitter is van een Commissie voor de 
bezwaarschriften. 

3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen en brengt advies uit over de 
mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen. 

4. Het algemeen bestuur kan een termijn vaststellen, binnen welke de geschillencommissie advies 
moet uitbrengen. 

Hoofdstuk 15 Slot- en overgangsbepalingen 

Artikel 42 

1. Deze regeling treedt in werking op een door het algemeen bestuur te bepalen tijdstip. Elk van de 
colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten en Gedeputeerde staten dragen zorg 
voor de opname in het register als bedoeld in artikel 27 van de wet, respectievelijk artikel 52, 
eerste lid, onder j van de wet. 

2. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

3. Een voorstel tot wijziging van de regeling kan worden gedaan door het algemeen bestuur of door 
de besturen van een deelnemer; in het laatste geval wordt een zodanig voorstel ingediend bij het 
algemeen bestuur, die dit voorstel eventueel vergezeld van een advies, aan de besturen van de 
deelnemers ter vaststelling aanbiedt. 

4. De artikelen 5, 6, 11, 18, 22, leden 1 en 2, 31, leden 1 en 2, 32, 33, 45, 46 en 47 kunnen slechts 
worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de besturen van de deelnemers. 

5. De niet in het vierde lid van dit artikel genoemde artikelen worden gewijzigd bij eensluidende 
besluiten van de besturen van ten minste twee derde van de deelnemers. 

6. De bestuursorganen van een deelnemer, die - binnen een half jaar nadat een voorstel tot wijziging, 
als bedoeld in het derde lid van dit artikel, bij de deelnemer is ingediend - ter zake geen beslissing 
hebben genomen, worden geacht mede tot het aanbrengen van de wijziging te hebben besloten. 
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Artikel 43 

1. Toetreding door andere deelnemers kan op verzoek van de beoogde toekomstige deelnemer, 
plaatsvinden bij daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen van alle deelnemers. 

2. Het algemeen bestuur doet daartoe een voorstel en geeft daarin aan of, en zo ja, welke 
voorwaarden, waaronder financiële, aan de toetreding zijn verbonden. 

3. De toetreding gaat in op een in overleg tussen het algemeen bestuur en de toetredende deelnemer 
te bepalen tijdstip, dat niet ligt voor het tijdstip dat de in het eerste lid genoemde besluiten zijn 
genomen. 

Artikel 44 

1. Een deelnemer kan uittreden door toezending van de daartoe strekkende besluiten van haar 
bestuursorganen aan het algemeen bestuur, doch slechts nadat het algemeen bestuur daarin 
bewilligt. 

2. De uittreding gaat in op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het algemeen 
bestuur te kennen heeft gegeven met de uittreding in te stemmen, tenzij door het algemeen bestuur 
een andere datum is bepaald. 

3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de uittreding en kan aan de uittreding voorwaarden, 
waaronder financiële en personele, verbinden. 
Tot deze financiële voorwaarden behoort in elk geval de bepaling, dat een uittredende deelnemer 
van het jaar van uittreding af aan de Omgevingsdienst bli jf t betalen een bijdrage in de jaarlijkse 
(vaste) exploitatielasten van de Omgevingsdienst. Deze bijdrage wordt bepaald naar het 
gemiddelde van de in de laatste driejaren, voorafgaande aan de uittreding, door de uittredende 
deelnemer afgenomen producten en diensten, uitgedrukt in geld. De bijdrage is niet meer 
verschuldigd, zodra het algemeen bestuur beslist, dat de uit de uittreding voortgekomen 
kostenstijging op voldoende wijze is gecompenseerd. 

4. Een uittredende deelnemer kan geen recht doen gelden op de overdracht van enig eigendom van 
de Omgevingsdienst. 

Artikel 45 

1. De regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen van 
alle deelnemers. 

2. De opheffing wordt van kracht op 1 januari na de datum waarop de besluitvorming zoals bedoeld 
in het eerste lid is afgerond. Het algemeen bestuur kan een andere datum vaststellen, mits deze 
niet ligt voor het tijdstip van afronding van de in het eerste lid bedoelde besluitvorming. 

3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de opheffing. 

Artikel 46 

1. Burgemeester en wethouders van Leiden worden aangewezen als het bestuur, bedoeld in artikel 
26, eerste lid van de wet. 

2. Bekendmaking geschiedt overeenkomstig het bepaalde in het in het eerste lid genoemde 
wetsartikel. 

Artikel 47 
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Deze regeling kan worden aangehaald onder de titel "Regeling Omgevingsdienst West-Holland". 
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Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen 

 

Artikel 1 

 

1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: 

a. de regeling                      : deze gemeenschappelijke regeling; 

b. deelnemers   : de rechtspersoon achter de aan de regeling 

                                                           deelnemende bestuursorganen; 

c. deelnemende gemeente   : aan deze regeling deelnemende gemeente; 

d. de wet                              : de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

e. het werkgebied                : het grondgebied van de deelnemende gemeenten, 

alsmede het grondgebied van andere gemeenten 

binnen de regio Holland-Rijnland voor zover het 

betreft taken en bevoegdheden van de provincie 

Zuid-Holland zoals genoemd in artikel 6, eerste lid, 

onder f van deze regeling; 

f. de Omgevingsdienst         : het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam 

  als bedoeld in artikel 2 van de regeling; 

g. de directeur    : de functie als bedoeld in artikel 27 van de regeling; 

h. gedeputeerde staten        : Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland; 

i. de provincie   : de provincie Zuid-Holland.  

 

2. Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke 

regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen voor zover mogelijk in die 

artikelen in de plaats van de gemeente, de raad, burgemeester en wethouders en de 

burgemeester, onderscheidenlijk de Omgevingsdienst, het algemeen bestuur, het dagelijks 

bestuur en de voorzitter. 

 

3. Waar in de regeling artikelen van de Provinciewet of van enige andere wet of wettelijke 

regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen voor zover mogelijk in die 

artikelen in de plaats van de provincie, provinciale staten, gedeputeerde staten en de 

commissaris van de Koningin, onderscheidenlijk de Omgevingsdienst, het algemeen bestuur, 

het dagelijks bestuur en de voorzitter.  

 

 

Hoofdstuk 2 Het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam 

 

Artikel 2 

 

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd Omgevingsdienst West-Holland; 

2. De Omgevingsdienst is gevestigd in Leiden. 

 

Artikel 3 

 

Het bestuur van de Omgevingsdienst bestaat uit: 

a. het algemeen bestuur; 

b. het dagelijks bestuur; 

c. de voorzitter. 

 

Artikel 4 

 

(gereserveerd) 
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Hoofdstuk 3 Doel en taken 

 

Artikel 5 

 

De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de belangen op het gebied van omgeving en milieu, 

met name ter behartiging van het gemeentelijk belang van de beleidsontwikkeling op het gebied van 

omgeving en milieu en een efficiënte en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke en provinciale 

omgevings- en milieutaken in een samenwerkingsverband, alsmede de taken en bevoegdheden op het 

gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 6, eerste lid, onder 

b, genoemde wetten. 

 

Artikel 6 

 

1. Aan de Omgevingsdienst komen, onverminderd het bepaalde in artikel 25, ter behartiging van de 

belangen waarvoor de regeling is getroffen, de volgende taken en bevoegdheden toe: 

 

a. Het verrichten van adviserende, ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden op het 

gebied van  het omgevingsrecht en de uitvoering van programma’s en projecten op het gebied 

van de omgeving; 

 

b.  het namens de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en 

voor zover daartoe mandaat is verleend, uitvoeren van de bij of krachtens de navolgende 

wetten toebedeelde taken en bevoegdheden: 

- Monumentenwet 1998; 

- Ontgrondingenwet; 

- Wet inzake luchtverontreiniging; 

- Waterwet; 

- Wet milieubeheer; 

- Wet geluidhinder; 

- Wet bodembescherming 

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

- Wet ruimtelijke ordening; 

- Woningwet; 

- Drank- en horecawet; 

- Gemeentewet; 

- Algemene wet bestuursrecht; 

- Wet openbaarheid van bestuur; 

c. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.Het namens de 

colleges van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester van de deelnemende 

gemeenten tevens uitvoeren van omgevingstaken op grond van andere wet- en regelgeving 

dan genoemd in het eerste lid, onder b, voor zover daartoe mandaat is verleend.  

 

 

d. De taken en bevoegdheden zoals bedoeld in onderdeel a, b en c worden uitgevoerd  met 

inachtneming van het door de betreffende gemeente dan wel het algemeen bestuur van de 

Omgevingsdienst vastgestelde beleid. 

 

e. Het namens gedeputeerde staten en voor zover daartoe mandaat is verleend uitvoeren van de 

volgende taken en bevoegdheden, met inachtneming van het door de provincie 

overeengekomen beleid:  

1
0
 de taken en bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid, onder b, voor zover gedeputeerde 

staten het bevoegd gezag zijn; 

2
0
 Omgevingstaken op grond van andere wet- en regelgeving dan onder b genoemd.. 
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  2.   Aan de Omgevingsdienst komen voorts de volgende taken en bevoegdheden toe: 

          a. het voor de deelnemende gemeenten ontwikkelen, uitvoeren en handhaven van een 

 gemeenschappelijk milieubeleid; 

          b. het opstellen en vaststellen van een bedrijfsplan en beleidsplannen van de      

Omgevingsdienst; 

          c. het jaarlijks vaststellen van een jaarverslag en het in artikel 12, tweede lid, bedoelde 

 programma. 

 

3.   Voor zover bij de mandaatverlening niet anders is bepaald kan ten aanzien van de aan de 

      Omgevingsdienst in mandaat toekomende taken en bevoegdheden ondermandaat worden verleend. 

 

4. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen ter bescherming van de omgeving en 

het milieu, de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in eerste lid gaan strekken ter uitvoering 

van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het in werking treden van deze 

regeling strekten, dan wel indien in deze werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke wijziging 

veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door hun wijziging niet 

wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in de genoemde artikelleden aan de 

Omgevingsdienst zijn opgedragen.  

 

Artikel 7 

 

1. De Omgevingsdienst is bevoegd tot het verrichten van diensten, voor zover deze vallen binnen het 

kader van de in artikel 5 vermelde belangen, voor andere dan de deelnemende gemeenten en/of 

derden, met een publiekrechtelijke taak en/of bevoegdheid.  

 

2. Een besluit tot dienstverlening als bedoeld in het eerste lid wordt genomen door het dagelijks 

bestuur en vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden. 

 

Artikel 8 

 

1. Het provinciebestuur dan wel de besturen van de deelnemende gemeenten stellen, voor zover de 

Omgevingsdienst daarin een bijdrage kan leveren of daarin een taak heeft, onderwerpen die een 

relatie hebben met het milieubeleid bij de Omgevingsdienst voor overleg of advies, aan de orde. 

 

2. De Omgevingsdienst kan ongevraagd zijn zienswijze kenbaar maken aan het gemeentebestuur of 

provinciebestuur omtrent onderwerpen die behoren tot de taakstelling van de Omgevingsdienst; 

 

Artikel 9 

 

(Vervallen) 

 

 

Hoofdstuk 4 Het algemeen bestuur 

 

 

Paragraaf 1 Samenstelling 

 

Artikel 10 

 

1. Aan het hoofd van de Omgevingsdienst staat het algemeen bestuur. 

 

2. De raden van de gemeenten wijzen elk uit hun midden, de voorzitter inbegrepen, en uit hun 

wethouders 2 leden en 1 plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan met dien verstande 

dat tot de aangewezen leden in ieder geval behoort een lid van de colleges van burgemeester en 

wethouders . 



 6

 

3. Gedeputeerde staten wijzen uit hun midden 2 leden en 1 plaatsvervangend lid van het algemeen 

bestuur aan. 

 

4. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur als bedoeld in het tweede lid geschiedt voor 

dezelfde periode als waarvoor de raden worden benoemd en vindt plaats in de eerste vergadering 

of uiterlijk zes weken na de eerste vergadering van de nieuwe zittingsperiode van de raden. 

 

5. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur door gedeputeerde staten geschiedt voor 

dezelfde periode als waarvoor gedeputeerde staten worden benoemd en vindt plaats in de eerste 

vergadering of uiterlijk zes weken na de eerste vergadering van de nieuwe zittingsperiode van 

gedeputeerde staten. 

 

6. Bij tussentijds ontslag op grond van artikel 16, derde lid, voorziet de raad van de betreffende 

gemeente of, voor zover van toepassing,  gedeputeerde staten zo spoedig mogelijk opnieuw in de 

aanwijzing van een lid van het algemeen bestuur. 

 

7. De leden van het algemeen bestuur treden af op het moment van tussentijds verlies van het 

lidmaatschap van de raad of van gedeputeerde staten welke hen heeft aangewezen of van het 

voorzitterschap van de raad of van gedeputeerde staten die hen heeft aangewezen. 

 

8. De leden van het algemeen bestuur treden af op de dag waarop de nieuw gekozen leden van het 

algemeen bestuur in functie treden. 

 

9. De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen.  

Van dit ontslag stellen zij de voorzitter van het algemeen bestuur, alsmede de voorzitter van de 

raad die hen heeft aangewezen, op de hoogte. Leden van het algemeen bestuur, die ontslag hebben 

genomen, behouden hun lidmaatschap totdat onherroepelijk in hun opvolging is voorzien. 

 

 

Paragraaf 2 Stemverhouding 

 

Artikel 11 

 

1. Het aantal stemmen per deelnemer is gerelateerd aan de inkomsten per deelnemer als bedoeld in 

artikel 31, eerste lid. 

 

2. Het aantal stemmen van de provincie is niet hoger  dan van de gemeente met de meeste stemmen.  

 

3. Het aantal stemmen per deelnemer wordt jaarlijks door het dagelijks bestuur op de eerste 

vergadering van het jaar vastgesteld aan de hand van de voor dat jaar vastgestelde begroting  van 

de Omgevingsdienst. Het aantal stemmen zoals bedoeld in deze eerst volzin wordt afgerond naar 

met meest dichtstbijzijnde even getal.  

 

4. Het aantal stemmen per lid in het algemeen bestuur wordt berekend door het aantal stemmen per 

deelnemer te delen door twee. 

 

5. Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en 

zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen. 

 

6. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist 

van het aantal uitgebrachte stemmen. 
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7. Indien gedurende het jaar sprake is van toetredende deelnemers, wordt in afwijking van het derde 

lid, tussentijds de stemverhouding vastgesteld met inachtneming van de in dit artikel vastgestelde 

methodiek. 

 

 

Paragraaf 3  Taken en bevoegdheden 

 

 Artikel 12 

 

1. Aan het algemeen bestuur behoren alle taken en bevoegdheden die aan de Omgevingsdienst bij of 

krachtens deze regeling zijn opgedragen en die niet aan een ander orgaan zijn opgedragen. Met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 57 van de wet kan het algemeen bestuur, naar door deze 

te stellen regelen, het uitoefenen van deze taken en bevoegdheden opdragen aan het dagelijks 

bestuur. 

 

2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 heeft het algemeen bestuur tot taak het bevorderen 

van een goede intergemeentelijke samenwerking en stelt mede hiertoe jaarlijks voor de 

deelnemende gemeenten een regionaal milieuprogramma op van de in het volgende begrotingsjaar 

te verrichten werkzaamheden, vergezeld van een meerjarenbeeld voor de daarop volgende vier 

jaren.  

 

3. Het in het tweede lid bedoelde programma wordt niet vastgesteld dan nadat de raad en provinciale 

staten een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en 

bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen  

 

4. (vervallen) 

 

5. Naast de uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling 

bepaalde is het algemeen bestuur in elk geval belast met en bevoegd tot: 

a. het vast- en bijstellen van de bedrijfs- en beleidsplannen van de Omgevingsdienst en het 

vaststellen van het milieubeleidsplan; 

b. het vaststellen en wijzigen van de begroting; 

c. het vaststellen van de rekening; 

d. het vaststellen van de winstbestemming/verliesdekking; 

e. het vaststellen van het werkplan en het strategisch organisatieplan van de Omgevingsdienst; 

f. het vaststellen van voorwaarden voor toetreding; 

g. het opleggen van voorwaarden voor uittreding; 

h. het doen van voorstellen tot toetreding en uittreding van andere deelnemers;  

i. het vaststellen van de instructie van de directeur; 

j. het vaststellen van de tarieven van de Omgevingsdienst. 

 

 

Paragraaf 4  Werkwijze 

 

 Artikel 13 

 

1. Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks ten minste tweemaal en voorts zo dikwijls als de 

voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, dan wel ten minste een vijfde van het aantal 

leden dit, onder opgaaf van redenen, schriftelijk verzoekt. 

 

2. Voor zover in deze regeling niet anders is bepaald, zijn de artikelen 17, 19, 20, 22, 26, 28 tot en 

met 33 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat de in artikel 

19, tweede lid, bedoelde openbare kennisgeving op verzoek van de voorzitter tevens geschiedt 

door de burgemeesters der gemeenten op de aldaar gebruikelijke wijze. 
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 Artikel 14 

 

Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. 

 

 Artikel 15 

 

1. De vergaderingen van het algemeen bestuur worden in het openbaar gehouden. De deuren worden 

gesloten wanneer een vijfde gedeelte van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het 

nodig oordeelt. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden 

vergaderd.  

 

2. Leden van de raden van de deelnemende gemeenten en van gedeputeerde staten die geen lid zijn 

van het algemeen bestuur, zijn bevoegd kennis te nemen van stukken, waarvoor een verplichting 

tot geheimhouding is opgelegd. Op hen zijn de in de wet en in het reglement van orde vermelde 

bepalingen met betrekking tot de geheimhouding van overeenkomstige toepassing. 

 

 

 Artikel 16 

 

1. Een lid van het algemeen bestuur geeft aan de raad of gedeputeerde staten welke hem heeft 

aangewezen alle inlichtingen die door de raad of gedeputeerde staten, of een of meer leden 

daarvan, worden verlangd op de in die gemeente of bij de provincie gebruikelijke wijze. 

 

2. Een lid van het algemeen bestuur kan door de raad of gedeputeerde staten die het lid heeft 

aangewezen, op de in die gemeente of bij de provincie gebruikelijke wijze ter verantwoording 

worden geroepen voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid. 

 

3. Indien een lid van het algemeen bestuur niet meer het vertrouwen bezit van de raad of 

gedeputeerde staten welke hem heeft aangewezen, kan deze hem als zodanig ontslaan. 

 

 

Hoofdstuk 5 Het dagelijks bestuur 

 

 

Paragraaf 1 Samenstelling 

 

Artikel 17 

 

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit één lid per deelnemer, inclusief de voorzitter.  

De leden worden door en uit het algemeen bestuur gekozen, met dien verstande dat per gemeente 

op aanbeveling van de raad van die gemeente één lid voor het dagelijks bestuur wordt 

aangewezen. Het aan te wijzen lid, inclusief de voorzitter voor zover afkomstig van de gemeenten, 

dient deel uit te maken van het college van burgemeester en wethouders.  

  

2. De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het algemeen 

bestuur in nieuwe samenstelling. 

 

3. De aanwijzing van leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen, die door ontslag, 

overlijden of anderszins openvallen, vindt plaats uiterlijk één maand na dat openvallen. 

 

4. De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag van aftreden van de leden van het algemeen 

bestuur. 

 

5. Een lid van het dagelijks bestuur kan als zodanig door het algemeen bestuur worden ontslagen, 

indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. In dit geval zijn artikel 50 
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van de Gemeentewet en artikel 50 van de Provinciewet van overeenkomstige toepassing. 

 

 

Paragraaf 2 Stemverhouding 

 

Artikel 18 

 

1. Ieder lid in het dagelijks bestuur, inclusief de voorzitter, heeft één stem in het dagelijks 

bestuur. 

 

2. Indien bij een stemming, anders dan over personen voor het doen van benoemingen, 

voordrachten of aanbevelingen, de stemmen staken, wordt opnieuw gestemd. 

 

3. Bij het staken van de stemmen andermaal over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van de 

voorzitter.  

 

 

Paragraaf 3 Taken en bevoegdheden 

 

Artikel 19 

 

1. Aan het dagelijks bestuur is opgedragen: 

a. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal 

worden voorgelegd; 

b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; 

c. het opstellen van bedrijfs- en beleidsplannen van de Omgevingsdienst; 

d. het beheer van de financiële administratie van de Omgevingsdienst; 

e. de zorg, voor zover niet aan anderen opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en 

de boekhouding; 

f. (vervallen) 

g. het stimuleren en coördineren van het overleg tussen de deelnemers; 

h. het voorstaan van de belangen van de Omgevingsdienst bij andere overheden, instellingen, 

diensten of personen, waarmee contact voor de Omgevingsdienst van belang is; 

i. het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van 

alles, wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit; 

j. het houden van een gedurig toezicht op al hetgeen de Omgevingsdienst aangaat. 

 

2. Het dagelijks bestuur oefent, indien het algemeen bestuur ingevolge artikel 12, eerste lid, daartoe 

besluit, de desbetreffende aan het algemeen bestuur toekomende bevoegdheden uit. 

 

3. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur 

verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur. 

 

4. De leden van het dagelijks bestuur geven ongevraagd aan het algemeen bestuur alle inlichtingen 

die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur 

nodig zijn. 

 

5. De leden van het dagelijks bestuur geven - tezamen dan wel afzonderlijk - aan het algemeen 

bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle  inlichtingen. 

 

6. Het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur regelt de wijze waarop 

uitvoering wordt gegeven aan het in de leden 3, 4 en 5 bepaalde. 

 

 

Paragraaf 4 Werkwijze 
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Artikel 20 

 

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste twee 

andere leden van het dagelijks bestuur zulks, schriftelijk, onder opgave van de te behandelen 

onderwerpen, verzoeken. 

 

2. De artikelen 56 tot en met 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. 

 

 

Hoofdstuk 6 Informatieplicht 

  

Artikel 21 

 

1. Het algemeen en het dagelijks bestuur alsmede de voorzitter geven aan de raden van de 

deelnemende gemeenten en aan gedeputeerde staten ongevraagd de informatie die voor een juiste 

beoordeling van het door het bestuur van de Omgevingsdienst gevoerde en te voeren beleid nodig 

is. 

 

2. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raden van de 

deelnemende gemeenten en aan gedeputeerde staten de inlichtingen die door een of meer leden 

van die raden of gedeputeerde staten worden verlangd. 

 

3. Het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur regelt de wijze waarop 

uitvoering wordt gegeven aan het in de vorige leden bepaalde. 

 

 

 

Hoofdstuk 7 De voorzitter 

 

 Artikel 22 

 

1. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen. 

 

2. De voorzitter is voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. 

 

3. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het 

dagelijks bestuur. 

 

4. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door een door het 

dagelijks bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid van dit bestuur. 

 

5. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan.  

De artikelen 32a en 59a van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing met dien 

verstande dat in plaats komen van griffier en secretaris in die artikelen, de secretaris van de 

Omgevingsdienst.   

 

6. De voorzitter vertegenwoordigt de Omgevingsdienst in en buiten rechte.  

Indien de gemeente of de provincie van waaruit de voorzitter afkomstig is partij is in een geding 

waarbij de Omgevingsdienst betrokken is, oefent een ander door het dagelijks bestuur aan te 

wijzen lid van dat bestuur deze bevoegdheid uit. 

 

7. In spoedeisende gevallen is de voorzitter bevoegd voorlopige maatregelen te nemen, die hij in de 

eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur ter bekrachtiging aanbiedt. 
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Hoofdstuk 8 Commissies 

 

Artikel 23 

 

1. Het algemeen bestuur is bevoegd commissies in te stellen overeenkomstig het bepaalde in de 

artikelen 24 en 25 van de wet. 

 

2. De Commissie voor het Bezwaarschrift van de gemeente Leiden is bevoegd tot het adviseren van 

gemeenten inzake ingediende bezwaarschriften tegen door de Omgevingsdienst in mandaat 

genomen besluiten. 

 

 

Hoofdstuk 9 De secretaris 

 

Artikel 24 

 

1. De directeur van de milieudienst treedt op als secretaris van het algemeen en het dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur wijst een ambtenaar van de milieudienst aan als waarnemend secretaris.  

 

2. De secretaris is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter behulpzaam bij de 

vervulling van hun taak en heeft in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur een raadgevende 

stem. 

 

3. Alle stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan, worden door hem 

mede ondertekend. 

 

4. Artikel 59a, derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 

 

 

Hoofdstuk 10 De Omgevingsdienst 

  

Artikel 25 

 

1. De Omgevingsdienst verricht, met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden, 

adviserende, ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden op het gebied van de zorg voor 

het milieu, voor zover daartoe mandaat is verleend als bedoeld in artikel 6. 

 

2. De Omgevingsdienst heeft tot taak het klantgericht en zo doeltreffend en doelmatig mogelijk 

uitvoeren van de taken van de Omgevingsdienst. Hieronder kan worden verstaan: 

a. het voor de gemeenten opstellen van een gemeenschappelijk milieubeleid en het in artikel 12, 

tweede lid, van deze regeling bedoelde programma; 

b. alle adviserende, technische, administratieve en juridische werkzaamheden, benodigd voor een 

zorgvuldige besluitvorming ter behartiging van het in artikel 5 genoemde doel; 

c. het adviseren en zonodig ondersteunen van de gemeenten voor wat betreft het milieuaspect bij 

het ontwerpen van de (locale) beleidsplannen op de beleidsterreinen Ruimtelijke Ordening, 

Bouwen en Wonen, Verkeer en Vervoer en Economische Ontwikkeling en bij de uitvoerende 

werkzaamheden op deze beleidsterreinen voor zover betrekking hebbende op milieu-aspecten; 

d. het verzorgen van milieucommunicatie; 

e. het in ontvangst nemen, verwerken en behandelen van milieuklachten; 

f. (vervallen) 

g. het verrichten dan wel laten verrichten van reguliere metingen / onderzoek omtrent onder 

andere geluidhinder, bodem- en luchtverontreiniging dan wel overige relevante metingen / 

onderzoek; 

h. management en ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de hiervoor genoemde 

werkzaamheden; 
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i. het voor de deelnemende gemeenten onderhouden, voeden en uitbouwen van een 

bedrijfsregistratiesysteem en het verzamelen en be- of verwerken van milieurelevante 

gegevens; 

j. (vervallen). 

 

3. Met betrekking tot de in het eerste en tweede lid genoemde taken en tot de uitvoering en nadere 

invulling van de in het tweede lid genoemde werkzaamheden worden door de Omgevingsdienst en 

elk van de deelnemende gemeenten en de provincie schriftelijke werkafspraken gemaakt in de 

vorm van (meerjaren) contracten, waarin in ieder geval wordt vastgelegd welke producten en 

diensten de Omgevingsdienst aan de deelnemende gemeenten en de provincie zal leveren en wat 

de kosten daarvan zullen zijn. 

 

4. In aanvulling op het bepaalde in het tweede lid kan de Omgevingsdienst op verzoek van een 

deelnemende gemeente of van de provincie andere adviserende, ondersteunende en uitvoerende 

werkzaamheden verrichten op het gebied van de milieuzorg voor zover dit geen verstoring van de 

nakoming van de in het derde lid genoemde contracten veroorzaakt. 

 

5. Indien een verzoek als bedoeld in het vierde lid leidt tot verstoring van de in het tweede lid 

genoemde werkzaamheden, kan dat verzoek eerst dan worden ingewilligd als deze 

werkzaamheden zijn vastgelegd in de schriftelijke werkafspraken als genoemd in het derde lid en 

voorts als voorzien is in de voor deze werkzaamheden benodigde capaciteit. 

 

6. De Omgevingsdienst is bevoegd tot het verrichten van diensten voor andere dan deelnemende 

gemeenten en/of derden, met een publiekrechtelijke taak en/of bevoegdheid., voor zover deze 

vallen onder de taken als bedoeld in het tweede lid en dit geen verstoring van de nakoming van de 

in het derde lid genoemde contracten veroorzaakt. Artikel 7, tweede lid van deze regeling is van 

overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 26 

 

(Vervallen) 

 

 

Hoofdstuk 11 Personeel 

  

Artikel 27 

 

1. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur van de Omgevingsdienst, op 

voordracht van ten minste twee leden van het dagelijks bestuur. 

 

2. De instructie van de directeur wordt door het algemeen bestuur vastgesteld. 

 

3. De directeur is onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur belast met de leiding van de 

Omgevingsdienst en de zorg voor een juiste taakvervulling in de organisatie. 

 

 Artikel 28 

 

1. De benoeming, schorsing en ontslag van personeelsleden van de Omgevingsdienst als ambtenaar, 

dan wel volgens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, geschiedt door het dagelijks 

bestuur met inachtneming van de door het algemeen bestuur vastgestelde formatie. 

 

2. Op het personeel in dienst van de Omgevingsdienst zijn de rechtspositieregelingen van de 

gemeente Leiden van overeenkomstige toepassing. De directeur is bevoegd hiervan af te wijken. 

 

3. Indien (in voorbereiding zijnde) rechtspositionele besluiten van de gemeente Leiden door het 



 13

dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst als niet toepasbaar worden beschouwd, stelt het 

algemeen bestuur, gehoord het georganiseerd overleg van de Omgevingsdienst, op die onderdelen 

een eigen regeling vast, welke regeling instemming van het georganiseerd overleg behoeft. 

 

4. Waar in de in het derde lid bedoelde regelingen wordt gesproken van 'gemeenteraad, burgemeester 

en wethouders, burgemeester en hoofd van dienst' wordt voor de toepassing in het kader van deze 

gemeenschappelijke regeling respectievelijk gelezen: algemeen bestuur, dagelijks bestuur, 

voorzitter en directeur. 

 

 

Hoofdstuk 12 Financiële bepalingen 

 

Artikel 29 

 

(vervallen) 

 

 

Artikel 30 

 

(vervallen) 

  

Artikel 31 

 

1. De kosten van de Omgevingsdienst worden gedekt uit de inkomsten uit de met de deelnemers 

afgesloten (meerjaren) contracten. 

 

2. Tot de kosten van de Omgevingsdienst worden, naast de directe uitvoeringskosten, tevens 

gerekend de overheadkosten en de kapitaalslasten. 

 

3. De tarieven worden jaarlijks met ingang van 1 januari verhoogd met de indexering zoals 

vastgesteld in de begroting voor het desbetreffend jaar. 

 

 Artikel 32 

 

1. De door de gemeenten en provincie op grond van de afgesloten contracten verschuldigde bedragen 

worden door de Omgevingsdienst periodiek, en gespecificeerd naar producten en diensten, 

gefactureerd en zijn door de gemeenten en provincie bij vooruitbetaling verschuldigd. 

 

2. In geval van niet tijdige betaling van de op grond van dit artikel door de deelnemende gemeenten 

en provincie verschuldigde bedragen, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht. 

 

 Artikel 33 

 

1. De overige uit deze regeling voortvloeiende gezamenlijke inkomsten en uitgaven worden met de 

deelnemers verrekend naar evenredigheid van de inkomsten per deelnemer als bedoeld in artikel 

31, eerste lid. De verrekening wordt door het dagelijks bestuur op de eerste vergadering van het 

jaar vastgesteld aan de hand van de voor dat jaar vastgestelde begroting en rekening van de 

Omgevingsdienst met de peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. 

  

2. Het algemeen bestuur bepaalt elk jaar bij het vaststellen van de begroting voorlopig het aandeel 

van elke deelnemer in de voor het begrotingsjaar geraamde kosten. 

 

Artikel 33a 
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De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat de Omgevingsdienst te allen tijde over voldoende 

middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 

 

Artikel 33b  

 

1. Indien aan het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst blijkt dat een gemeente weigert de 

verplichte uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan 

gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 

Gemeentewet. 

 

2. Indien aan het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst blijkt dat de provincie weigert de 

verplichte uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan de 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verzoek over te gaan tot toepassing 

van de artikelen 198 en 199 van de Provinciewet. 

 

 Artikel 34 

 

1. Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks een ontwerp-begroting op van inkomsten en uitgaven en legt 

deze ter besluitvorming voor aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur doet het algemeen 

bestuur tijdig voorstellen tot wijziging van de begroting toekomen. 

 

2. Het dagelijks bestuur zendt het ontwerp van de begroting, dan wel het ontwerp van 

begrotingswijzigingen, met de daarbij behorende aanbiedingsbrief en toelichting, zes weken 

voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de gemeenten en 

aan provinciale staten. Ontwerp-begrotingwijzigingen worden alleen aangeboden aan de raden van 

de gemeenten en aan provinciale staten waarvan de bijdrage, als gevolg van de 

begrotingswijziging, verandert. 

   

3. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. 

 

4. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval 

vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

 

Artikel 35 

 

(vervallen) 

 

 Artikel 36 

 

1. Het algemeen bestuur stelt de rekening van inkomsten en uitgaven vast in het jaar volgende op het 

jaar waarop deze betrekking heeft. 

 

2. Het dagelijks bestuur biedt daartoe jaarlijks, zo spoedig mogelijk na beëindiging van elk 

dienstjaar, de rekening van inkomsten en uitgaven aan het algemeen bestuur aan. De directeur doet 

de rekening van inkomsten en uitgaven aan het dagelijks bestuur toekomen. De aanbieding aan het 

algemeen bestuur gaat vergezeld van een verantwoording en van een verslag van een onderzoek 

naar de deugdelijkheid van de rekening. 

 

3. Het dagelijks bestuur zendt een afschrift van de rekening aan de raden van de deelnemende 

gemeenten en provinciale staten toe. 

 

4. Het dagelijks bestuur zendt de rekening van inkomsten en uitgaven binnen twee weken na de 

vaststelling doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de rekening 

betrekking heeft, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
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 Artikel 37 

 

1. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de financiële administratie en met 

betrekking tot het kasbeheer. 

 

2. Het algemeen bestuur stelt een regeling vast omtrent de verzekering van de gelden van de 

Omgevingsdienst tegen benadeling. 

 

 Artikel 38 

 

Uiterlijk binnen een maand na de vaststelling van de rekening doet het dagelijks bestuur aan elke ge-

meente en aan de provincie mededeling van het over het betreffende jaar verschuldigde aandeel. 

 

 Artikel 39 

 

Het dagelijks bestuur draagt elk jaar vóór 15 juli zorg voor de samenstelling van een verslag met 

betrekking tot de door de Omgevingsdienst over het afgelopen jaar verrichte werkzaamheden. Het 

algemeen bestuur stelt het verslag vast en draagt zorg voor de toezending aan de  gemeenten en de 

provincie. 

 

Artikel 39a 

 

Deelnemers dragen zorg voor de continuïteit van de Omgevingsdienst. Deelnemers stellen de 

Omgevingsdienst als eerste partij in de gelegenheid om taken uit te voeren,  zoals bedoeld in artikel 5, 

6 en 25 van deze regeling genoemde doelen en taken, alvorens deze aan derden uit te besteden.  

  

Artikel 39b 

 

Het algemeen bestuur stelt een liquidatieplan op dat voorziet in de verplichting van de deelnemers alle 

rechten en verplichtingen van de Omgevingsdienst over de deelnemers te verdelen op een in het plan 

te bepalen wijze. 

 

 

Hoofdstuk 13 Het archief 

  

Artikel 40 

 

1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden en het toezicht op de 

vorming en het beheer van de archiefbescheiden overeenkomstig een door het algemeen bestuur 

vast te stellen regeling; deze regeling wordt medegedeeld aan de gemeentelijke archivaris of de 

streekarchivaris, aan de provinciale inspecteur en aan gedeputeerde staten. 

 

2. Gedeputeerde staten oefenen toezicht uit op de in het vorige lid aan het dagelijks bestuur 

opgedragen zorg voor de archiefbescheiden overeenkomstig artikel 27 en 33 van de Archiefwet 

1995. 

 

3. De secretaris is belast met de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden als bedoeld in het 

eerste lid, overeenkomstig de daar genoemde regeling. 

 

4. Voor de bewaring van de op grond van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden van 

de in deze regeling genoemde organen wordt door het dagelijks bestuur gebruik gemaakt van de 

door de desbetreffende gemeente en de provincie aangewezen archiefbewaarplaats. Tevens wordt 

er een archiefbewaarplaats aangewezen voor de dossiers van de Omgevingsdienst; 
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Hoofdstuk 14 Geschillenregeling 
 

Artikel 41 
 

1. Geschillen, voortvloeiende uit deze regeling worden, voordat door de deelnemers van een 

daarvoor openstaande wettelijke voorziening gebruik wordt gemaakt, door het algemeen bestuur 

voorgelegd aan een door hem in te stellen geschillencommissie. 

 

2. De geschillencommissie bestaat uit drie leden en is samengesteld uit: 

- een voorzitter van de Commissie voor het Bezwaarschrift van de gemeente Leiden,  

- een voorzitter van de Commissie voor de bezwaarschriften van één van de overige 

deelnemers,  

- een door hen beiden aan te wijzen derde, die tevens voorzitter is van een Commissie voor de 

bezwaarschriften. 

 

3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen en brengt advies uit over de 

mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen. 

 

4. Het algemeen bestuur kan een termijn vaststellen, binnen welke de geschillencommissie advies 

moet uitbrengen. 

 

 

Hoofdstuk 15 Slot- en overgangsbepalingen 

 

Artikel 42 

 

1. Deze regeling treedt in werking op een door het algemeen bestuur te bepalen tijdstip. Elk van de 

colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten en Gedeputeerde staten dragen zorg 

voor de opname in het register als bedoeld in artikel 27 van de wet, respectievelijk artikel 52, 

eerste lid, onder j van de wet. 

 

2. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

3. Een voorstel tot wijziging van de regeling kan worden gedaan door het algemeen bestuur of door 

de besturen van een deelnemer; in het laatste geval wordt een zodanig voorstel ingediend bij het 

algemeen bestuur, die dit voorstel eventueel vergezeld van een advies, aan de besturen van de 

deelnemers ter vaststelling aanbiedt. 

 

4. De artikelen 5, 6, 11, 18, 22, leden 1 en 2, 31, leden 1 en 2, 32, 33, 45, 46 en 47 kunnen slechts 

worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de besturen van de deelnemers. 

 

5. De niet in het vierde lid van dit artikel genoemde artikelen worden gewijzigd bij eensluidende 

besluiten van de besturen van ten minste tweederde van de deelnemers. 

 

6. De bestuursorganen van een deelnemer, die - binnen een half jaar nadat een voorstel tot wijziging, 

als bedoeld in het derde lid van dit artikel, bij de deelnemer is ingediend - ter zake geen beslissing 

hebben genomen, worden geacht mede tot het aanbrengen van de wijziging te hebben besloten. 

 

Artikel 43 

 

1. Toetreding door andere deelnemers kan op verzoek van de beoogde toekomstige deelnemer, 

plaatsvinden bij daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen van alle deelnemers. 
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2. Het algemeen bestuur doet daartoe een voorstel en geeft daarin aan of, en zo ja, welke 

voorwaarden, waaronder financiële, aan de toetreding zijn verbonden.  

 

3. De toetreding gaat in op een in overleg tussen het algemeen bestuur en de toetredende deelnemer 

te bepalen tijdstip, dat niet ligt voor het tijdstip dat de in het eerste lid genoemde besluiten zijn 

genomen. 

 

Artikel 44 

 

1. Een deelnemer kan uittreden door toezending van de daartoe strekkende besluiten van haar 

bestuursorganen aan het algemeen bestuur, doch slechts nadat het algemeen bestuur daarin 

bewilligt. 

 

2. De uittreding gaat in op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het algemeen 

bestuur te kennen heeft gegeven met de uittreding in te stemmen, tenzij door het algemeen bestuur 

een andere datum is bepaald. 

 

3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de uittreding en kan aan de uittreding voorwaarden, 

waaronder financiële en personele, verbinden. 

Tot deze financiële voorwaarden behoort in elk geval de bepaling, dat een uittredende deelnemer 

van het jaar van uittreding af aan de Omgevingsdienst blijft betalen een bijdrage in de jaarlijkse 

(vaste) exploitatielasten van de Omgevingsdienst. Deze bijdrage wordt bepaald naar het 

gemiddelde van de in de laatste drie jaren, voorafgaande aan de uittreding, door de uittredende 

deelnemer afgenomen producten en diensten, uitgedrukt in geld. De bijdrage is niet meer 

verschuldigd, zodra het algemeen bestuur beslist, dat de uit de uittreding voortgekomen 

kostenstijging op voldoende wijze is gecompenseerd. 

 

4. Een uittredende deelnemer kan geen recht doen gelden op de overdracht van enig eigendom van 

de Omgevingsdienst. 

 

Artikel 45 

 

1. De regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen van 

alle deelnemers. 

 

2. De opheffing wordt van kracht  op 1 januari na de datum waarop de besluitvorming zoals bedoeld 

in het eerste lid is afgerond. Het algemeen bestuur kan een andere datum vaststellen, mits deze 

niet ligt voor het tijdstip van afronding van de in het eerste lid bedoelde besluitvorming. 

 

3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de opheffing. 

 

 Artikel 46 

 

1. Burgemeester en wethouders van Leiden worden aangewezen als het bestuur, bedoeld in artikel 

26, eerste lid van de wet. 

 

2. Bekendmaking geschiedt overeenkomstig het bepaalde in het in het eerste lid genoemde 

wetsartikel.  

 

Artikel 47 

 

Deze regeling kan worden aangehaald onder de titel "Regeling Omgevingsdienst West-Holland". 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeling 

Omgevingsdienst West-Holland 

     (geconsolideerde tekst)

                                                      

 Regeling Milieudienst West-Holland, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 27 december 2000 

en als volgt gewijzigd:  

1e Wijziging door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland goedgekeurd op 8 april 2003, 

2e Wijziging bij raadsbesluit deelnemende gemeenten in werking op 1 oktober 2006, 

3e Wijziging bij raadsbesluit deelnemende gemeenten in werking op 29 mei 2009 

4e Wijziging bij raadsbesluit deelnemende gemeenten in werking op 1 januari 2011, 

5e Wijziging bij raadsbesluit deelnemende gemeenten in werking op 1 januari 2012, 

6e Wijziging bij raadsbesluit deelnemende gemeenten en provincie in werking op 1 januari 2012; 

7e Wijziging bij raadsbesluit deelnemende gemeenten en provincie in werking op 1 november 2013. 
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Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen 

 

Artikel 1 

 

1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: 

a. de regeling                      : deze gemeenschappelijke regeling; 

b. deelnemers   : de rechtspersoon achter de aan de regeling 

                                                           deelnemende bestuursorganen; 

c. deelnemende gemeente   : aan deze regeling deelnemende gemeente; 

d. de wet                              : de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

e. het werkgebied                : het grondgebied van de deelnemende gemeenten, 

alsmede het grondgebied van andere gemeenten 

binnen de regio Holland-Rijnland voor zover het 

betreft taken en bevoegdheden van de provincie 

Zuid-Holland zoals genoemd in artikel 6, eerste lid, 

onder f van deze regeling; 

f. de Oomgevingsdienst         : het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam 

  als bedoeld in artikel 2 van de regeling; 

g. de directeur    : de functie als bedoeld in artikel 27 van de regeling; 

h. gedeputeerde staten        : Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland; 

i. de provincie   : de provincie Zuid-Holland.  

 

2. Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke 

regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen voor zover mogelijk in die 

artikelen in de plaats van de gemeente, de raad, burgemeester en wethouders en de 

burgemeester, onderscheidenlijk de omgevingsdienstOmgevingsdienst, het algemeen bestuur, 

het dagelijks bestuur en de voorzitter. 

 

3. Waar in de regeling artikelen van de Provinciewet of van enige andere wet of wettelijke 

regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen voor zover mogelijk in die 

artikelen in de plaats van de provincie, provinciale staten, gedeputeerde staten en de 

commissaris van de Koningin, onderscheidenlijk de omgevingsdienstOmgevingsdienst, het 

algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.  

 

 

Hoofdstuk 2 Het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam 

 

Artikel 2 

 

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd OmgevingsdienstOmgevingsdienst West-Holland; 

2. De omgevingsdienstOmgevingsdienst is gevestigd in Leiden. 

 

Artikel 3 

 

Het bestuur van de omgevingsdienstOmgevingsdienst bestaat uit: 

a. het algemeen bestuur; 

b. het dagelijks bestuur; 

c. de voorzitter. 

 

Artikel 4 

 

(gereserveerd) 
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Hoofdstuk 3 Doel en taken 

 

Artikel 5 

 

De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de belangen op het gebied van omgeving en milieu, 

met name ter behartiging van het gemeentelijk belang van de beleidsontwikkeling op het gebied van 

omgeving en milieu en een efficiënte en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke en provinciale 

omgevings- en milieutaken in een samenwerkingsverband, alsmede de taken en bevoegdheden op het 

gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 6, eerste lid, onder 

b, genoemde wetten. 

 

Artikel 6 

 

1. Aan de omgevingsdienstOmgevingsdienst komen, onverminderd het bepaalde in artikel 25, ter 

behartiging van de belangen waarvoor de regeling is getroffen, de volgende taken en 

bevoegdheden toe: 

 

a. Het verrichten van adviserende, ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden op het 

gebied van de zorg voor het milieu en de uitvoering van programma’s en projecten op het 

gebied van milieu het omgevingsrecht en de uitvoering van programma’s en projecten op het 

gebied van de omgeving; 

 

b. De voorbereiding van besluiten ten aanzien van aanvragen om een omgevingsvergunning voor 

zover deze betrekking hebben op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel 

e en onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; het namens de colleges 

van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en voor zover daartoe 

mandaat is verleend, uitvoeren van de bij of krachtens de navolgende wetten toebedeelde 

taken en bevoegdheden: 

 Monumentenwet 1998; 

 Ontgrondingenwet; 

 Wet inzake luchtverontreiniging; 

 Waterwet; 

 Wet milieubeheer; 

 Wet geluidhinder; 

 Wet bodembescherming 

 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

 Wet ruimtelijke ordening; 

 Woningwet; 

 Drank- en horecawet; 

 Gemeentewet; 

 Algemene wet bestuursrecht; 

 Wet openbaarheid van bestuur; 

 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. 

 

c. Het namens de deelnemende colleges van burgemeester en wethouders dan wel de 

burgemeester van de deelnemende gemeenten tevens uitvoeren van omgevingstaken op grond 

van andere wet- en regelgeving dan genoemd in het eerste lid, onder b, voor zover daartoe 

mandaat is verleend.  

c.de bij of krachtens de navolgende wetten toebedeelde taken en bevoegdheden: 

1
0  

de Wet milieubeheer, met uitzondering van de titels 10.4 en 10.5 en artikel 

    10.63, eerste lid, Wet milieubeheer; 

20 de Wet geluidhinder; 

3
0
 de Wet bodembescherming; 

4
0
 de handhavings- en toezichtstaken bij of krachtens de onder 1

0
 tot en met 3

0 

Met opmaak: Lijstalinea, Met
opsommingstekens + Niveau: 1 +
Uitgelijnd op:  1,27 cm + Inspringen
op:  1,9 cm

Met opmaak: opsommingstekens en
nummering
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genoemde wetten; 

 

d.Het namens de deelnemende colleges van burgemeester en wethouders voor zover daartoe 

mandaat is verleend:  

1
0  

uitvoeren van de bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

    toebedeelde taken en bevoegdheden voor zover deze taken en bevoegdheden 

    uitsluitend betrekking hebben op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 

    lid, onderdeel e en onderdeel i, van die wet; 

20 tevens uitvoeren van de milieu-, de handhavings- en de toezichtstaken op grond 

   van andere wet- en regelgeving dan genoemd in onderdeel c, onder 1
0
 tot en met 

   3
0
; 

 

e.d. De taken en bevoegdheden zoals bedoeld in onderdeel a, b en cc en d worden uitgevoerd  met 

inachtneming van het door de betreffende gemeente dan wel het dagelijks algemeen bestuur 

van de omgevingsdienstOmgevingsdienst vastgestelde beleid. 

 

f.e. Het namens gedeputeerde staten en voor zover daartoe mandaat is verleend uitvoeren van de 

volgende taken en bevoegdheden, met inachtneming van het door de provincie vastgestelde 

overeengekomen beleid:  

10 de taken en bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid, onder b,onderdeel c en onderdeel d, 

onder 1
0
, 

     voor zover gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn; 

20 de taken en bevoegdheden bij of krachtens de Wet algemene bepalingen 

    omgevingsrecht, voor zover gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn. 

3
0 
de milieu-, de handhavings- en de toezichtstaken op grond van andere wet- en 

    regelgeving dan onder 1
0
 en 2

0 
genoemdOmgevingstaken op grond van andere wet- en 

regelgeving dan onder b genoemd.. 

 

  2.   Aan de omgevingsdienstOmgevingsdienst komen voorts de volgende taken en bevoegdheden toe: 

          a. het voor de deelnemende gemeenten ontwikkelen, uitvoeren en handhaven van een 

 gemeenschappelijk milieubeleid; 

          b. het opstellen en vaststellen van een bedrijfsplan en beleidsplannen van de      

omgevingsdienstOmgevingsdienst; 

          c. het jaarlijks vaststellen van een jaarverslag en het in artikel 12, tweede lid, bedoelde 

 programma. 

 

3.   Voor zover bij de mandaatverlening niet anders is bepaald kan ten aanzien van de aan de 

      omgevingsdienstOmgevingsdienst in mandaat toekomende taken en bevoegdheden ondermandaat 

worden verleend. 

 

4. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen ter bescherming van de omgeving en 

het milieu, de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in eerste lid gaan strekken ter uitvoering 

van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het in werking treden van deze 

regeling strekten, dan wel indien in deze werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke wijziging 

veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door hun wijziging niet 

wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in de genoemde artikelleden aan de 

omgevingsdienstOmgevingsdienst zijn opgedragen.  

 

Artikel 7 

 

1. De omgevingsdienstOmgevingsdienst is bevoegd tot het verrichten van diensten, voor zover deze 

vallen binnen het kader van de in artikel 5 vermelde belangen, voor andere dan de deelnemende 

gemeenten en/of derden, met een publiekrechtelijke taak en/of bevoegdheid.  

 

Met opmaak: opsommingstekens en
nummering

Met opmaak: opsommingstekens en
nummering

Met opmaak: opsommingstekens en
nummering
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2. Een besluit tot dienstverlening als bedoeld in het eerste lid wordt genomen door het dagelijks 

bestuur en vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden. 

 

Artikel 8 

 

1. Het provinciebestuur dan wel de besturen van de deelnemende gemeenten stellen, voor zover de 

omgevingsdienstOmgevingsdienst daarin een bijdrage kan leveren of daarin een taak heeft, 

onderwerpen die een relatie hebben met het milieubeleid bij de omgevingsdienstOmgevingsdienst 

voor overleg of advies, aan de orde. 

 

2. De omgevingsdienstOmgevingsdienst kan ongevraagd zijn zienswijze kenbaar maken aan het 

gemeentebestuur of provinciebestuur omtrent onderwerpen die behoren tot de taakstelling van de 

omgevingsdienstOmgevingsdienst; 

 

Artikel 9 

 

(Vervallen) 

 

 

Hoofdstuk 4 Het algemeen bestuur 

 

 

Paragraaf 1 Samenstelling 

 

Artikel 10 

 

1. Aan het hoofd van de omgevingsdienstOmgevingsdienst staat het algemeen bestuur. 

 

2. De raden van de gemeenten wijzen elk uit hun midden, de voorzitter inbegrepen, en uit hun 

wethouders 2 leden en 1 plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan met dien verstande 

dat tot de aangewezen leden in ieder geval behoort een lid van de colleges van burgemeester en 

wethouders . 

 

3. Gedeputeerde staten wijzen uit hun midden 2 leden en 1 plaatsvervangend lid van het algemeen 

bestuur aan. 

 

4. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur als bedoeld in het tweede lid geschiedt voor 

dezelfde periode als waarvoor de raden worden benoemd en vindt plaats in de eerste vergadering 

of uiterlijk zes weken na de eerste vergadering van de nieuwe zittingsperiode van de raden. 

 

5. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur door gedeputeerde staten geschiedt voor 

dezelfde periode als waarvoor gedeputeerde staten worden benoemd en vindt plaats in de eerste 

vergadering of uiterlijk zes weken na de eerste vergadering van de nieuwe zittingsperiode van 

gedeputeerde staten. 

 

6. Bij tussentijds ontslag op grond van artikel 16, derde lid, voorziet de raad van de betreffende 

gemeente of, voor zover van toepassing,  gedeputeerde staten zo spoedig mogelijk opnieuw in de 

aanwijzing van een lid van het algemeen bestuur. 

 

7. De leden van het algemeen bestuur treden af op het moment van tussentijds verlies van het 

lidmaatschap van de raad of van gedeputeerde staten welke hen heeft aangewezen of van het 

voorzitterschap van de raad of van gedeputeerde staten die hen heeft aangewezen. 

 

8. De leden van het algemeen bestuur treden af op de dag waarop de nieuw gekozen leden van het 

algemeen bestuur in functie treden. 
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9. De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen.  

Van dit ontslag stellen zij de voorzitter van het algemeen bestuur, alsmede de voorzitter van de 

raad die hen heeft aangewezen, op de hoogte. Leden van het algemeen bestuur, die ontslag hebben 

genomen, behouden hun lidmaatschap totdat onherroepelijk in hun opvolging is voorzien. 

 

 

Paragraaf 2 Stemverhouding 

 

Artikel 11 

 

1. Het aantal stemmen per deelnemer is gerelateerd aan de inkomsten per deelnemer als bedoeld in 

artikel 31, eerste lid. 

 

2. Het aantal stemmen van de provincie is niet hoger  dan van de gemeente met de meeste stemmen.  

 

3. Het aantal stemmen per deelnemer wordt jaarlijks door het dagelijks bestuur op de eerste 

vergadering van het jaar vastgesteld aan de hand van de voor dat jaar vastgestelde begroting  van 

de omgevingsdienstOmgevingsdienst. Het aantal stemmen zoals bedoeld in deze eerst volzin 

wordt afgerond naar met meest dichtstbijzijnde even getal.  

 

4. Het aantal stemmen per lid in het algemeen bestuur wordt berekend door het aantal stemmen per 

deelnemer te delen door twee. 

 

5. Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en 

zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen. 

 

6. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist 

van het aantal uitgebrachte stemmen. 

 

7. Indien gedurende het jaar sprake is van toetredende deelnemers, wordt in afwijking van het derde 

lid, tussentijds de stemverhouding vastgesteld met inachtneming van de in dit artikel vastgestelde 

methodiek. 

 

 

Paragraaf 3  Taken en bevoegdheden 

 

 Artikel 12 

 

1. Aan het algemeen bestuur behoren alle taken en bevoegdheden die aan de 

omgevingsdienstOmgevingsdienst bij of krachtens deze regeling zijn opgedragen en die niet aan 

een ander orgaan zijn opgedragen. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 33 57 van de wet 

kan het algemeen bestuur, naar door deze te stellen regelen, het uitoefenen van deze taken en 

bevoegdheden opdragen aan het dagelijks bestuur. 

 

2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 heeft het algemeen bestuur tot taak het bevorderen 

van een goede intergemeentelijke samenwerking en stelt mede hiertoe jaarlijks voor de 

deelnemende gemeenten een regionaal milieuprogramma op van de in het volgende begrotingsjaar 

te verrichten werkzaamheden, vergezeld van een meerjarenbeeld voor de daarop volgende vier 

jaren.  

 

3. Het in het tweede lid bedoelde programma wordt niet vastgesteld dan nadat de raad en provinciale 

staten een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en 

bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen  
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4. (vervallen) 

 

5. Naast de uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling 

bepaalde is het algemeen bestuur in elk geval belast met en bevoegd tot: 

a. het vast- en bijstellen van de bedrijfs- en beleidsplannen van de 

omgevingsdienstOmgevingsdienst en het vaststellen van het milieubeleidsplan; 

b. het vaststellen en wijzigen van de begroting; 

c. het vaststellen van de rekening; 

d. het vaststellen van de winstbestemming/verliesdekking; 

e. het vaststellen van het werkplan en het strategisch organisatieplan van de 

omgevingsdienstOmgevingsdienst; 

f. het vaststellen van voorwaarden voor toetreding; 

g. het opleggen van voorwaarden voor uittreding; 

h. het doen van voorstellen tot toetreding en uittreding van andere deelnemers;  

i. het vaststellen van de instructie van de directeur; 

j. het vaststellen van de tarieven van de omgevingsdienstOmgevingsdienst. 

 

 

Paragraaf 4  Werkwijze 

 

 Artikel 13 

 

1. Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks ten minste tweemaal en voorts zo dikwijls als de 

voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, dan wel ten minste een vijfde van het aantal 

leden dit, onder opgaaf van redenen, schriftelijk verzoekt. 

 

2. Voor zover in deze regeling niet anders is bepaald, zijn de artikelen 17, 19, 20, 22, 26, 28 tot en 

met 33 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat de in artikel 

19, tweede lid, bedoelde openbare kennisgeving op verzoek van de voorzitter tevens geschiedt 

door de burgemeesters der gemeenten op de aldaar gebruikelijke wijze. 

 

 Artikel 14 

 

Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. 

 

 Artikel 15 

 

1. De vergaderingen van het algemeen bestuur worden in het openbaar gehouden. De deuren worden 

gesloten wanneer een vijfde gedeelte van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het 

nodig oordeelt. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden 

vergaderd.  

 

2. Leden van de raden van de deelnemende gemeenten en van gedeputeerde staten die geen lid zijn 

van het algemeen bestuur, zijn bevoegd kennis te nemen van stukken, waarvoor een verplichting 

tot geheimhouding is opgelegd. Op hen zijn de in de wet en in het reglement van orde vermelde 

bepalingen met betrekking tot de geheimhouding van overeenkomstige toepassing. 

 

 

 Artikel 16 

 

1. Een lid van het algemeen bestuur geeft aan de raad of gedeputeerde staten welke hem heeft 

aangewezen alle inlichtingen die door de raad of gedeputeerde staten, of een of meer leden 

daarvan, worden verlangd op de in die gemeente of bij de provincie gebruikelijke wijze. 

 

2. Een lid van het algemeen bestuur kan door de raad of gedeputeerde staten die het lid heeft 
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aangewezen, op de in die gemeente of bij de provincie gebruikelijke wijze ter verantwoording 

worden geroepen voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid. 

 

3. Indien een lid van het algemeen bestuur niet meer het vertrouwen bezit van de raad of 

gedeputeerde staten welke hem heeft aangewezen, kan deze hem als zodanig ontslaan. 

 

 

Hoofdstuk 5 Het dagelijks bestuur 

 

 

Paragraaf 1 Samenstelling 

 

Artikel 17 

 

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit één lid per deelnemer, inclusief de voorzitter.  

De leden worden door en uit het algemeen bestuur gekozen, met dien verstande dat per gemeente 

op aanbeveling van de raad van die gemeente één lid voor het dagelijks bestuur wordt 

aangewezen. Het aan te wijzen lid, inclusief de voorzitter voor zover afkomstig van de gemeenten, 

dient deel uit te maken van het college van burgemeester en wethouders.  

  

2. De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het algemeen 

bestuur in nieuwe samenstelling. 

 

3. De aanwijzing van leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen, die door ontslag, 

overlijden of anderszins openvallen, vindt plaats uiterlijk één maand na dat openvallen. 

 

4. De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag van aftreden van de leden van het algemeen 

bestuur. 

 

5. Een lid van het dagelijks bestuur kan als zodanig door het algemeen bestuur worden ontslagen, 

indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. In dit geval zijn artikel 50 

van de Gemeentewet en artikel 50 van de Provinciewet van overeenkomstige toepassing. 

 

 

Paragraaf 2 Stemverhouding 

 

Artikel 18 

 

1. Ieder lid in het dagelijks bestuur, inclusief de voorzitter, heeft één stem in het dagelijks 

bestuur. 

 

2. Indien bij een stemming, anders dan over personen voor het doen van benoemingen, 

voordrachten of aanbevelingen, de stemmen staken, wordt opnieuw gestemd. 

 

3. Bij het staken van de stemmen andermaal over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van de 

voorzitter.  

 

 

Paragraaf 3 Taken en bevoegdheden 

 

Artikel 19 

 

1. Aan het dagelijks bestuur is opgedragen: 

a. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal 

worden voorgelegd; 
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b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; 

c. het opstellen van bedrijfs- en beleidsplannen van de omgevingsdienstOmgevingsdienst; 

d. het beheer van de financiële administratie van de omgevingsdienstOmgevingsdienst; 

e. de zorg, voor zover niet aan anderen opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en 

de boekhouding; 

f. (vervallen) 

g. het stimuleren en coördineren van het overleg tussen de deelnemers; 

h. het voorstaan van de belangen van de omgevingsdienstOmgevingsdienst bij andere overheden, 

instellingen, diensten of personen, waarmee contact voor de 

omgevingsdienstOmgevingsdienst van belang is; 

i. het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van 

alles, wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit; 

j. het houden van een gedurig toezicht op al hetgeen de omgevingsdienstOmgevingsdienst 

aangaat. 

 

2. Het dagelijks bestuur oefent, indien het algemeen bestuur ingevolge artikel 12, eerste lid, daartoe 

besluit, de desbetreffende aan het algemeen bestuur toekomende bevoegdheden uit. 

 

3. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur 

verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur. 

 

4. De leden van het dagelijks bestuur geven ongevraagd aan het algemeen bestuur alle inlichtingen 

die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur 

nodig zijn. 

 

5. De leden van het dagelijks bestuur geven - tezamen dan wel afzonderlijk - aan het algemeen 

bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle  inlichtingen. 

 

6. Het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur regelt de wijze waarop 

uitvoering wordt gegeven aan het in de leden 3, 4 en 5 bepaalde. 

 

 

Paragraaf 4 Werkwijze 

Artikel 20 

 

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste twee 

andere leden van het dagelijks bestuur zulks, schriftelijk, onder opgave van de te behandelen 

onderwerpen, verzoeken. 

 

2. De artikelen 56 tot en met 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. 

 

 

Hoofdstuk 6 Informatieplicht 

  

Artikel 21 

 

1. Het algemeen en het dagelijks bestuur alsmede de voorzitter geven aan de raden van de 

deelnemende gemeenten en aan gedeputeerde staten ongevraagd de informatie die voor een juiste 

beoordeling van het door het bestuur van de omgevingsdienstOmgevingsdienst gevoerde en te 

voeren beleid nodig is. 

 

2. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raden van de 

deelnemende gemeenten en aan gedeputeerde staten de inlichtingen die door een of meer leden 

van die raden of gedeputeerde staten worden verlangd. 
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3. Het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur regelt de wijze waarop 

uitvoering wordt gegeven aan het in de vorige leden bepaalde. 

 

 

 

Hoofdstuk 7 De voorzitter 

 

 Artikel 22 

 

1. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen. 

 

2. De voorzitter is voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. 

 

3. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het 

dagelijks bestuur. 

 

4. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door een door het 

dagelijks bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid van dit bestuur. 

 

5. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan.  

De artikelen 32a en 59a van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing met dien 

verstande dat in plaats komen van griffier en secretaris in die artikelen, de secretaris van de 

omgevingsdienstOmgevingsdienst.   

 

6. De voorzitter vertegenwoordigt de omgevingsdienstOmgevingsdienst in en buiten rechte.  

Indien de gemeente of de provincie van waaruit de voorzitter afkomstig is partij is in een geding 

waarbij de omgevingsdienstOmgevingsdienst betrokken is, oefent een ander door het dagelijks 

bestuur aan te wijzen lid van dat bestuur deze bevoegdheid uit. 

 

7. In spoedeisende gevallen is de voorzitter bevoegd voorlopige maatregelen te nemen, die hij in de 

eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur ter bekrachtiging aanbiedt. 

 

 

Hoofdstuk 8 Commissies 

 

Artikel 23 

 

1. Het algemeen bestuur is bevoegd commissies in te stellen overeenkomstig het bepaalde in de 

artikelen 24 en 25 van de wet. 

 

2. De Commissie voor het Bezwaarschrift van de gemeente Leiden is bevoegd tot het adviseren van 

gemeenten inzake ingediende bezwaarschriften tegen door de omgevingsdienstOmgevingsdienst 

in mandaat genomen besluiten. 

 

 

Hoofdstuk 9 De secretaris 

 

Artikel 24 

 

1. De directeur van de milieudienst treedt op als secretaris van het algemeen en het dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur wijst een ambtenaar van de milieudienst aan als waarnemend secretaris.  

 

2. De secretaris is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter behulpzaam bij de 

vervulling van hun taak en heeft in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur een raadgevende 

stem. 
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3. Alle stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan, worden door hem 

mede ondertekend. 

 

4. Artikel 59a, derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 

 

 

Hoofdstuk 10 De omgevingsdienstOmgevingsdienst 

  

Artikel 25 

 

1. De omgevingsdienstOmgevingsdienst verricht, met inachtneming van het bepaalde in de volgende 

leden, adviserende, ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden op het gebied van de zorg 

voor het milieu, voor zover daartoe mandaat is verleend als bedoeld in artikel 6. 

 

2. De omgevingsdienstOmgevingsdienst heeft tot taak het klantgericht en zo doeltreffend en 

doelmatig mogelijk uitvoeren van de taken van de omgevingsdienstOmgevingsdienst. Hieronder 

kan worden verstaan: 

a. het voor de gemeenten opstellen van een gemeenschappelijk milieubeleid en het in artikel 12, 

tweede lid, van deze regeling bedoelde programma; 

b. alle adviserende, technische, administratieve en juridische werkzaamheden, benodigd voor een 

zorgvuldige besluitvorming ter behartiging van het in artikel 5 genoemde doel; 

c. het adviseren en zonodig ondersteunen van de gemeenten voor wat betreft het milieuaspect bij 

het ontwerpen van de (locale) beleidsplannen op de beleidsterreinen Ruimtelijke Ordening, 

Bouwen en Wonen, Verkeer en Vervoer en Economische Ontwikkeling en bij de uitvoerende 

werkzaamheden op deze beleidsterreinen voor zover betrekking hebbende op milieu-aspecten; 

d. het verzorgen van milieucommunicatie; 

e. het in ontvangst nemen, verwerken en behandelen van milieuklachten; 

f. (vervallen) 

g. het verrichten dan wel laten verrichten van reguliere metingen / onderzoek omtrent onder 

andere geluidhinder, bodem- en luchtverontreiniging dan wel overige relevante metingen / 

onderzoek; 

h. management en ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de hiervoor genoemde 

werkzaamheden; 

i. het voor de deelnemende gemeenten onderhouden, voeden en uitbouwen van een 

bedrijfsregistratiesysteem en het verzamelen en be- of verwerken van milieurelevante 

gegevens; 

j. (vervallen). 

 

3. Met betrekking tot de in het eerste en tweede lid genoemde taken en tot de uitvoering en nadere 

invulling van de in het tweede lid genoemde werkzaamheden worden door de 

omgevingsdienstOmgevingsdienst en elk van de deelnemende gemeenten en de provincie 

schriftelijke werkafspraken gemaakt in de vorm van (meerjaren) contracten, waarin in ieder geval 

wordt vastgelegd welke producten en diensten de omgevingsdienstOmgevingsdienst aan de 

deelnemende gemeenten en de provincie zal leveren en wat de kosten daarvan zullen zijn. 

 

4. In aanvulling op het bepaalde in het tweede lid kan de omgevingsdienstOmgevingsdienst op 

verzoek van een deelnemende gemeente of van de provincie andere adviserende, ondersteunende 

en uitvoerende werkzaamheden verrichten op het gebied van de milieuzorg voor zover dit geen 

verstoring van de nakoming van de in het derde lid genoemde contracten veroorzaakt. 

 

5. Indien een verzoek als bedoeld in het vierde lid leidt tot verstoring van de in het tweede lid 

genoemde werkzaamheden, kan dat verzoek eerst dan worden ingewilligd als deze 

werkzaamheden zijn vastgelegd in de schriftelijke werkafspraken als genoemd in het derde lid en 

voorts als voorzien is in de voor deze werkzaamheden benodigde capaciteit. 
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6. De omgevingsdienstOmgevingsdienst is bevoegd tot het verrichten van diensten voor andere dan 

deelnemende gemeenten en/of derden, met een publiekrechtelijke taak en/of bevoegdheid., voor 

zover deze vallen onder de taken als bedoeld in het tweede lid en dit geen verstoring van de 

nakoming van de in het derde lid genoemde contracten veroorzaakt. Artikel 7, tweede lid van deze 

regeling is van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 26 

 

(Vervallen) 

 

 

Hoofdstuk 11 Personeel 

  

Artikel 27 

 

1. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur van de 

omgevingsdienstOmgevingsdienst, op voordracht van ten minste twee leden van het dagelijks 

bestuur. 

 

2. De instructie van de directeur wordt door het algemeen bestuur vastgesteld. 

 

3. De directeur is onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur belast met de leiding van de 

omgevingsdienstOmgevingsdienst en de zorg voor een juiste taakvervulling in de organisatie. 

 

 Artikel 28 

 

1. De benoeming, schorsing en ontslag van personeelsleden van de 

omgevingsdienstOmgevingsdienst als ambtenaar, dan wel volgens een arbeidsovereenkomst naar 

burgerlijk recht, geschiedt door het dagelijks bestuur met inachtneming van de door het algemeen 

bestuur vastgestelde formatie. 

 

2. Op het personeel in dienst van de omgevingsdienstOmgevingsdienst zijn de 

rechtspositieregelingen van de gemeente Leiden van overeenkomstige toepassing. De directeur is 

bevoegd hiervan af te wijken. 

 

3. Indien (in voorbereiding zijnde) rechtspositionele besluiten van de gemeente Leiden door het 

dagelijks bestuur van de omgevingsdienstOmgevingsdienst als niet toepasbaar worden 

beschouwd, stelt het algemeen bestuur, gehoord het georganiseerd overleg van de 

omgevingsdienstOmgevingsdienst, op die onderdelen een eigen regeling vast, welke regeling 

instemming van het georganiseerd overleg behoeft. 

 

4. Waar in de in het derde lid bedoelde regelingen wordt gesproken van 'gemeenteraad, burgemeester 

en wethouders, burgemeester en hoofd van dienst' wordt voor de toepassing in het kader van deze 

gemeenschappelijke regeling respectievelijk gelezen: algemeen bestuur, dagelijks bestuur, 

voorzitter en directeur. 

 

 

Hoofdstuk 12 Financiële bepalingen 

 

Artikel 29 

 

(vervallen) 
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Artikel 30 

 

(vervallen) 

  

Artikel 31 

 

1. De kosten van de omgevingsdienstOmgevingsdienst worden gedekt uit de inkomsten uit de met de 

deelnemers afgesloten (meerjaren) contracten. 

 

2. Tot de kosten van de omgevingsdienstOmgevingsdienst worden, naast de directe 

uitvoeringskosten, tevens gerekend de overheadkosten en de kapitaalslasten. 

 

3. De tarieven worden jaarlijks met ingang van 1 januari verhoogd met de indexering zoals 

vastgesteld in de begroting voor het desbetreffend jaar. 

 

 Artikel 32 

 

1. De door de gemeenten en provincie op grond van de afgesloten contracten verschuldigde bedragen 

worden door de omgevingsdienstOmgevingsdienst periodiek, en gespecificeerd naar producten en 

diensten, gefactureerd en zijn door de gemeenten en provincie bij vooruitbetaling verschuldigd. 

 

2. In geval van niet tijdige betaling van de op grond van dit artikel door de deelnemende gemeenten 

en provincie verschuldigde bedragen, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht. 

 

 Artikel 33 

 

1. De overige uit deze regeling voortvloeiende gezamenlijke inkomsten en uitgaven worden met de 

deelnemers verrekend naar evenredigheid van de inkomsten per deelnemer als bedoeld in artikel 

31, eerste lid. De verrekening wordt door het dagelijks bestuur op de eerste vergadering van het 

jaar vastgesteld aan de hand van de voor dat jaar vastgestelde begroting en rekening van de 

omgevingsdienstOmgevingsdienst met de peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. 

  

2. Het algemeen bestuur bepaalt elk jaar bij het vaststellen van de begroting voorlopig het aandeel 

van elke deelnemer in de voor het begrotingsjaar geraamde kosten. 

 

Artikel 33a 

 

De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat de omgevingsdienstOmgevingsdienst te allen 

tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen 

voldoen. 

 

Artikel 33b  

 

1. Indien aan het algemeen bestuur van de omgevingsdienstOmgevingsdienst blijkt dat een gemeente 

weigert de verplichte uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan 

gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 

Gemeentewet. 

 

2. Indien aan het algemeen bestuur van de omgevingsdienstOmgevingsdienst blijkt dat de provincie 

weigert de verplichte uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan 

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verzoek over te gaan tot 

toepassing van de artikelen 198 en 199 van de Provinciewet. 

 

 Artikel 34 
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1. Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks een ontwerp-begroting op van inkomsten en uitgaven en legt 

deze ter besluitvorming voor aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur doet het algemeen 

bestuur tijdig voorstellen tot wijziging van de begroting toekomen. 

 

2. Het dagelijks bestuur zendt het ontwerp van de begroting, dan wel het ontwerp van 

begrotingswijzigingen, met de daarbij behorende aanbiedingsbrief en toelichting, zes weken 

voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de gemeenten en 

aan provinciale staten. Ontwerp-begrotingwijzigingen worden alleen aangeboden aan de raden van 

de gemeenten en aan provinciale staten waarvan de bijdrage, als gevolg van de 

begrotingswijziging, verandert. 

   

3. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. 

 

4. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval 

vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

 

Artikel 35 

 

(vervallen) 

 

 Artikel 36 

 

1. Het algemeen bestuur stelt de rekening van inkomsten en uitgaven vast in het jaar volgende op het 

jaar waarop deze betrekking heeft. 

 

2. Het dagelijks bestuur biedt daartoe jaarlijks, zo spoedig mogelijk na beëindiging van elk 

dienstjaar, de rekening van inkomsten en uitgaven aan het algemeen bestuur aan. De directeur doet 

de rekening van inkomsten en uitgaven aan het dagelijks bestuur toekomen. De aanbieding aan het 

algemeen bestuur gaat vergezeld van een verantwoording en van een verslag van een onderzoek 

naar de deugdelijkheid van de rekening. 

 

3. Het dagelijks bestuur zendt een afschrift van de rekening aan de raden van de deelnemende 

gemeenten en provinciale staten toe. 

 

4. Het dagelijks bestuur zendt de rekening van inkomsten en uitgaven binnen twee weken na de 

vaststelling doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de rekening 

betrekking heeft, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

 Artikel 37 

 

1. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de financiële administratie en met 

betrekking tot het kasbeheer. 

 

2. Het algemeen bestuur stelt een regeling vast omtrent de verzekering van de gelden van de 

omgevingsdienstOmgevingsdienst tegen benadeling. 

 

 Artikel 38 

 

Uiterlijk binnen een maand na de vaststelling van de rekening doet het dagelijks bestuur aan elke ge-

meente en aan de provincie mededeling van het over het betreffende jaar verschuldigde aandeel. 

 

 Artikel 39 
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Het dagelijks bestuur draagt elk jaar vóór 15 juli zorg voor de samenstelling van een verslag met 

betrekking tot de door de omgevingsdienstOmgevingsdienst over het afgelopen jaar verrichte 

werkzaamheden. Het algemeen bestuur stelt het verslag vast en draagt zorg voor de toezending aan de  

gemeenten en de provincie. 

 

Artikel 39a 

 

Deelnemers dragen zorg voor de continuïteit van de omgevingsdienstOmgevingsdienst. Deelnemers 

stellen de omgevingsdienstOmgevingsdienst als eerste partij in de gelegenheid om taken uit te voeren, 

 zoals bedoeld in artikel 5, 6 en 25 van deze regeling genoemde doelen en taken, alvorens deze aan 

derden uit te besteden.  

  

Artikel 39b 

 

Het algemeen bestuur stelt een liquidatieplan op dat voorziet in de verplichting van de deelnemers alle 

rechten en verplichtingen van de omgevingsdienstOmgevingsdienst over de deelnemers te verdelen op 

een in het plan te bepalen wijze. 

 

 

Hoofdstuk 13 Het archief 

  

Artikel 40 

 

1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden en het toezicht op de 

vorming en het beheer van de archiefbescheiden overeenkomstig een door het algemeen bestuur 

vast te stellen regeling; deze regeling wordt medegedeeld aan de gemeentelijke archivaris of de 

streekarchivaris, aan de provinciale inspecteur en aan gedeputeerde staten. 

 

2. Gedeputeerde staten oefenen toezicht uit op de in het vorige lid aan het dagelijks bestuur 

opgedragen zorg voor de archiefbescheiden overeenkomstig artikel 27 en 33 van de Archiefwet 

1995. 

 

3. De secretaris is belast met de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden als bedoeld in het 

eerste lid, overeenkomstig de daar genoemde regeling. 

 

4. Voor de bewaring van de op grond van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden van 

de in deze regeling genoemde organen wordt door het dagelijks bestuur gebruik gemaakt van de 

door de desbetreffende gemeente en de provincie aangewezen archiefbewaarplaats. Tevens wordt 

er een archiefbewaarplaats aangewezen voor de dossiers van de 

omgevingsdienstOmgevingsdienst; 

 

 

Hoofdstuk 14 Geschillenregeling 
 

Artikel 41 
 

1. Geschillen, voortvloeiende uit deze regeling worden, voordat door de deelnemers van een 

daarvoor openstaande wettelijke voorziening gebruik wordt gemaakt, door het algemeen bestuur 

voorgelegd aan een door hem in te stellen geschillencommissie. 

 

2. De geschillencommissie bestaat uit drie leden en is samengesteld uit: 

 een voorzitter van de Commissie voor het Bezwaarschrift van de gemeente Leiden,  

 een voorzitter van de Commissie voor de bezwaarschriften van één van de overige 

deelnemers,  

 een door hen beiden aan te wijzen derde, die tevens voorzitter is van een Commissie voor de 
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bezwaarschriften. 

 

3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen en brengt advies uit over de 

mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen. 

 

4. Het algemeen bestuur kan een termijn vaststellen, binnen welke de geschillencommissie advies 

moet uitbrengen. 

 

 

Hoofdstuk 15 Slot- en overgangsbepalingen 

 

Artikel 42 

 

1. Deze regeling treedt in werking op een door het algemeen bestuur te bepalen tijdstip. Elk van de 

colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten en Gedeputeerde staten dragen zorg 

voor de opname in het register als bedoeld in artikel 27 van de wet, respectievelijk artikel 52, 

eerste lid, onder j van de wet. 

 

2. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

3. Een voorstel tot wijziging van de regeling kan worden gedaan door het algemeen bestuur of door 

de besturen van een deelnemer; in het laatste geval wordt een zodanig voorstel ingediend bij het 

algemeen bestuur, die dit voorstel eventueel vergezeld van een advies, aan de besturen van de 

deelnemers ter vaststelling aanbiedt. 

 

4. De artikelen 5, 6, 11, 18, 22, leden 1 en 2, 31, leden 1 en 2, 32, 33, 45, 46 en 47 kunnen slechts 

worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de besturen van de deelnemers. 

 

5. De niet in het vierde lid van dit artikel genoemde artikelen worden gewijzigd bij eensluidende 

besluiten van de besturen van ten minste tweederde van de deelnemers. 

 

6. De bestuursorganen van een deelnemer, die - binnen een half jaar nadat een voorstel tot wijziging, 

als bedoeld in het derde lid van dit artikel, bij de deelnemer is ingediend - ter zake geen beslissing 

hebben genomen, worden geacht mede tot het aanbrengen van de wijziging te hebben besloten. 

 

Artikel 43 

 

1. Toetreding door andere deelnemers kan op verzoek van de beoogde toekomstige deelnemer, 

plaatsvinden bij daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen van alle deelnemers. 

 

2. Het algemeen bestuur doet daartoe een voorstel en geeft daarin aan of, en zo ja, welke 

voorwaarden, waaronder financiële, aan de toetreding zijn verbonden.  

 

3. De toetreding gaat in op een in overleg tussen het algemeen bestuur en de toetredende deelnemer 

te bepalen tijdstip, dat niet ligt voor het tijdstip dat de in het eerste lid genoemde besluiten zijn 

genomen. 

 

Artikel 44 

 

1. Een deelnemer kan uittreden door toezending van de daartoe strekkende besluiten van haar 

bestuursorganen aan het algemeen bestuur, doch slechts nadat het algemeen bestuur daarin 

bewilligt. 

 

2. De uittreding gaat in op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het algemeen 

bestuur te kennen heeft gegeven met de uittreding in te stemmen, tenzij door het algemeen bestuur 
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een andere datum is bepaald. 

 

3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de uittreding en kan aan de uittreding voorwaarden, 

waaronder financiële en personele, verbinden. 

Tot deze financiële voorwaarden behoort in elk geval de bepaling, dat een uittredende deelnemer 

van het jaar van uittreding af aan de omgevingsdienstOmgevingsdienst blijft betalen een bijdrage 

in de jaarlijkse (vaste) exploitatielasten van de omgevingsdienstOmgevingsdienst. Deze bijdrage 

wordt bepaald naar het gemiddelde van de in de laatste drie jaren, voorafgaande aan de uittreding, 

door de uittredende deelnemer afgenomen producten en diensten, uitgedrukt in geld. De bijdrage 

is niet meer verschuldigd, zodra het algemeen bestuur beslist, dat de uit de uittreding 

voortgekomen kostenstijging op voldoende wijze is gecompenseerd. 

 

4. Een uittredende deelnemer kan geen recht doen gelden op de overdracht van enig eigendom van 

de omgevingsdienstOmgevingsdienst. 

 

Artikel 45 

 

1. De regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen van 

alle deelnemers. 

 

2. De opheffing wordt van kracht  op 1 januari na de datum waarop de besluitvorming zoals bedoeld 

in het eerste lid is afgerond. Het algemeen bestuur kan een andere datum vaststellen, mits deze 

niet ligt voor het tijdstip van afronding van de in het eerste lid bedoelde besluitvorming. 

 

3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de opheffing. 

 

 Artikel 46 

 

1. Burgemeester en wethouders van Leiden worden aangewezen als het bestuur, bedoeld in artikel 

26, eerste lid van de wet. 

 

2. Bekendmaking geschiedt overeenkomstig het bepaalde in het in het eerste lid genoemde 

wetsartikel.  

 

Artikel 47 

 

Deze regeling kan worden aangehaald onder de titel "Regeling Omgevingsdienst West-Holland". 
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Toelichting 7
e
 wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 2013 

Algemeen 

In verband met de toetreding van de gemeente Noordwijk tot de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West-Holland – hierna: GR – is het noodzakelijk de GR aan te passen. 

Dit heeft voornamelijk te maken met de door deze gemeente te mandateren (nieuwe) taken en 

bevoegdheden. 

Voor de Omgevingsdienst was dit tevens reden om artikel 5 GR uit te breiden en artikel 6 GR te 

herzien. 

 

Het herzien van artikel 6 GR heeft tot gevolg dat alle taken en bevoegdheden binnen het kader van 

artikel 5 op grond van een  mandaat worden uitgevoerd dan wel uitgeoefend. 

Met andere woorden: binnen dit kader kan de ODWH taken en bevoegdheden voor de deelnemer 

uitvoeren dan wel uitoefenen, maar alleen indien de deelnemer daartoe een mandaat heeft 

gegeven. 

 

Daarnaast is het wenselijk gebleken meer flexibiliteit aan te brengen in de mandaten van de 

gemeentelijke deelnemers. Tot nu toe waren die taken en werkzaamheden vastgelegd in de GR. 

Wijzigingen hierin konden dus alleen plaatsvinden door wijziging van de GR. Dit is onwenselijk. 

Met de onderhavige wijziging van de GR worden de mandaten van de gemeentelijke deelnemers uit 

de GR gehaald. De bedoeling is dat de huidige taken en bevoegdheden worden vastgelegd in een 

nieuw mandaat. In feite betreft het dus de vastlegging van de huidige situatie in een nieuwe 

flexibelere vorm.  Zo zal de besluitvorming rond bijvoorbeeld een wijziging van het mandaat ‘nieuwe 

stijl’ eenvoudiger zijn. 

 

Het is vanzelfsprekend aan de deelnemer om te beslissen of naast het reeds gemandateerde andere 

taken/bevoegdheden bij de Omgevingsdienst worden ondergebracht (mits deze passen binnen de 

kaders van artikel 6 van de GR). Er dient dus, naast het onderhavige besluit tot het wijzigen van de 

GR, door de gemeentelijke deelnemer een apart besluit te worden genomen omtrent het 

mandateren van de Omgevingsdienst.  

De mandaatlijsten zullen op korte termijn, per gemeentelijke deelnemer, separaat worden 

gecommuniceerd.   

 

Van belang is dat eerst het besluit tot wijziging van de GR wordt genomen. Parallel daaraan zal het 

College van Burgemeester en Wethouders en mogelijk de Burgemeester – zoals hiervoor is 

aangegeven - een besluit moeten nemen omtrent de te mandateren bevoegdheden.  Dit 

mandaatbesluit moet zijn genomen voordat de GR op 1 november 2013 in werking treedt.  

 

Ook is een kleine redactionele wijziging doorgevoerd: de in de GR gebruikte kleine “o” in 

omgevingsdienst is nu in Omgevingsdienst vervangen door een grote “O“. 

 

Vanwege de korte voorbereidingstijd en het nog dit jaar toetreden van de gemeente Noordwijk is op 

dit moment van verdere wijziging van de GR afgezien. Door het bestuur van de Omgevingsdienst is 

aangegeven dat in het najaar van 2013 een voorstel wordt gedaan om de GR te reviseren.  

Zo zullen in de GR bijvoorbeeld door gewijzigde regelgeving de archiefbepalingen moeten worden 

gewijzigd en zal de financiële systematiek moeten worden aangepast. Vanwege recente 

ontwikkelingen is op dit moment niet duidelijk of deze revisie nog dit jaar plaats vindt. 

 

Wijziging artikelen 5 en 6 GR 

De gemeente Noordwijk heeft aangegeven ook taken en bevoegdheden op grond van de Wet 

ruimtelijke ordening, de Woningwet en de Drank- en horecawet te willen mandateren. Reden voor 

de Omgevingsdienst om de artikelen 5 en 6 zodanig aan te passen dat deze uitbreiding van het 
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takenpakket kan worden geëffectueerd en dat deze wijziging het uitvoeren van meer taken en 

bevoegdheden binnen het omgevingsrecht in de toekomst mogelijk wordt. 

 

Met de wijziging van de artikelen 5 en 6 GR heeft  de Omgevingsdienst een ruimer kader om te 

handelen, maar dat heeft wel tot gevolg dat de werking van artikel 39a GR wordt uitgebreid.  

In dit artikel wordt namelijk aangegeven dat de deelnemers de Omgevingsdienst als eerste partij in 

de gelegenheid stellen om de taken als bedoeld in de artikelen 5, 6 en 25 van deze regeling 

genoemde doelen en taken uit te voeren alvorens deze aan derden uit te besteden. 

Die uitbreiding van de werking  wordt veroorzaakt door de artikelen 5 en 6 GR: kort samengevat 

omvatten deze artikelen nu het milieurecht en na de wijziging het hele omgevingsrecht. 

 

Genoemd artikel 39a GR is echter alleen van toepassing indien de deelnemer overweegt 

omgevingstaken aan derden uit te besteden. Er hebben ons geen berichten bereikt dat dit op het 

moment bij de deelnemers speelt. 
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Registratienummer Corsa: 2013i01245 
 _______________________________________________________________________  
 
 

 

De Raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente 

Leiderdorp 

 

 

Gelet op het voorstel van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland; 

 

Overwegende dat de gemeente Noordwijk toetreedt tot de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West-Holland en dat in verband met de uitbreiding van taken de 

gemeenschappelijke regeling dient te worden aangepast; 

 

Besluit: 

 

1. In te stemmen met de toetreding van de gemeente Noordwijk tot de gemeenschappelijke 

regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van  1 november 2013, 

 

2. In te stemmen met de, als bijlage bijgevoegde, 7e wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West-Holland met ingang van 1 november 2013. 

 

 

De raad van de gemeente  Leiderdorp  d.d.  23 september 2013 , 

 

de griffier,                                                             de voorzitter, 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente  Leiderdorp  , 

 

De secretaris,                                                        de burgemeester, 

 

 

 

 

De burgemeester van de gemeente  Leiderdorp  , 
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Actieplan Geluid Leiderdorp 2013-2018 

Geachte Raadsleden, 

De afgelopen jaren is uitvoering gegeven aan het Actieplan geluid Leiderdorp (2008-2013). 
Het actieplan moet elke vijfjaar worden geactualiseerd. Daarom is voor de komende jaren 
een nieuw actieplan opgesteld. Het ontwerp van dat actieplan treft u bijgaand aan. Met deze 
brief willen wij u op de hoogte stellen van het ontwerp Actieplan Geluid en u de mogelijkheid 
bieden om hierop uw zienswijze in te dienen. 

Het Actieplan Geluid Leiderdorp 2013-2018 geeft een evaluatie van het gevoerde beleid in de 
afgelopen vijfjaar. Verder wordt in dit actieplan vastgelegd welke concrete acties de 
gemeente voornemens is te ondernemen om de omgevingskwaliteit te verbeteren door geluid 
te beperken en om de omgevingskwaliteit te beschermen op plaatsen waar die kwaliteit nu 
goed is. 

Voortzetting van bestaand beleid 
In het actieplan wordt een geluidsniveau bepaald als drempel om maatregelen te treffen. 
Deze plandrempel blijft op hetzelfde niveau al in het vorige Actieplan Geluid. De keuze om 
vast te houden aan deze plandrempel is ingegeven door de wens een realistische doelstelling 
neer te zetten en aan te sluiten bij geluidbelastingen waarboven ernstige gezondheidseffecten 
kunnen optreden. Gevoelige bestemmingen waarbij de plandrempel wordt overschreden 
blijven een aandachtspunt. De nadruk ligt echter op maatregelen die ook voor locaties onder 
de plandrempel effectief zijn om zo de (kosten)effectiviteit van de maatregelen te 
optimaliseren. 

In het bijgevoegde actieplan wordt beschreven welke acties, in de planperiode 2013-2018, 
nodig zijn om de situatie langs de wegen te verbeteren. De meest kosteneffectieve maatregel 

Bezoekadres 
Willem-Alexanderlaan 1 
2351 DZ Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
telefoon (071) 545 85 00 
info@leiderdorp.nl 
www.leiderdorp.nl 



is het toepassen van geluid reducerend asfalt (gemiddeld 3 dB reductie). Wanneer dit wordt 
toegepast binnen het reguliere onderhoudswerk of binnen projecten, zijn de meerkosten 
hiervoor beperkt. 

Procedure 
De verplichting tot het opstellen van een actieplan voor geluid is opgenomen in de Wet 
Milieubeheer. In deze wet is tevens bepaald dat het actieplan wordt voorbereid en vastgesteld 
door het college. Het plan is onder begeleiding van de Omgevingsdienst West-Holland 
opgesteld. 

Het ontwerp actieplan wordt 6 weken ter inzage gelegd, ledereen kan gedurende deze 
periode zijn of haar zienswijze kenbaar maken. Wij hebben het ontwerp Actieplan Geluid 
Leiderdorp 2013-2018 in concept vastgesteld op 25 juni 2013. Het actieplan ligt ter inzage 
vanaf 28 juni 2013. 

Rol van de raad 
Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van het ontwerp Actieplan Geluid Leiderdorp 
2013-2018 en u uitnodigen om uw visie op dit plan kenbaar te maken. De raad kan een 
zienswijze geven op het ontwerp actieplan. Wij stellen daarom voor het actieplan te 
bespreken in uw commissie Ruimte. Bij deze bespreking kunt u aangeven op welke punten 
het actieplan aangepast of aangevuld moet worden. 

Na de tervisielegging zullen wij, met in achtneming van de reacties van de raad en alle 
binnengekomen zienswijzen, het Actieplan Geluid Leiderdorp 2013-2018 als definitief plan 
vaststellen en toezenden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Vragen 
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen 
dan kunt u contact opnemen met Lars Nederlof. Beschikbaar van maandag t/m donderdag 
van 08.00 tot 15.30 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 06-46809350 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 

A.H. Schouten 
secretaris 

-t.1v1. Driessen-Jansen 
burgemeester 
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 SAMENVATTING 

Leiderdorp is een agglomeratiegemeente, in de zin van de regeling omgevingslawaai (Stcrt. 2004, 134). 
Op grond daarvan is Leiderdorp verplicht om elke vijf jaar, te beginnen in 2007, een geluidbelastingkaart 
vast te stellen. Deze geeft inzicht in de blootstelling aan geluid van wegverkeer, railverkeer, luchtvaart en 
industrie, in het jaar voorafgaande aan de totstandkoming van de kaart. De geluidbelastingkaart 2011 zijn 
namens Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp bij mandaat door de Omgevingsdienst West 
Holland vastgesteld en gepubliceerd.  
Als verdere verplichte stap moet Leiderdorp een actieplan opstellen. In 2008 is een actieplan vastgesteld 
voor de periode 2008 – 2013. Het voorliggende actieplan bestrijkt de periode 2013 – 2018. Het is een 
evaluatie van het gevoerde beleid in de afgelopen vijf jaar. Verder wordt in dit actieplan vastgelegd welke 
concrete acties de gemeente voornemens is te ondernemen om geluid te beperken daar waar het naar het 
oordeel van de gemeente beperkt moet worden en om de geluidkwaliteit te beschermen op plaatsen waar 
die kwaliteit nu goed is.  
 
Een belangrijke vraag voor het actieplan is welke geluidbelasting als onwenselijk wordt gezien. Immers: 
als burgers in de omgeving van hun woning veel geluid uit de omgeving horen, vinden ze de kwaliteit van 
hun leefomgeving minder goed. Overmatig geluid kan op de lange duur tot gezondheidsklachten leiden en 
tot slechtere schoolprestaties. Bij een geluidbelasting van 55 dB Lden

1 of meer is er volgens de World 
Health Organisation (WHO) voor een gering percentage van de bevolking een gezondheidsrisico. 
Naarmate de geluidbelasting hoger wordt neemt het percentage toe. In het actieplan 2008-2013 is 
gekozen voor één plandrempel voor de etmaalperiode, namelijk 65 dB Lden, en één plandrempel voor de 
nacht, namelijk 60 dB Lnight. Knelpuntsituaties waarin in 2008 deze plandrempels bij veel woningen tegelijk 
werden overschreden zijn inmiddels voor een belangrijk deel aangepakt. In 2013 wil de gemeente verder 
gaan op de ingeslagen weg en dezelfde plandrempel van 65 dB Lden en 60 dB Lnight hanteren. 
 
Overschrijding van deze plandrempels in bestaande situaties wil de gemeente zoveel mogelijk voorkomen. 
Maar niet tot elke prijs. Daarom wordt het actieplan ook uitdrukkelijk met het bestuur en de burgers van 
Leiderdorp afgestemd.  
 
In veel gevallen heeft de gemeente niet direct invloed op het geluid in Leiderdorp. In Leiderdorp is immers 
ook geluid vanwege een autosnelweg (A4) en een provinciale weg (N446). In dit actieplan wordt daarom 
ingegaan op geluid afkomstig van gemeentelijke wegen. Leiderdorp zal echter, net als andere gemeenten, 
afspraken maken met het rijk om de maximumsnelheid op de A4 te behouden op 100 km/u, ten einden 
aanvullende geluidoverlast te voorkomen. 
 
De volgende tabel geeft inzicht in de verdeling over geluidbelastingklassen van 5 dB van het aantal 
woningen in Leiderdorp dat in het jaar 2011 was blootgesteld aan geluid vanwege stedelijk wegverkeer. 
 
Geluidbelastingklasse 
Lden 

55 – 59 dB 60 – 64 dB 65 – 69 dB 70 – 74 B ≥ 75 dB 

In 2011 2.009 2.361 944 24 0 
 
Uit de rapportage van DGMR blijkt, dat in 2011 ruim 3.500 inwoners gehinderd waren door stedelijk 
wegverkeersgeluid. Daarvan waren ruim 1.500 inwoners ernstig gehinderd.  
 
                                            
1 Technische termen worden in een bijlage verklaard. 
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Mogelijke maatregelen 
In dit actieplan wordt beschreven hoe de uitgevoerde maatregelen hebben bijgedragen aan de beheersing 
van geluid van stedelijk wegverkeer in Leiderdorp en welke maatregelen de gemeente wil uitvoeren in de 
planperiode 2013 – 2018, om de situatie verder te verbeteren.  
 
Leiderdorp wil in deze, meer dan voorheen, aansluiten bij de lopende uitvoeringsprogramma’s voor aanleg 
en onderhoud van wegen, en voor de uitvoering van de geluidsanering. Leiderdorp wil de geluidbelasting 
terugbrengen door in de eerste plaats maatregelen aan de bron te nemen. Dat zijn maatregelen die zo 
mogelijk leiden tot minder verkeer én tot verkeer dat minder geluid produceert. Bij lagere snelheid 
produceren auto’s minder geluid; snelheidsbeperking is dus ook een bronmaatregel.  
Zulke maatregelen worden ook in het kader van de luchtkwaliteit al overwogen. Voor geluid denkt de 
gemeente aan toepassing van stille wegdekken op knelpuntsituaties. Als zo’n stil wegdek wordt aangelegd 
op het moment dat een wegdek tóch al aan vervanging toe is, zijn de extra kosten voor geluid beperkt. De 
meerkosten van de beschreven maatregelen bedragen per jaar omgerekend ongeveer € 7.700. 
 
Met de beschreven maatregelen wordt beoogd de geluidbelasting terug te dringen bij de woningen met 
een hoge geluidbelasting. Het aantal gehinderden zal, na het uitvoeren van alle beschreven maatregelen 
afnemen met 200-300. Het aantal ernstig gehinderden zal eveneens afnemen. De inschatting is dan het 
aantal ernstig gehinderden af zal nemen met ongeveer 100-150. 
 
Voor slaapverstoring is ook een inschatting gemaakt van de effecten van de maatregelen. Het effect op de 
slaapverstoring is kleiner en de verwachting is dat er ongeveer 50-100 minder slaapverstoorden zullen zijn 
na het uitvoeren van de beschreven maatregelen.  
 
Overige geluidbronnen 
Vliegtuiglawaai leidt in Leiderdorp tot klachten. Op de geluidkaart komt vliegtuiglawaai echter niet voor. Dat 
komt omdat de verplichting tot het maken van geluidkaarten van toepassing is op gebieden waar een 
geluidbelasting van 55 dB Lden wordt overschreden. Volgens de kaarten die onder verantwoordelijkheid 
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van Schiphol zijn gemaakt, is dat bij Leiderdorp niet het 
geval. De gemeente heeft bovendien weinig tot geen invloed op het vliegtuiglawaai. Daarom blijft dit 
onderwerp in dit actieplan buiten beschouwing.  
  
In Leiderdorp is alleen ondergronds een spoorlijn (de Groene Harttunnel van de HSL ligt onder 
Leiderdorp). De tunnelmond ligt vrij dicht bij de Leiderdorp waardoor het geluid nog wel hoorbaar is. 
Spoorweglawaai leidt in Leiderdorp daarom soms tot klachten. Volgens de geluidbelastingkaart zijn in de 
gemeente Leiderdorp echter geen inwoners > 55 dB Lden blootgesteld aan spoorweglawaai en wordt in het 
actieplan verder niet ingegaan op spoorweglawaai. 
Ook het geluid van bedrijven heeft in Leiderdorp maar een zeer beperkte invloed. 
 
De gemeente wil ook voorkomen dat er nieuwe situaties ontstaan met hoge geluidbelastingen. Maar 
Leiderdorp moet niet helemaal “op slot”. Er moeten nieuwe ontwikkelingen mogelijk blijven, die zorgvuldig 
worden ingepast. De invloed van geluid op de leefomgeving wordt daarin meegewogen met andere 
factoren.  
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1   WAAROM EEN ACTIEPLAN ? 

1.1  Geluid in de woonomgeving 

Overmatig geluid in de woonomgeving leidt tot ongewenste effecten. Mensen die langdurig aan te veel 
geluid in de buurt van hun woning worden blootgesteld, raken op den duur gestrest, slapen slechter, 
kunnen zich minder goed concentreren, en krijgen daardoor hartklachten en soms ook 
stofwisselingsproblemen. Bij harde geluiden overdag kunnen mensen elkaar slecht verstaan. Ze krijgen 
ook problemen met het volgen van telefoongesprekken of van radio en televisie. Door al deze effecten 
wordt de gezondheid van mensen beïnvloed. De effecten worden samengevat met de aanduiding 
geluidhinder. Bij ernstige effecten spreken we over ernstig gehinderde bewoners.  
Met “ernstig gehinderden” wordt bedoeld: een deel van de bevolking die in geluidbelaste woningen wonen 
en waarbij de verwachting is dat bij een veldonderzoek bewoners zouden aangeven dat ze ernstig 
gehinderd zijn. Niet alle bewoners met een geluidbelasting van meer dan 50 dB Lden is gehinderd. Maar 
ook bij lage geluidbelastingen is een klein percentage van de bevolking ernstig gehinderd” 2. 
 
Bij harde geluiden ’s nachts kunnen mensen in hun slaap gestoord worden; soms worden ze wakker van 
zo’n geluid (ontwaakreactie) maar vaker worden ze in hun diepe slaap verstoord en staan ’s morgens 
minder uitgerust op (slaapverstoring). We spreken hier over slaapverstoorde bewoners.  
Ernstige geluidhinder en slaapverstoring hebben allebei gevolgen voor de volksgezondheid. Bevorderen 
van de volksgezondheid is een overheidstaak3.  
 
Ook in Leiderdorp is sprake van omgevingslawaai. Binnen de gemeente is dit omgevingslawaai vooral 
afkomstig van de volgende geluidbronnen:  

• Wegverkeer op de A4,  
• Wegverkeer op de provinciale weg N446 en de Oude Spoorbaan N445,  
• Wegverkeer op de gemeentelijke wegen, met name Engelendaal en Persant Snoepweg. 

 
Als er teveel geluid in de woonomgeving is, heeft dat ook gevolgen voor de beleving van de 
leefomgevingskwaliteit. Mensen ervaren zo’n woonomgeving als minder waardevol, en dat heeft gevolgen 
voor de waarde van het onroerend goed. Burgers zijn bereid iets meer te betalen voor een woning in een 
rustige woonomgeving (willingness to pay).  
 
Toch hoeft het niet overal stil te zijn. Bij een woonomgeving horen geluiden en sommige omgevingen zijn 
levendiger dan andere. Het is dus de opgave voor de overheid om samen met zijn burgers deze afweging 
te maken: niet zoveel geluid dat de volksgezondheid in gevaar komt, maar wel een woonklimaat dat past 
bij de aard van de omgeving.  
 
In Nederland is er al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw een Wet geluidhinder, later aangevuld met en 
deels vervangen door de Wet milieubeheer. Die wetten zullen ook in de toekomst – wellicht in aangepaste 
vorm – blijven bestaan. Deze wetten blijven belangrijke instrumenten om teveel geluid te voorkomen en 
beperken. Daar is sinds 2002 de Europese Richtlijn Omgevingslawaai bij gekomen. Die richtlijn heeft 
vooral de bedoeling om op lokaal niveau in kaart te brengen hoe het er met omgevingslawaai voor staat 
en wat de gemeentelijke overheid daar in samenspraak met zijn burgers aan wil doen.  

                                            
2 Zie voor een uitleg van de begrippen bijlage 1. 
3 Standpunt publieke gezondheid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg: “De overheid is en blijft 
verantwoordelijk voor de aanpak ….” (22 januari 2007) 
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1.2  Achtergrond 

De richtlijn Omgevingslawaai 2002/49/EG (zie de volgende paragraaf) van de Europese Commissie stelt 
het maken van geluidkaarten en actieplannen verplicht voor gemeentes die deel uitmaken van een 
agglomeratie. De minister van Infrastructuur en Milieu (I en M) heeft in Nederland 22 van zulke 
agglomeraties aangewezen. Leiderdorp ligt in de agglomeratie Den Haag – Leiden. Daarom moet 
Leiderdorp elke vijf jaar geluidkaarten en een actieplan produceren.  
De verplichting uit de richtlijn Omgevingslawaai is voor Nederland vertaald in de Regeling Geluid 
milieubeheer, die hoort bij Titel 11.2 van de Wet milieubeheer.  
De gemeentes die tot een agglomeratie behoren zijn verplicht om vóór 30 juni 2012 een strategische 
geluidkaart vast te stellen. Op 28 juni 2012 zijn de kaarten namens Burgemeester en Wethouders van 
Leiderdorp bij mandaat door de Omgevingsdienst West-Holland vastgesteld. De gemeente Leiderdorp 
heeft hiermee aan haar verplichting voldaan. De geluidkaart is gepubliceerd op de site van de 
Omgevingsdienst West-Holland en kan daar bekeken worden (www.odwh.nl).  
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente zijn vervolgens verplicht om vóór 18 juli 20134 een 
actieplan vast te stellen. Het is de bedoeling, dat inwoners van Leiderdorp daarbij betrokken worden. Dat 
wordt geregeld door toepassing van de openbare voorbereidingsprocedure van de afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het ontwerp van het actieplan minstens zes weken ter 
inzage moet worden gelegd, en dat iedereen over dit ontwerp zienswijzen naar voren kan brengen. Zulke 
zienswijzen kunnen komen van de inwoners van Leiderdorp, maar ook van de gemeenteraad.  
 
Het ontwerp van het actieplan dat op grond van deze verplichting is opgesteld ligt voor u. In dit eerste 
hoofdstuk wordt het wettelijk kader beschreven en het proces dat moet worden gevolgd om dit actieplan 
vast te stellen. 
 

1.3  Richtlijn omgevingslawaai 

Door middel van de Europese Richtlijn 2002/49/EG wil de Europese Commissie de negatieve effecten van 
omgevingslawaai op de gezondheid terugdringen. Daarom wil men in de eerste plaats inzicht in de ernst 
van de situatie en de oorzaak van hoge geluidniveaus. Daarom is de verplichting ingesteld om kaarten te 
produceren.  
De Europese Commissie stelt echter zelf geen grenzen aan het geluid in de woonomgeving. De 
Commissie heeft zich gerealiseerd, dat de ene woonomgeving de andere niet is. In bepaalde situaties – 
bijvoorbeeld midden in een grote drukke stad – zijn nu eenmaal hogere geluidniveaus aanwezig dan in 
een rustige woonwijk. En dat geluid hoort ook bij de levendigheid van zo’n stadscentrum; het zou daar niet 
uitgebannen moeten worden. Daarom moet op lokaal niveau en niet vanuit Brussel worden afgewogen, 
wat toelaatbaar is en wat niet. En de Europese Commissie wil, dat de burger zelf, in samenspraak met zijn 
gemeentebestuur, bij die afweging betrokken is. Daarom moet de gemeente ook serieus werk maken van 
het voorlichten van de burgers over omgevingslawaai.  
 
De richtlijn wordt aangeduid als de Richtlijn omgevingslawaai. In Nederland is de richtlijn in 2004 
ingevoerd in de Wet geluidhinder. Zoals de naam al aangeeft is de Richtlijn omgevingslawaai van 
toepassing op het geluid in de woonomgeving (dus buiten woningen). Burenlawaai blijft in de richtlijn 
buiten beschouwing.  
 
 
                                            
4 Artikel 11.12 van de Wet van 24 november 2011 (Stbl. 266) tot wijziging van de Wet milieubeheer …enz.  
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De richtlijn onderscheidt de volgende fasen:  
• Eerst inventariseren van de geluidniveaus in de omgeving, dus hoeveel geluid is er en waar komt 

het vandaan? Ook wordt in beeld gebracht waar het geluidklimaat nu al goed is. Dat komt beide 
naar voren in de geluidbelastingkaarten.  

• Daarna volgt het beheersen en waar nodig verlagen van dat geluid. Dat is het actieplan, zoals dat 
nu voor u ligt.  

 
De richtlijn geeft aan dat er gekeken moet worden naar het geluid afkomstig van: 

• Rijkswegen (autosnelwegen), 
• Provinciale wegen,  
• Binnenstedelijke wegen,  
• Landelijke spoorwegen, 
• Grote luchthavens, 
• Bedrijven. 

 
1.4  Van geluidkaart naar actieplan 

De geluidsituatie in Leiderdorp is beschreven in de geluidkaarten die in de rapportage van DGMR [rapport 
V2010.0932.02.R001] staan. Om van de geluidkaarten tot een actieplan te komen, is een aantal stappen 
nodig. Deze stappen zijn beschreven in de Handreiking omgevingslawaai (januari 2011) van het Ministerie 
van I en M. Het stappenschema wordt hieronder herhaald. Daarna worden de afzonderlijke stappen kort 
toegelicht.  
 

 
Figuur 1 De stappen bij het maken van het actieplan 

 
Vaststellen plandrempel 
Volgens de Europese richtlijn moet het actieplan gaan over ‘prioritaire problemen’. Van een prioritair 
probleem is sprake als er een ‘relevante grenswaarde’ wordt overschreden. En zoals gezegd gaat de 
richtlijn er van uit dat met een plaatselijke afweging wordt besloten wat die relevante grenswaarde dan is.  
 
Bij de invoering van de richtlijn in de Nederlandse wetgeving is het begrip ‘relevante grenswaarde’ vertaald 
in ‘plandrempel’. De plandrempel is de waarde van de geluidbelasting waarbij acties gepland zijn. De 
eerste stap voor het maken van een actieplan is het vaststellen van een of meer plandrempels. In situaties 
waar de geluidbelasting hoger is dan de plandrempel zijn maatregelen (“acties”) noodzakelijk om deze 
overschrijding voor zover mogelijk terug te dringen. 
 
Inventarisatie van maatregelen 
Er zijn verschillende soorten maatregelen denkbaar, waarmee het geluid in de omgeving kan worden 
verminderd. In deze tweede stap worden die maatregelen op een rij gezet en worden de voors en tegens 
afgewogen. Dan gaat het om vragen als: welke effecten kunnen met die maatregel worden bereikt, welke 
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kosten zijn ermee gemoeid en welke andere effecten zijn er mee te bereiken, bijvoorbeeld voor andere 
bewoners of voor de luchtkwaliteit.  
Omdat het actieplan een periode van 5 jaar bestrijkt, kunnen de omstandigheden in de looptijd van het 
actieplan veranderen, waardoor misschien de geluidniveaus vanzelf al worden verminderd. Het is 
raadzaam om ook dergelijke ontwikkelingen in deze fase op een rijtje te zetten.  
 
Het geluid in de woonomgeving kan afkomstig zijn van bronnen, waarop de gemeente geen directe invloed 
kan uitoefenen, zoals van de rijksweg, een provinciale weg, een spoorlijn of de luchthaven Schiphol. De 
beheerders van deze bronnen (dat zijn dus rijkswaterstaat, de provincie, ProRail en de NV Luchthaven 
Schiphol) moeten zelf ook actieplannen maken. Deze worden door de Minister van I en M gepubliceerd. 
Die actieplannen kunnen ook een invloed hebben in Leiderdorp, waardoor de prioriteiten voor de 
gemeente kunnen verschuiven.  
 
Kosten-batenanalyse 
In de volgende stap worden de kosten en de baten van de maatregelen tegen elkaar afgewogen. De 
kosten van maatregelen moeten in verhouding zijn met de baten die ermee bereikt kunnen worden. De 
kosten kunnen ook ruimtelijk zijn, zoals die van stedenbouwkundige aard en het verlies aan uitzicht en 
horizonvervuiling bij het plaatsen van een geluidscherm. Zo zal de gemeente bijvoorbeeld niet besluiten 
om een 1 km lang geluidscherm te bouwen om één woning te beschermen. De kosten en baten hebben 
dus invloed op de keuze van de maatregelen.  
De kosten van maatregelen laten zich doorgaans goed in geld uitdrukken, maar de baten zijn meer te 
verwachten in de richting van volksgezondheid en de verkoopwaarde van onroerende goederen. Er is 
geen vast omschreven wijze voor het berekenen van de kosten en baten. 
 
Ontwerp van actieplan 
Nadat de bovenstaande stappen zijn doorlopen kunnen Burgemeester en Wethouders een ontwerp 
actieplan opstellen. In dat ontwerp actieplan moet de wetgeving beschreven worden (paragraaf 1.4) en 
moet een beschrijving worden opgenomen van  

• het betrokken gebied,  
• de resultaten van de geluidkaarten,  
• het voorgenomen beleid dat gevolgen kan hebben voor de geluidkwaliteit in de komende tien 

jaar, zoals de uitvoering en invulling van bepaalde bestemmingsplannen of andere ruimtelijke 
ontwikkelingen,  

• de voorgenomen maatregelen ter verbetering van de geluidkwaliteit in de komende vijf jaar (de 
planperiode),  

• de reacties uit de inspraakprocedure.  
 
Inspraak en publicatie 
Artikel 11.12 2e lid van de Wet milieubeheer (Wm) beschrijft de verplichting tot vaststelling van het 
actieplan. In artikel 11.14 wordt de inspraak geregeld. De voorbereiding gebeurt volgens de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). In tegenstelling tot wat er in die Wet in artikel 3:15 Awb beschreven staat, kan een 
ieder vervolgens zienswijzen naar voren kan brengen (dus bijvoorbeeld ook iemand die helemaal niet in 
Leiderdorp woont).  
Ook de raad van Leiderdorp wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. De 
termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen en het uitbrengen van adviezen bedraagt zes weken.  
De zienswijzen worden door het college dan verwerkt in een reactie op die zienswijzen en eventueel in 
een aanpassing van het actieplan. Er is vervolgens geen mogelijkheid tot beroep.  
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Vaststelling actieplan en verzending aan ministerie van I en M 
Vóór 18 juli 2013 moet het actieplan door het college worden vastgesteld (Wm, artikel 11.12 2e lid). In de 
aangewezen agglomeratiegemeenten stellen Burgemeester en Wethouders het actieplan vast en 
Gedeputeerde Staten (GS) stelt het actieplan voor provinciale wegen vast. De actieplannen voor 
rijkswegen, hoofdspoorwegen en grote luchthavens worden vastgesteld door de Minister van I en M. 
Binnen één maand na de vaststelling worden de stukken gepubliceerd en wordt het actieplan verstuurd 
naar de door het ministerie van I en M aangewezen instantie. Het ministerie van I en M is ervoor 
verantwoordelijk dat de gegevens elke vijf jaar worden verzameld, gecategoriseerd en verzonden naar aan 
de Europese Commissie. 
 

1.5 Peak shaving versus generieke aanpak 

In de eerste ronde zijn acties geconcentreerd op plaatsen waar de plandrempel werd overschreden. Met 
maatregelen zijn zeer hoge geluidbelastingen teruggebracht tot acceptabele niveaus. Het aantal inwoners 
dat van dergelijke maatregelen profiteert is echter beperkt, omdat in de regel maar heel weinig inwoners 
aan de hoge geluidbelastingen zijn blootgesteld. Bovendien is juist in die gevallen al vaak een 
geluidsanering uitgevoerd, waarbij geluidwerende gevels zijn aangebracht (zie 1.6 hieronder). In deze 
tweede ronde wil Leiderdorp en op zoek naar maatregelen die een meer generiek effect hebben, of in elk 
geval een effect op meer inwoners. Dat doet de gemeente door niet zozeer naar hotspots te kijken, maar 
vooral de belangrijkste wegen te beschouwen. Langs deze wegen liggen woningen met 
plandrempeloverschrijdingen, maar ook nog veel andere woningen waar de plandrempel niet wordt 
overschreden, maar de geluidbelasting wel relatief hoog is. Door de belangrijke wegen, zoals bijvoorbeeld 
de Engelendaal en de Persant Snoepweg,  aan te pakken (met stille wegdekken, met 
verkeersmaatregelen of met snelheidsbeperking) worden de situatie bij alle woningen langs de weg 
verbeterd.  
 

1.6  Saneringsopgave 

In Nederland wordt al veel langer gewerkt aan het voorkomen of beperken van geluidhinder. De Wet 
geluidhinder en de Wet milieubeheer verplichten bijvoorbeeld tot het uitvoeren van een geluidonderzoek 
bij nieuwe plannen voor woningbouw of nieuwe wegen en spoorwegen. De wet geeft dan grenswaarden 
aan die in zulke situaties moeten worden toegepast, waarbij vaak een zekere beleidsvrijheid voor de 
gemeente geldt.  
 
Voor bestaande situaties zijn saneringsregelingen van toepassing. Als in 1986 de zogenaamde 
saneringsgrenswaarde werd overschreden, wordt in principe door de rijksoverheid geld beschikbaar 
gesteld voor de uitvoering van de sanering. De gemeenten hebben dergelijke situaties lang geleden al 
aangemeld. Deze situaties zijn terecht gekomen op een drietal landelijke lijsten: de A-lijst (urgente 
gevallen) en de B-lijst (minder urgente gevallen) voor wegverkeerslawaai en de Raillijst voor 
railverkeerslawaai.  
In 2008 is aan gemeenten verzocht om nog één maal te inventariseren of er op het grondgebied in 1986 
woningen en overige geluidgevoelige bestemmingen lagen met een geluidbelasting ten gevolge van 
wegverkeerslawaai die hoger of gelijk was aan 60 dB en welke woningen nog niet eerder aan het 
ministerie van VROM gemeld waren. Die woningen zijn vóór 1 januari 2009 gemeld en op de zogenaamde 
eindlijst opgenomen.  
 
De uitvoering van de sanering werd tot voor kort betaald uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
(ISV). Het ligt in de bedoeling van de rijksoverheid de sanering met ingang van 2012 versneld te gaan 
uitvoeren.  
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Met het van kracht worden van de nieuwe regels voor de rijksinfrastructuur is ook de zogenaamde NoMo5 
sanering gestart. Met die term wordt de sanering aangeduid van woningen die in 1986 nog geen 
saneringswoningen waren, en derhalve niet op de eindlijst terecht gekomen zijn, maar die in de jaren 
daarna een steeds hogere geluidbelasting ondervonden doordat het verkeer (wegverkeer of railverkeer) 
gegroeid is. De rijksoverheid heeft op zich genomen om de situaties waar deze woningen voorkomen voor 
2022 te saneren. Bij die saneringen kan het gaan om de toepassing van stille wegdekken of raildempers, 
om de bouw van geluidschermen of om gevelisolatie. Gelet op de recente reconstructie van de A4 is het 
niet waarschijnlijk dat hier nog NoMo-saneringen zullen worden uitgevoerd.  
  

1.7  Relatie met bestaand beleid 

De gemeente Leiderdorp besteedt aandacht aan de kwaliteit van de leefomgeving. De wettelijke taken in 
dat kader worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst West-Holland. Dat behelst onder andere de 
advisering over geluid bij planontwikkelingen, bij vergunningverlening voor bedrijven in het kader van de 
Wet milieubeheer en ook de uitvoering van de sanering verkeerslawaai.  
 
 

                                            
5 NoMo staat voor Nota Mobiliteit. In deze nota is tot de bedoelde maatregelen langs de rijksinfra besloten.  
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2  LOKALE BESCHRIJVING 

2.1  Geluid in de gemeente Leiderdorp 

De gemeente Leiderdorp heeft op 1 november 2012 26.692 inwoners. Het grondgebied beslaat een 
oppervlakte van 1.215 ha. 
 
Het grondgebied van de gemeente ligt globaal tussen de Rijksweg A4, de voormalige provinciale weg 
N445 (“oude spoorbaan”), de provinciale weg N446 en de Zijl. De gemeente grenst aan de gemeenten 
Kaag en Braassem, Rijnwoude, Zoeterwoude, Leiden en Teylingen.  
 
In de gemeente zijn de woonwijken Leyhof, Buitenhof, Binnenhof, Voorhof, Oranjewijk, Kerkwijk, Heerlijk 
Recht, Driegatenbrug en Winkelhof, Schansen, Zijlkwartier, Vogelwijk en Ouderzorg te onderscheiden. 
Aan de oostzijde ligt het sport- en recreatiepark de Bloemerd. In het centrum ligt het stadspark De 
Houtkamp. Binnen de gemeentegrenzen liggen ook nog enkele polders, dat zijn de Achthovenpolder, de 
Boterhuispolder en de Munnikenpolder. Aan de westzijde ligt het bedrijventerrein De Baanderij, aan de 
zuidoostzijde het bedrijventerrein “de Lage Zijde”.  
 
 
De verkeersstructuur wordt gekenmerkt door de 
“ruit” die gevormd wordt door de oude spoorbaan en 
de provinciale weg met in het zuiden de Persant 
Snoepweg en van noord naar zuid de Engelendaal.  
 
In Leiderdorp wonen veel forensen. Zij wonen in 
Leiderdorp omdat de woonkwaliteit als hoog wordt 
ervaren.  
 
Het omgevingslawaai in de gemeente is afkomstig 
van de volgende geluidbronnen:  

• Wegverkeer op de A4,  
• Wegverkeer op de provinciale weg N446 

en de Oude Spoorbaan N445,  
• Wegverkeer op de gemeentelijke wegen, 

met name Engelendaal en Persant 
Snoepweg. 

 
 
 
 
 

Figuur 2: gemeente Leiderdorp 
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2.2  Lokaal geluidbeleid 

Het geluidbeleid in Leiderdorp wordt geborgd in de Duurzaamheidsagenda6 van de gemeente Leiderdorp 
en het onderliggende actieplan, waar wordt gekeken naar de huidige geluidsituatie in Leiderdorp, de reeds 
genomen maatregelen en mogelijke toekomstige maatregelen. Voor het verlenen van hogere waarden is 
bij de Omgevingsdienst West Holland een regionaal beleid7 opgesteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
6 “Milieubeleidsplan 2011-2014, Duurzaamheidsagenda en Meerjarenuitvoeringsprogramma Milieu "Samenwerken en 
verbinden", Gemeente Leiderdorp, mei 2011 
7“ Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder, Herziene versie 2013” 
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3 ONTWIKKELINGEN 

3.1 Het actieplan 2008 

In het actieplan 2008 zijn 5 locaties benoemd waar een overschrijding van de plandrempel in dat plan, 
namelijk 65 dB Lden, optrad. In totaal ging het om een geschat aantal van 28 woningen waar die 
overschrijding optrad. Deze locaties staan in onderstaande tabel genoemd. Voor deze locaties is in het 
actieplan 2008 voorgesteld stil asfalt toe te passen op het moment dat de betreffende wegvakken aan 
groot onderhoud toe zouden zijn.  
 

Tabel 1: plandrempeloverschrijdingen in actieplan 2008 
Wegvak Aantal 

woningen 
boven 
plandrempel 

Lengte  
 

Aantal 
stroken 
 

Opmerking 

Mauritssingel  14   Ook invloed A4 
Achthovenerweg 4   Ook invloed A4 
Ericalaan/Acacialaan 4   Ook invloed A4 
Hoofdstraat  3   Invloed A4 
Vronkenlaan 3    
 
Voor zover bekend zijn er geen andere acties uitgevoerd die gericht waren op het terugdringen van 
omgevingslawaai.  
 

3.2  Effecten van uitgevoerde maatregelen  

Uit de geluidkaart 2012 (peiljaar 2011) blijkt, dat op de volgende locaties de (oude) plandrempel van 65 dB 
wordt overschreden:  

● Mauritssingel, 
● Achthovenerweg, 
● Vronkenlaan, 
● Persant Snoepweg, 
● Van der Valk Boumanweg, 
● Van Diepeningenlaan, 
● Laan van Ouderzorg, 
● Van Poelgeestlaan, 
● Engelendaal, 
● Rietschans. 

 
Op deze locaties liggen woningen met overschrijdingen dicht bij elkaar. Op enkele andere, niet nader te 
noemen locaties liggen individuele woningen of woonblokken met een overschrijding.  
 
Van deze negen locaties komen de eerste drie ook al in het actieplan 2008 voor. De overige zijn nieuwe 
locaties. Dat impliceert dat enkele oude locaties – uit het actieplan 2008 – zijn verdwenen. Dat kan een 
gevolg zijn van het toepassen van stil asfalt, van wijzigingen in de verkeersintensiteiten of wijzigingen in de 
verkeerssituatie.  
 

 
Gemeente Leiderdorp/Actieplan geluid  10 juni 2013, versie 7 
MD-AF20130447 - 13 - 
Openbaar      



HaskoningDHV Nederland B.V. 

Een verschil in hotspots kan ook worden verklaard de nauwkeurigheid van de berekeningen in 2011, ten 
opzichte van 2006. Volgens de rapportage van DGMR was in 2006 was sprake van een onderschatting 
van het aantal blootgestelden. In de rapportage van DGMR wordt dit uitgebreid toegelicht.  
 

3.3  Overzicht belangrijke infrastructurele werken en/of RO-plannen 

3.3.1  Gemeentelijke plannen 

Dit actieplan kijkt in principe 5 jaar vooruit. De kwaliteit van de leefomgeving in Leiderdorp wordt niet alleen 
beïnvloed door de maatregelen en acties, die de gemeente in het kader van dit actieplan wil uitvoeren, 
maar ook door de verwachte en voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Leiderdorp is nagenoeg volgebouwd. Op het gebied van de woningbouw spelen hoofdzakelijk 
inbreidingsplannen.  
In Leiderdorp spelen op het moment dat dit plan wordt geschreven een aantal projecten. Het merendeel 
van deze projecten heeft ruimtelijke gevolgen, bijvoorbeeld omdat er woningen en/of andere 
geluidgevoelige bestemmingen worden gebouwd of omdat de wegstructuur verandert. De belangrijkste 
projecten worden hieronder op een rijtje gezet:  
 

• Ontwikkeling ROC locatie op de Leidsedreef; 
• Nieuwbouw basisschool Driemaster; 
• Het winkelcentrum Winkelhof wordt uitgebreid. 

 
3.3.2  Overige plannen 

Ruimtelijke ontwikkelingen worden niet alleen door de gemeente zelf gepland, maar worden ook door 
anderen tot stand gebracht. Regionale projecten met een mogelijke invloed op de geluidkwaliteit in 
Leiderdorp zijn:  

● Rijnlandroute, een nieuwe verbinding tussen A4 en A44 ten westen van Leiden, die het 
verkeer door Leiderdorp eventueel enigszins zou kunnen ontlasten; 

● LAB071, een nieuwe verbinding aan de oostzijde van de gemeente. 
 
 

3.3.3  Overige actieplannen 

Niet alleen de gemeente maar ook de beheerders van autosnelwegen, landelijke spoorwegen en van de 
luchthaven Schiphol moeten geluidkaarten en actieplannen maken. Rijkswaterstaat heeft geluidkaarten 
gemaakt voor het rijkswegennet, maar de aantallen bewoners binnen agglomeraties die hinder 
ondervinden van een autosnelweg worden niet door Rijkswaterstaat maar door de gemeente aangegeven.  
De gemeente kan in zijn actieplan geen maatregelen opnemen voor het geluid van de autosnelweg; 
Leiderdorp zal wel, net als andere gemeenten, afspraken maken met het rijk om de maximumsnelheid op 
de A4 te behouden op 100 km/u, ten einden aanvullende geluidoverlast te voorkomen.  
Dankzij de grootschalige reconstructie van de A4 is te verwachten dat alle saneringssituaties langs de A4, 
inclusief de NoMo-saneringen, inmiddels zijn opgelost.  
 
Rijkswaterstaat stelt ook zelf een actieplan op voor het gehele wegennet. De effecten van dit actieplan 
kunnen ook de situatie binnen de gemeente beïnvloeden. Op het ogenblik is hierover nog geen informatie 
beschikbaar.  
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Ook de provincie Zuid-Holland stelt als beheerder van de provinciale wegen een actieplan op voor die 
gedeelten van het wegennet die via een melding als belangrijk aangemerkt zijn.  
 

3.3.4  Ontwikkelingen geluidbronnen 

De gemeente heeft geen invloed op de hoeveelheid geluid die auto’s, treinen en vliegtuigen produceren. 
Dat wordt geregeld door de Europese Commissie. Auto’s die aan die regels voldoen zijn toegelaten tot het 
Europese wegennet en kunnen in een gemeente niet worden tegengehouden. Wél kan een gemeente 
voorwaarden stellen aan het gebruik van lawaaiige of vervuilende voertuigen (bijvoorbeeld door een deel 
van de gemeente af te sluiten voor zulke voertuigen door middel van een milieuzone of door de 
parkeertarieven voor zulke voertuigen op te schroeven). Sommige logistieke dienstverleners beschikken 
over stille voertuigen voor de distributie in stedelijk gebied. Als veel meer gemeenten dergelijke 
maatregelen gaan nemen, zal dit op termijn een effect hebben op de gemiddelde geluidproductie van het 
wagenpark. Dat zou ook kunnen gebeuren als het aantal elektrische en hybride voertuigen toeneemt 
(alleen voor lage snelheden, tot ca 30 km/u). Ten behoeve van een betere luchtkwaliteit neemt ook het 
gebruik van aardgasbussen toe. Deze hebben echter een verwaarloosbaar effect op geluid.  
Het effect van al deze ontwikkelingen is naar schatting beperkt tot 1 à 2 dB.  
 
Ook de invloed van de Nederlandse overheid is beperkt. Nederland probeert in Brussel invloed uit te 
oefenen om de geluidproductie van weg- en railvoertuigen terug te dringen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door 
het lobbyen voor een Europese bandenrichtlijn voor wegvoertuigen.  
 
In de afgelopen 20 jaar heeft de Europese Commissie de eisen voor geluidproductie van auto’s en 
vrachtauto’s enkele malen naar beneden bijgesteld. Toch zijn auto’s en vrachtauto’s niet heel veel stiller 
geworden. Dat kwam onder andere omdat tegelijk ook de meetmethoden zijn veranderd waardoor 
lawaaiige auto’s gemakkelijker door de test kwamen. Ook zijn auto’s in de loop der jaren groter en 
zwaarder geworden. Daarom hebben ze een zwaardere motor gekregen, die meer geluid produceert.  
 
Er is een aanscherping aangekondigd van de zogenaamde bandenrichtlijn, een Europese regeling die de 
meest lawaaiige autobanden niet langer zal toelaten. Daardoor zouden auto’s gemiddeld 2 à 3 dB stiller 
kunnen worden, maar dat zal vooral op autosnelwegen te merken zijn. Bij de lagere snelheden van 
stedelijk wegverkeer is ook het motorgeluid van belang. Volgens Sandberg en Ejsmont 8 is de snelheid 
waarboven bandenlawaai dominant wordt bij gelijkmatig rijdende personenauto’s ca. 15 – 25 km/u en bij 
versnellende personenauto’s 30 – 45 km/u. Bij vrachtauto’s is dat respectievelijk 30 - 35 en 45 - 50 km/u.  
 
  

                                            
8 Tyre road noise reference book, ISBN 91-631-2610-9, uitg. 2002  
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4 OVERIGE ASPECTEN 

4.1  Saneringsopgave  

De gemeente heeft een saneringsopgave. In Leiderdorp staan 636 woningen op de B-lijst en 47 op de A-
lijst. Van de 636 woningen op de B-lijst liggen er ca. 100 langs de wegen die in dit actieplan als prioritair 
worden beschouwd en waar in het kader van dit actieplan maatregelen worden overwogen.  
 
Tabel 2: Saneringsopgave Leiderdorp 
Straat Woningen op de A-lijst Woningen op de B-lijst 

Ericalaan x x 
vdValkBoumanweg x x 
Acacialaan   x 
Engelendaal   x 
Hoofdstraat   x 
Kievietsstraat   x 
Koolmeesterstraat   x 
Mauritssingel   x 
Merelstraat   x 
Laan van Ouderenzorg   x 
      
Totaal 47 636 

 
Het grootste aantal woningen ligt aan of in de omgeving van de Engelendaal. Aan de Van der Valk 
Boumanweg zijn al enige saneringen uitgevoerd.  
De uitvoering van de sanering bij woningen op de B-lijst zal nog lang duren. Het tempo wordt bepaald door 
het beschikbare budget. Het voorliggende actieplan vormt een goede aanzet om deze situaties te 
verbeteren.  
 

4.2  Geluidgevoelige bestemmingen 

Volgens de wet geluidhinder zijn er behalve woningen nog andere soorten bestemmingen in een 
gemeente die als geluidgevoelig worden aangemerkt. In Leiderdorp gaat het dan concreet om:  

● zeventien basisscholen en drie scholen voor voortgezet onderwijs;  
● één ziekenhuis met een groot terrein; 
● één woonwagenterrein met zeven standplaatsen.  

 
De geluidbelasting van deze zogenoemde overige geluidgevoelige bestemmingen is in de geluidkaart niet 
afzonderlijk in beeld gebracht. Er zijn bij deze bestemmingen geen knelpuntsituaties en daarom wordt voor 
de beschouwde actieperiode tot 2018 geen actie ondernomen.  
 

4.3  Stille/stilte-gebieden 

In gemeente Leiderdorp bevindt zich oostelijk van rijksweg A4 een gedeelte van het stiltegebied  “Leiden - 
Zoetermeer - Alphen aan den Rijn - Ten Oosten van Leiden”. Het gebied heeft een oppervlakte van 
ongeveer 850 ha.  
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Er zijn in de gemeente Leiderdorp geen aanvullende gebieden aangewezen als stil gebied. 
 

4.4  Ambities voor het geluidbeleid 

Volgens de notitie Geluid en Gezondheid van de GGD Midden-Holland ontstaat hinder door geluid al bij 
geluidbelastingen vanaf 42 dB Lden. Andere effecten, zoals slaapverstoring, en hartklachten, kunnen 
ontstaan bij hogere geluidbelastingen. De GGD beveelt aan de indeling van de Gezondheids Effect 
Screening (GES) over te nemen. Bij geluidbelastingen tussen 63 en 67 dB Lden wordt de 
gezondheidssituatie als “onvoldoende” gekenmerkt. Bij 68 dB en hoger wordt de kwalificatie “ruim 
onvoldoende” gebruikt. Hierbij tekenen we aan dat deze GES vooral bedoeld is voor toepassing bij nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen of nieuwe infrastructuur. In een bestaande situatie kan niet direct een goede 
situatie gerealiseerd worden. Wel kunnen de genoemde waarden als lange termijn streefwaarden worden 
gehanteerd. In het volgende hoofdstuk gaan we in op de plandrempel die Leiderdorp wil hanteren voor dit 
actieplan. In bijlage 3 zijn de begeleidende brief en de notitie van de GGD opgenomen. 
 

4.5  Plandrempels (Lden en Lnight per type bron) 

In het actieplan wordt, volgens de Handreiking omgevingslawaai, gewerkt met plandrempels. In dit 
actieplan is gekozen voor het hanteren van één plandrempel, die in de hele gemeente dezelfde waarde 
heeft. Die keuze is vooral gemaakt vanwege de wens om een overzichtelijk aantal “hotspots” aan te 
kunnen wijzen, en vervolgens ook een overzichtelijke, realistische set van maatregelen vast te stellen. Die 
“hotspots” werken vooral als aandachttrekkers. Ze geven aan waar we willen beginnen als er maatregelen 
genomen gaan worden. Als de plandrempel te laag wordt gekozen, wordt de hele gemeente één hotspot 
en gaat het overzicht verloren. Daarom wordt gekozen voor een relatief hoge plandrempel. Maatregelen 
die getroffen worden voor een hotspot hebben ook effect voor de omgeving daarvan.  
 
Onder hotspots wordt verstaan: locaties waar de plandrempel wordt overschreden en waar de gemeente 
in de komende jaren iets aan wil doen. Door in te zoomen op deze hotspots ontstaat naar verwachting een 
helder beeld van de situaties in Leiderdorp waar de hoogste geluidbelastingen optreden. De gemeente wil 
als eerste stap deze situaties aanpakken.  
 
Onder de plandrempel wordt verstaan:  
 

een waarde van de geluidbelasting, die de gemeente tot actie in het actieplan aanzet.  
 
De gemeente wil ernaar streven, dat in de planperiode (2013 – 2018) het aantal woningen met een 
geluidbelasting boven de plandrempel wordt geminimaliseerd.  
De gemeente wil een realistische maar ambitieuze plandrempel stellen, die leidt tot een omvang van acties 
die haalbaar en meetbaar is. Om die reden heeft de gemeente gekozen voor de volgende plandrempels: 
 
  Lden = 65 dB 
 
  Lnight = 60 dB 
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Gemiddeld geluid 
De effecten van geluid in de woonomgeving worden het best beschreven door het gemiddelde 
geluidniveau, dat over lange tijd (meerdere jaren) optreedt. Lawaaiige momenten – bijvoorbeeld 
als er een brommer langskomt – worden afgewisseld door rustige momenten. De hinder hangt 
niet alleen af van de hoeveelheid geluid op een lawaaiig moment, maar ook van de duur van stille 
en lawaaiige momenten. Die middeling wordt aangegeven door het zogenaamde equivalente 
geluidniveau, waarin stille en lawaaiige momenten en hun tijdsduur worden meegenomen.  
Verder is lawaai ’s nachts, als veel mensen willen slapen, hinderlijker en slechter voor de 
gezondheid dan overdag. Daarom is er in de maat voor geluid een straffactor voor de nacht- en 
avondperiode ingebouwd. In de Europese Richtlijn is het gebruik van een uniforme dosismaat 
voorgeschreven, de Lden. Deze dosismaat wordt uitgedrukt in deciBel (dB). De Europese richtlijn 
stelt verplicht dat bij de kartering woningen in klassen van 5 dB Lden zichtbaar worden gemaakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom een plandrempel? 
In de Handreiking omgevingslawaai wordt het vaststellen van een plandrempel gesuggereerd als 
onderdeel van het actieplan. Door de maatregelen te richten op de woningen met een geluidbelasting 
boven de plandrempel worden de situaties met de hoogste geluidbelastingen aangepakt. Daarom wordt in 
die situaties de geluidhinder teruggebracht. Het is niet vanzelfsprekend dat deze aanpak ook een grote 
vermindering van de (ernstige) geluidhinder zal inhouden. Immers, ook bij lage geluidniveaus kan ernstige 
geluidhinder optreden, al is de kans daarop geringer.  
 
Waarom deze waardes?  
De keuze voor de waarde van de plandrempels is vooral ingegeven door de wens een haalbare, 
realistische doelstelling neer te zetten en aan te sluiten bij de geluidbelastingen die hiervoor zijn genoemd 
als grens waarboven gezondheidseffecten optreden. De plandrempel van 65 dB Lden ligt op dezelfde 
waarde als waar volgens de World Health Organisation (WHO) een waarneembaar effect van hart- en 
vaatziekten begint op te treden. Een lagere plandrempel, bijvoorbeeld van 60 dB Lden, zou het aantal 
hotspots in Leiderdorp onoverzichtelijk groot maken. De geluidbelastingkaart met de bouwblokken met een 
geluidbelasting boven 65 dB is in de volgende figuur aangegeven.  
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Figuur 3: Geluidbelastingkaart van gemeentelijk wegverkeer. Rode en paarse bouwblokken 
bevatten woningen met een geluidbelasting Lden vanwege wegverkeer boven de plandrempel van 
65 dB.  
 
 
Zoals de kaart aangeeft zijn de locaties, waar veel woningen voorkomen met een geluidbelasting boven 65 
dB (rode bouwblokken), dezelfde als de locaties waar ook woningen voorkomen boven 70 dB (paarse 
bouwblokken).  
 
Bij een plandrempel van 65 dB Lden moet de aandacht in dit actieplan worden gericht op 968 woningen. 
Zou die plandrempel lager worden gelegd, bijvoorbeeld bij 60 dB Lden, dan wordt het aantal woningen met 
een overschrijding te groot (meer dan 3300) om te kunnen overzien waar acties het meeste effect 
sorteren.  
 
Dezelfde redenering gaat op voor de plandrempel van 60 dB Lnight. Het gaat bij die plandrempel om 41 
woningen. Bij een lagere plandrempel, bijvoorbeeld 55, zou het om veel meer woningen (ca. 1100) gaan 
die aangepakt zouden moeten worden binnen de looptijd van dit actieplan.  
 
Aparte plandrempel voor bedrijven 
Voor industrielawaai geldt in Nederland op grond van de Handreiking Industrielawaai en de Circulaire 
Industrielawaai een maximale richtwaarde van 55 dB Letm. Overschrijdingen van deze richtwaarde zijn 
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alleen te verwachten in situaties waar de handhaving tekort schiet. In de systematiek van de 
geluidkartering is gekozen voor een omzetting van Letm naar Lden, door te veronderstellen dat beide gelijke 
waarde hebben. Daarom wordt in Leiderdorp voor industrielawaai vooralsnog een plandrempel 
aangehouden van 55 dB Lden, wat dan verondersteld wordt overeen te komen met een vergunde waarde 
van Letm = 55 dB. Er zijn zeven woningen waar deze plandrempel wordt overschreden.  
 
Luchtvaartlawaai wel hinderlijk, maar niet op de kaart 
Voor luchtvaartlawaai treden gezondheidseffecten bij lagere geluidbelastingen dan bij wegverkeer op. 
Luchtvaartlawaai komt op de geluidbelastingkaart van Leiderdorp niet voor, omdat de hoogste berekende 
geluidbelasting in Leiderdorp onder de waarde van 55 dB Lden ligt, en dat is de waarde waarvoor 
geluidkaarten moeten worden geproduceerd.  
 
Luchtvaartlawaai speelt een rol in situaties waarin de cumulatie van geluid van verschillende bronnen 
wordt beschouwd. De gemeente heeft geen mogelijkheden om in het actieplan maatregelen op te nemen 
die tot vermindering van het luchtvaartlawaai zullen leiden. 
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5  SAMENVATTING GELUIDBELASTINGKAART  

5.1  Beschrijving van de geluidbronnen 

Volgens de rapportage nr. V2010.0932.02.R001 van adviesbureau DGMR (versie 27 juni 2012) bij de 
geluidbelastingkaart zijn in Leiderdorp 1.697 inwoners ernstig gehinderd (1.025 in 2006) en 3.929 
inwoners gehinderd (2.470 in 2006) door omgevingslawaai.  
 
Daarmee is 15% van de bevolking gehinderd en 6% ernstig gehinderd door omgevingslawaai. Ten 
opzichte van de landelijke cijfers (gemiddeld over alle agglomeraties is 12% gehinderd en 5% ernstig 
gehinderd) is Leiderdorp daarmee iets minder stil.  
 
Volgens de rapportage van DGMR is in 2011 de nauwkeurigheid van de berekeningen, ten opzichte van 
2006, verhoogd. Ook was sprake van een andere methodiek voor het bepalen van het aantal woningen en 
gehinderden. In 2006 was hierdoor sprake van een onderschatting van het aantal gehinderden. In de 
rapportage van DGMR wordt dit uitgebreid toegelicht.  
 
Het merendeel van de gehinderde inwoners wordt gehinderd door het lawaai van wegverkeer. De 
volgende tabel is ontleend aan de rapportage van DGMR9.  
 

Tabel 3: aantal woningen per geluidbelastingklasse Lden volgens de geluidbelastingkaart 
Lden Aantallen woningen in geluidbelastingklassen 
 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 -74 75 en hoger 
wegverkeer 2413 2594 990 24 4 
  - overige wegen 2009 2361 944 24 0 
  - rijkswegen 532 48 0 0 0 
industrie 4 3 0 0 0 
 
Toelichting bij de tabel:  
Sommige woningen ondervinden zowel geluid van stedelijk wegverkeer als van rijkswegen. Als die bijdragen van 
verschillende bronnen bij elkaar worden opgeteld, verschuiven woningen soms naar een andere geluidklasse. Daarom 
is het totaal aantal woningen in een bepaalde klasse van geluidbelasting door wegverkeer (eerste rij in de tabel) niet 
gelijk aan de som van de woningen in klassen van geluidbelasting door respectievelijk overige wegen en rijkswegen (rij 
2 en 3 in de tabel).  
Toelichting bij aantallen gehinderden en ernstig gehinderden:  
Om van de geluidbelaste woningen te komen tot geluidgehinderde inwoners worden dosis-effectrelaties toegepast (in 
bijlage 1 en 2 wordt dit nader toegelicht). Met deze relaties wordt aangegeven, dat er bij een bepaalde klasse 
geluidbelasting een bepaald percentage kans op ernstige geluidhinder voor de bewoners optreedt. Bij lage 
geluidbelastingen is er wel een kans op ernstige geluidhinder, maar die kans is klein, zodat er weinig bewoners ernstig 
gehinderd zijn. Bij hoge geluidbelastingen neemt die kans op ernstige geluidhinder toe, maar ook bij zeer hoge 
geluidbelastingen is niet 100% van de bewoners ernstig gehinderd. Om het aantal ernstige gehinderde bewoners te 
kunnen afleiden is het aantal woningen vermenigvuldigd met het standaard aantal bewoners per woning (gemiddeld 2,3 
bewoners per woning) en met de kans op ernstige geluidhinder in die geluidklasse.  
 

                                            
9 In de tabel is geen railverkeerslawaai opgenomen omdat er volgens de geluidbelastingkaart in de gemeente 
Leiderdorp geen inwoners > 55 dB Lden zijn blootgesteld aan deze bron. 
 
Gemeente Leiderdorp/Actieplan geluid  10 juni 2013, versie 7 
MD-AF20130447 - 21 - 
Openbaar      



HaskoningDHV Nederland B.V. 

Uit de tabel blijkt, dat door de keuze van 65 dB als plandrempel bij 968 woningen de geluidbelasting door 
stedelijk wegverkeer moet worden verminderd.  
 
Ernstige slaapverstoring 
Daarnaast zijn er in Leiderdorp 662 inwoners (2,5%) ernstig slaapverstoord. Hiervan is wegverkeer vrijwel 
de enige bron van slaapverstoring.  
 

Tabel 4: aantal woningen per geluidbelastingklasse Lnight volgens de geluidbelastingkaart 
Lnight Aantallen woningen in geluidbelastingklassen 
 50 - 54 55 - 59 60 – 64 65 - 69  70 en hoger 
wegverkeer 2435 1118 37 4 0 
  - overige wegen 2098 1064 37 0 0 
  - rijkswegen 141 13 0 4 0 
industrie 1 0 0 0 0 
 
Toelichting bij de tabel:  
Sommige woningen ondervinden zowel geluid van stedelijk wegverkeer als van rijkswegen. Als die bijdragen van 
verschillende bronnen bij elkaar worden opgeteld, verschuiven woningen soms naar een andere geluidklasse. Daarom 
is het totaal aantal woningen in een bepaalde klasse van geluidbelasting door wegverkeer (eerste rij in de tabel) niet 
gelijk aan de som van de woningen in klassen van geluidbelasting door respectievelijk overige wegen en rijkswegen (rij 
2 en 3 in de tabel).  
Toelichting bij aantallen slaapverstoorden:  
Om van de geluidbelaste woningen te komen tot slaapverstoorde inwoners worden dosis-effectrelaties toegepast. Met 
deze relaties wordt aangegeven, dat er bij een bepaalde klasse geluidbelasting ’s nachts een bepaald percentage kans 
op ernstige slaapverstoring voor de bewoners optreedt. Bij lage geluidbelastingen is er wel een kans op ernstige 
slaapverstoring, maar die kans is klein, zodat er weinig bewoners ernstig slaapverstoord zijn. Bij hoge geluidbelastingen 
neemt die kans op ernstige slaapverstoring toe, maar ook bij zeer hoge geluidbelastingen ’s nachts is niet 100% van de 
bewoners ernstig slaapverstoord. Om het aantal ernstig slaapverstoorde bewoners te kunnen afleiden is het aantal 
woningen vermenigvuldigd met het standaard aantal bewoners per woning (gemiddeld 2,3 bewoners per woning) en 
met de kans op ernstige slaapverstoring ’s nachts in die geluidklasse.  
 
Door de keuze van de plandrempel van 60 dB Lnight moet bij 37 woningen, die geluid van stedelijk 
wegverkeer ondervinden, de geluidbelasting worden verminderd.  
 
Wegverkeer 
Zoals uit de tabellen blijkt is het wegverkeerslawaai voor het merendeel afkomstig van gemeentelijke 
wegen. Op de geluidbelastingkaart (Lden wegverkeer) zijn de volgende niet-autosnelwegen en straten als 
prioritair te herkennen (straten zijn aangegeven in indicatieve volgorde van belangrijkheid, aan de hand 
van hoogte geluidbelasting en aantallen woningen). 
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Tabel 5. Overzicht van “hotspots” met indicatie van aan te pakken weglengte en aantallen 
woningen  
Nr Straat Opmerkingen Geschatte 

aantal 
woningen  

Geschatte 
weg-
lengte (m) 

Woningen 
per m weg 

Prio-
riteit 

1 Mauritssingel Tussen rijksweg en de 
Achthovenerweg. Gedeelte 
Irenestraat tot 
Achthovenerweg ligt reeds 
stil asfalt 

83 380 0,22 7 

2a Achthovenerweg 
Noord 

Vanaf Mauritssingel tot 
brug over Does 

58 230 0,25 5 

2b Achthovenerweg 
Zuid 

Vanaf Hoogstraat tot 
Achthovenerweg 7 

33 430 0,08 12 

3 Vronkenlaan / 
Van 
Poelgeestlaan 
Noordelijk deel 

Van Poelgeestlaan en 
gedeelte van Vronkenlaan 
worden afgewaardeerd 
naar 30 km/u. De 
Vronkenlaan tussen 
Leeuwerikstraat en 
Engelendaal blijft 50 km/u 

238 750 0,32 3 

4a Persant 
Snoepweg Oost 

Vanaf brug over Oude Rijn 
bij Leiden tot brug over 
Dwarswatering 

289 2000 0,14 10 

4b Persant 
Snoepweg West 

Vanaf brug Dwarswatering 
tot rotonde provinciale weg 

7 
woonwagen-
standplaatse

n 

300 0,02 13 

5a Van der Valk 
Boumanweg 
Noord 

Vanaf Laan van 
Ouderenzorg tot Zijldijk. 
Hier ligt reeds stil asfalt 

119 750 0,16 8 

5b Van der Valk 
Boumanweg Zuid 

Vanaf Persant Snoepweg 
tot Laan van Ouderenzorg 

61 400 0,15 9 

6 Van 
Diepeningenlaan 

Klinkerbestrating. Is 
afgewaardeerd tot 30 km/u 

226 500 0,45 1 

7 Laan van 
Ouderzorg 

Wordt afgewaardeerd tot 
30 km/u 

90 300 0,30 4 

8 Engelendaal Vanaf Provincialeweg tot 
Vronkenlaan 

889 3.700 
(1850*2 

rijstroken) 

0,24 6 

9 Rietschans Tussen Touwbaan en 
Engelendaal 

90 250 0,36 2 

10 Oude Spoorbaan Vanaf Engelendaal tot brug 
bij Zijldijk 

62 550  
(275 *2 

rijstroken) 

0,11 11 

 Totaal  2.245 10.540 0,22  

Naast deze niet-autosnelwegen is in Leiderdorp ook de invloed van de rijksweg A4 duidelijk herkenbaar.  
In de nacht (Lnight) is dezelfde wegenstructuur herkenbaar.  
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In de tabel is een eerste indeling naar effectiviteit gedaan. Het aantal woningen is gedeeld op de 
weglengte voor stil asfalt. De hotspots met de hoogste waarde leveren de meeste woningen per meter 
weglengte stil wegdek en zijn dus het meest kosteneffectief. Hierbij is geen rekening gehouden met het 
aantal kruisingen en overgangen.  
 
Bedrijven 
In Leiderdorp zijn enkele bedrijven in de geluidkaart opgenomen:  

● Vliko, gevestigd op bedrijventerrein Lage Zijde; 
● Invloed van bedrijven in Zoeterwoude, waaronder Heineken;  
● Bedrijven op bedrijventerrein De Baanderij aan de Touwbaan en de Lijnbaan (zuidoostelijk 

deel); 
● Bedrijven aan de Doeslaan, waaronder een jachtwerf. 

 
5.2 Hotspots stedelijk wegverkeer 

In tabel 5 in paragraaf 5.1 zijn dertien hotspots aangegeven waar door stedelijk wegverkeer bij een groot 
aantal woningen de plandrempel wordt overschreden. 
 
In de toekomstige situatie zal de Van Poelgeestlaan en een van gedeelte van de Vronkenlaan worden 
afgewaardeerd naar 30 km/u. De Vronkenlaan tussen Leeuwerikstraat en Engelendaal blijft 50 km/u. Ook 
de Laan van Ouderenzorg zal worden afgewaardeerd naar 30 km/u. Door deze wijziging van de 
verkeerssituatie is de verwachting dat het verkeer op deze wegen zal afnemen. De verlaagde snelheid en 
de verwachte afname van het verkeer zullen zorgen voor een reductie van het geluid. De Van 
Diepeningenlaan is reeds afgewaardeerd naar 30 km/u.  
  
Op de Mauritssingel, tussen Irenestraat en Achthovenerweg, en de Van der Valk Boumanweg, vanaf Laan 
van Ouderenzorg tot Zijldijk, is reeds stil asfalt toegepast. 
 
Er zijn negen hotspots gedefinieerd waar, door toepassing van een stil wegdek, de geluidbelasting kan 
worden teruggedrongen. Bij deze negen hotspots kan door aanpakken van een relatief beperkte 
weglengte een groot aantal woningen profiteren. Het gaat dan om:10  

• Mauritssingel, tussen rijksweg en de Irenestraat;  
• Achthovenerweg Noord, tussen Mauritssingel en brug over Does; 
• Achthovenerweg Zuid, tussen Hoogstraat en Achthovenerweg 7; 
• Vronkenlaan, tussen Leeuwerikstraat en Engelendaal; 
• Persant Snoepweg Oost, tussen brug over Oude Rijn bij Leiden en brug over Dwarswatering; 
• Van der Valk Boumanweg Zuid, tussen Persant Snoepweg en Laan van Ouderenzorg; 
• Engelendaal; 
• Rietschans, tussen Touwbaan en Engelendaal; 
• Oude Spoorbaan, tussen Engelendaal en brug bij Zijldijk. 

 
De economische situatie dwingt ook de gemeente Leiderdorp om terughoudend te zijn met het doen van 
grote investeringen. Daarom ligt de focus in dit actieplan (hoofdstuk 6) op de bovengenoemde negen 
hotspots.  

                                            
10  De Persant Snoepweg West, tussen brug Dwarswatering en rotonde provinciale weg, is vanwege het geringe aantal 
woningen/woonwagenstandplaatsen, niet bij de hotspots opgenomen. 
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In Figuur 4 zijn de hierboven genoemde wegen, waar nog geen stil asfalt ligt en waar de snelheid niet 
wordt afgewaardeerd naar 30 km/u, in kaart weergegeven. 
 

 
Figuur 4: overzicht van de hotspots in Leiderdorp 
  
 

5.3  Overzicht en beoordeling van het aantal gehinderde bewoners 

5.3.1  Aantallen gehinderden en ernstig gehinderden 

Volgens de rapportage bij de geluidbelastingkaart zijn in Leiderdorp 3.929 inwoners gehinderd en 1.697 
inwoners ernstig gehinderd door omgevingslawaai. Ten gevolge van het stedelijk wegverkeer zijn in 
Leiderdorp 3519 inwoners gehinderd en 1.526 inwoners ernstig gehinderd.  
 
Daarmee is 13% van de bevolking gehinderd en 6% ernstig gehinderd door stedelijk wegverkeerslawaai. 
Ten opzichte van de landelijke cijfers (gemiddeld over alle agglomeraties is 11% gehinderd en 5% ernstig 
gehinderd ten gevolge van stedelijk wegverkeerslawaai) is Leiderdorp daarmee iets minder stil.  
 

 
Gemeente Leiderdorp/Actieplan geluid  10 juni 2013, versie 7 
MD-AF20130447 - 25 - 
Openbaar      



HaskoningDHV Nederland B.V. 

 
 
 

Figuur 5: Aantallen woningen en (ernstig) gehinderden in verschillende geluidbelastingklassen 
                                                                                 
Zoals uit de figuur blijkt, is het grootste aantal ernstig gehinderden te vinden in de klasse tussen 60 en 64 
dB Lden. De woningen met deze – relatief lage – geluidbelasting liggen verspreid over de gemeente. 
Vanwege die verspreide ligging zijn moeilijk maatregelen te treffen die zich specifiek op die woningen 
richten. Daarom blijft de focus gevestigd op de woningen met een geluidbelasting boven de plandrempel 
van 65 dB Lden. Deze situatie geeft wel aan, dat meer generieke maatregelen, zoals het stiller worden van 
auto’s, belangrijk zijn omdat die in de hele gemeente tegelijk effect hebben.  
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5.3.2  Overzicht slaapverstoorden 

Volgens de rapportage bij de geluidbelastingkaart zijn in Leiderdorp 662 inwoners slaapverstoord door 
omgevingslawaai. Ten gevolge van het stedelijke wegverkeer zijn in Leiderdorp 594 inwoners 
slaapverstoord. In Leiderdorp wordt daarmee 2,2% van de bevolking ernstig in hun slaap gestoord door 
stedelijk wegverkeer. Deze slaapverstoring is bijna in zijn geheel toe te schrijven aan stedelijk 
wegverkeerslawaai. Slaapverstoring door omgevingslawaai leidt – volgens de Gezondheidsraad en de 
WHO  - op den duur tot gezondheidseffecten en verminderde prestaties op het werk en op school. Door 
het aantal mensen boven de plandrempel voor Lnight terug te dringen kan het aantal gezonde levensjaren 
voor de burgers van Leiderdorp positief worden beïnvloed.  
  

5.3.3  Overzicht overige geluidgevoelige bestemmingen 

Er zijn geen overige geluidgevoelige bestemmingen met een geluidbelasting boven de plandrempel.  
 

5.4  Overschrijdingen van vergunningen 

Het geluid van bedrijven, zoals dat op de geluidkaarten is aangegeven, is afkomstig van bedrijven aan de 
Achthovenerweg en op De Baanderij. Er wordt vanuit gegaan dat bedrijven de geluidvoorschriften uit hun 
milieuvergunning niet overtreden. In de overzichten bij de geluidkaarten gaat het waarschijnlijk om 
gebouwen die op het terrein van de inrichting liggen en niet om woningen. 
 
Aan industrielawaai wordt in dit actieplan verder geen aandacht besteed. 
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6  HET ACTIEPLAN 

6.1  Mogelijke maatregelen 

In het voorgaande hoofdstuk zijn de zogenaamde hotspots beschreven, waar volgens de 
geluidbelastingkaart bewoners aan geluidbelastingen boven de plandrempel zijn blootgesteld.  
 
Samen met de ambtelijke werkgroep die de totstandkoming van dit actieplan heeft begeleid, zijn 
maatregelen onderzocht waarmee de geluidbelasting in die situaties tot onder de plandrempel kan worden 
teruggedrongen. De gemeente heeft daarin beperkte mogelijkheden, zowel bestuurlijk-juridisch als 
financieel. Dit actieplan gaat daarom op zoek naar doelmatige maatregelen om de geluidbelasting, zo 
mogelijk binnen de planperiode, tot onder de plandrempel terug te dringen.  
 
In het algemeen worden geluidbeperkende maatregelen onderscheiden in drie categorieën:  

• Maatregelen aan de bron, die de geluidproductie beperken, zoals het toepassen van 
geluiddempers of stille banden op voertuigen,  

• Maatregelen in de overdrachtsweg, zoals het oprichten van geluidschermen of wallen,  
• Maatregelen bij de ontvanger, zoals het aanbrengen van geluiddichte gevels 

 
 

 
Uit doelmatigheidsoverwegingen zijn maatregelen aan de bron meestal te verkiezen. In de volgende 
paragrafen wordt nagegaan, welke mogelijkheden de gemeente heeft om maatregelen te nemen.  

minder auto’s
minder vrachtauto’s

lagere snelheid
gelijkmatige snelheid

kleinere motoren
stillere motoren
stillere banden
stiller wegdek

geluidscherm
grotere afstand

gevelisolatie

minder auto’s
minder vrachtauto’s

lagere snelheid
gelijkmatige snelheid

kleinere motoren
stillere motoren
stillere banden
stiller wegdek

geluidscherm
grotere afstand

gevelisolatie

 
6.1.1  Autosnelwegen 

Autosnelwegen blijven in dit actieplan buiten beschouwing. Rijkswaterstaat is als bronbeheerder 
verantwoordelijk voor acties ten aanzien van hotspots in de omgeving van autosnelwegen. De gemeente 
zal er kritisch op toe zien dat Rijkswaterstaat zich houdt aan de gemaakte afspraak van een maximum 
snelheid van 100 km/uur zoals vastgelegd in het Tracébesluit A4 Burgerveen Leiden 2009, gedeelte 
Leiderdorp-Leiden. 
In Leiderdorp worden vier overschrijdingen van de plandrempel ten gevolge van autosnelwegen 
geconstateerd. De A4 is recent ingrijpend gereconstrueerd. Langs de A4 komen geen hoge 
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geluidbelastingen voor. Het is echter niet uitgesloten dat Rijkswaterstaat in zijn actieplan voor 2013-2018 
nog NoMo-saneringen wil uitvoeren.  
 
 

6.1.2  Gemeentelijke wegen 

Voor het gemeentelijke wegennet zijn er maatregelen aan de bron, die vallen binnen de invloed van de 
gemeente. Voor een groot deel zijn dergelijke maatregelen ook effectief voor de verbetering van de 
luchtkwaliteit. Bij een keuze voor bepaalde maatregelen kunnen synergie-effecten tussen geluidkwaliteit 
en luchtkwaliteit een rol spelen.  
 
Overigens zijn niet alle mogelijkheden voor Leiderdorp toepasbaar. De verschillende opties zijn ambtelijk 
besproken en hun kansrijkheid is geanalyseerd. De resultaten zijn in de volgende tabel aangegeven.  
  

Tabel 6: Mogelijke maatregelen in Leiderdorp 
Maatregel wegverkeer Effect op geluid 

(indicatief) 
Ook effectief 
voor 
luchtkwaliteit 

Toepasbaar in 
Leiderdorp 

Stille wegdekken (DGD) 4 dB nee ja 
Snelheidsbeperking tot 30 km/u 1 à 2 dB deels ja 
Bevorderen OV en 
ketenmobiliteit 

Beperkt ja nee 

Bevorderen fietsverkeer Beperkt ja ja 
Bevorderen voertuigdelen Beperkt ja ja 
Transferia en P+R Beperkt ja In Leiderdorp niet van 

toepassing 
Routering vrachtverkeer  1 à 3 dB ja ja 
Eigen wagenpark (o.a. stille 
banden) 

Beperkt, 
voorbeeldfunctie 

Schone 
voertuigen wel 
effectief 

Mogelijk 

Langzaam rijden gaat sneller Tot 2 dB bij 
kruispunten 

ja Nee  

Groene golf Tot 2 dB bij 
kruispunten 

ja Nee 

Verkeerscirculatieplan  tot 2 dB ja Niet van toepassing in 
Leiderdorp 

Parkeerbeleid (ontmoedigen van 
parkeren) 

Beperkt ja Nee  

 
De genoemde maatregelen worden in bijlage 4 nader toegelicht.  
 
De tabel laat zien, dat de mogelijkheden voor maatregelen aan de bron beperkt zijn. In Leiderdorp is 
vooral de toepassing van stille wegdekken een veelbelovende maatregel. Dit wordt dan ook verder 
uitgewerkt. De overige maatregelen hebben een beperkt of moeilijk in te schatten effect.  
 
Sommige van de genoemde maatregelen hebben een effect door de hele gemeente. Dat zijn maatregelen 
zoals het stimuleren van openbaar vervoer en het bevorderen van fietsverkeer. Dit is onderdeel van het 
bestaande beleid in Leiderdorp en wordt ook in de komende jaren voortgezet. Zoals in hoofdstuk 3 

 
10 juni 2013, versie 7 Gemeente Leiderdorp/Actieplan geluid  
- 28 - MD-AF20130447 
 Openbaar      



 HaskoningDHV Nederland B.V. 

aangegeven worden van zulke maatregelen effecten verwacht op de relatief grote groep ernstig 
gehinderden in woningen met een relatief lage geluidbelasting.  
Andere maatregelen, vooral de maatregelen met stille wegdekken, hebben betrekking op een bepaald 
wegvak. Ook het routeren van vrachtverkeer heeft als doel om op bepaalde wegvakken de hinder te 
verminderen. Daarnaast het bij deze maatregel van belang om de oorzaak van het vrachtverkeer te 
verplaatsen of weg te nemen. Dit is de belangrijkste aanleiding om voor het afvalverwerkingsbedrijf Vliko, 
dat nu gevestigd is op bedrijventerrein Lage Zijde, een andere locatie te zoeken. 
 
Stille wegdekken worden gericht ingezet op locaties waar zich woningen bevinden met een geluidbelasting 
boven de plandrempel. 
De genoemde toepassing van stille wegdekken bestaat uit:  

• Bij wegen met een bestaande verharding van dicht asfalt (de standaard): toepassing van 
zogenaamde dunne geluidreducerende deklagen (DGD),  

• Bij wegen met een elementenverharding (klinkers): bij voorkeur vervanging door een verharding 
van DGD of – als dat niet gewenst is omdat een fraai wegdek nodig is of omdat het wegdek 
frequent moet worden opengebroken – een toepassing van een stillere klinkerverharding. Die 
bestaat dan uit zeer vlakke klinkers met een afvlakkend en vullend voegmiddel, eventuele 
poreuze klinkers of een stil asfalt met klinkerprint. Hiermee kan 4 dB reductie worden gehaald. 
Als alternatief voor deze wegen wordt een snelheidsbeperking naar 30 km/u overwogen.  

 
Op een gedeelte van de Van der Valk Boumanweg en op een gedeelte van de Mauritssingel is reeds stil 
asfalt toegepast. 
 
Aan de hand van de analyse van de hotspots is een voorstel uitgewerkt voor het aanbrengen van stille 
wegdekken op enkele wegvakken in Leiderdorp. Deze zijn in de volgende tabel opgenomen: 
 

Tabel 7: Hotspots waar stil asfalt toegepast kan worden11 
Wegvak Aantal 

woningen  
Lengte  
 

Aantal 
stroken 
 

Opmerking 

Mauritssingel 7 75 2  
Achthovenerweg Noord 58 230 2  
Achthovenerweg Zuid 33 430 2  
Vronkenlaan 140 430 2  
Persant Snoepweg Oost 289 2.000 2  
Van der Valk Boumanweg Zuid 61 400 2  
Engelendaal 889 3.700 4  
Rietschans 90 250 2  
Oude Spoorbaan 62 550 4  
 
De aangegeven aantallen woningen zijn indicatief. Bij de afweging van maatregelen moet rekening worden 
gehouden met het feit, dat hier alleen de woningen op de eerste lijn zijn geteld. In de omgeving daarvan 
liggen vaak nog veel andere woningen. Deze woningen profiteren mee van de effecten van de 
maatregelen. Ook de bewoners in deze woningen hebben een risico op ernstige geluidhinder of 

                                            
11 Het aantal woningen en de weglengte kan afwijken van tabel 5, aangezien bij de gekozen hotspots er soms sprake is 
van een gedeelte van de weg waar nog geen stil asfalt of een snelheidsverlaging is toegepast of gepland. 
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slaapverstoring, zodat de maatregelen ook voor deze woningen effectief zijn voor een verbetering van de 
volksgezondheid. 
 

6.1.3 Spoorwegen 

In Leiderdorp is alleen ondergronds een spoorlijn (de Groene Harttunnel van de HSL ligt onder 
Leiderdorp). De tunnelmond ligt vrij dicht bij de Leiderdorp waardoor het geluid nog wel hoorbaar is. 
Spoorweglawaai leidt in Leiderdorp daarom soms tot klachten. Volgens de geluidbelastingkaart zijn in de 
gemeente Leiderdorp echter geen inwoners > 55 dB Lden blootgesteld aan spoorweglawaai en wordt in het 
actieplan verder niet ingegaan op spoorweglawaai.      
 

6.1.4  Geluid van bedrijven 

Potentieel hinderlijke bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit zullen alleen nog overlast kunnen 
veroorzaken als de handhaving tekort schiet.  
 
Voor Vliko (Achthovenerweg) geldt eveneens, dat in het kader van de milieuvergunning handhavend wordt 
opgetreden als er overlast optreedt. Bij Vliko zijn niet alleen de bedrijfsactiviteiten, maar ook het verkeer 
van en naar het bedrijf een mogelijke bron van overlast. Dit is de belangrijkste aanleiding om voor het 
afvalverwerkingsbedrijf Vliko, dat nu gevestigd is op bedrijventerrein Lage Zijde, een andere locatie te 
zoeken. De provincie is het bevoegd gezag. De Achthovenerweg is in het verleden reeds heringericht. 
Hiermee wordt mede beoogd het verkeer zoveel mogelijk buiten Leiderdorp om te leiden.  
 

6.1.5  Samenvatting maatregelen 

Leiderdorp kiest ervoor, het geluid van stedelijk wegverkeer terug te dringen om zo de hoogst belaste 
woningen een betere geluidkwaliteit te bieden en het gezondheidsrisico voor de inwoners terug te dringen. 
Voor de andere bronnen van omgevingslawaai worden geen maatregelen gepland, omdat deze bronnen 
niet bijdragen aan de overschrijding van de plandrempel en omdat de gemeente er geen invloed op heeft.  
 
De voorkeursmaatregel voor de lokale vermindering van wegverkeerslawaai is de toepassing van stille 
wegdekken. Als deze worden aangebracht op het moment dat een wegdek aan vervanging toe is, blijven 
de kosten zeer beperkt. De volgende paragraaf gaat in op de kosten-batenanalyse van deze maatregel. 
Verdergaande maatregelen kunnen bestaan uit de hieronder genoemde opties.  
 
Naast stil asfalt kiest de gemeente voor een mix van meer integraal werkende maatregelen, zoals  

• Snelheidsbeperkingen; 
• Bevorderen van het fietsverkeer; 
• Bevorderen van voertuigdelen; 
• Routering van het vrachtverkeer. 

 
Van deze maatregelen wordt een overall effect van 1 à 2 dB verwacht (in vergelijking met de situatie dat 
die maatregelen niet worden toegepast), dat op het hele wegennet uitwerkt. 
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6.2  Kosten-batenanalyse 

6.2.1  Kosten 

Stille wegdekken 
De focus bij de maatregelen ligt op het aanbrengen van stille wegdekken op een beperkt aantal locaties. 
Alle overige maatregelen zijn moeilijk te begroten en ook hun effect op het aantal geluidbelaste woningen 
is moeilijk exact weer te geven. Daarom is de kosten-batenanalyse beperkt tot de genoemde locaties 
waarvoor stille wegdekken worden overwogen.  
 
Over de kosten en levensduur van dunne geluidreducerende deklagen is in 2012 een grote vergelijkende 
studie uitgevoerd. Hierin zijn vrijwel alle gerealiseerde projecten van stille wegdekken in Nederland 
betrokken. De resultaten zijn verwerkt in een rekentool, die beschikbaar is op http://www.stillerverkeer.nl/. 
De totale kosten zijn afhankelijk van de weglengte die met stille wegdekken wordt aangepakt, en de 
levensduur van een standaard wegdek (dicht asfalt beton). Bij een levensduur van 15 jaar voor DAB en 10 
jaar voor DGD A, met groot onderhoud bij 3x de levensduur en tussentijds onderhoud op 25% van het 
oppervlak bij DAB, leidt toepassing van DGD A tot 2,4% hogere investeringskosten en 4% lagere kosten 
voor jaarlijks onderhoud.  
 
De kostentool komt op grond van bovenstaande tot de in Tabel 8 weergegeven kosten. 
 

Tabel 8: Vergelijk investerings- en onderhoudskosten DAB en DGD A 
Type Investeringskosten per m2 Onderhoudskosten per m2 per jaar 
DAB € 47,77 € 3,76  
DGD A  € 48,94 € 3,61 
 
Met de bovenstaande bedragen is voor de in paragraaf 4.1.3 genoemde locaties het kostenniveau 
berekend. De kosten zijn uitgedrukt als kosten per woning om een prioriteitsvolgorde te kunnen bepalen. 
Zo blijkt op welke locatie de maatregelen het meest kosteneffectief zijn12.  
 
Voor deze berekening moet ook de levensduur worden beschouwd. DAB wordt na 45 jaar vervangen, 
DGD A na 30 jaar. Om dit gelijk te schakelen kunnen we de totale kosten vergelijken voor een periode van 
90 jaar (2 x vervangen voor DAB, 3 x vervangen voor DGD A). Als we in het jaar van aanleg van de weg 
een bedrag moeten reserveren voor 90 jaar vervanging en onderhoud van een wegvak (per m2), dan kan 
dit bedrag worden aangeduid als de netto contante waarde van alle kosten over 90 jaar.  
 
Met deze aanpak bedraagt de NCW van de kosten per m2 wegdek over 90 jaar:  

• Voor DAB:    € 180,47 
• Voor DGD A:   € 192,69 

Met andere woorden: om gedurende 90 jaar de aanleg en onderhoudskosten van een m2 DAB te kunnen 
betalen, zou men nu € 180,47 op de bank moeten hebben. De jaarlijkse rente van de bank is daarbij op 
3% gezet.  

                                            
12 In de kosten-batemanalyse is gekeken naar de kosten bij vervanging van DAB door DGD A. Op de Van 
Diepeningenlaan is in de huidige situatie klinkerbestrating gelegen. In de praktijk zullen de investerings- en 
onderhoudskosten afwijken voor de Van Diepeningenlaan wanneer op deze locatie stil asfalt wordt toegepast. Voor de 
eenduidigheid is toch besloten de Van Diepeningenlaan in de analyse op dezelfde manier te berekenen. 
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Figuur 6: Jaarlijkse bijdrage voor onderhoud en vervanging over 90 jaar. De NCW is de som van 
alle jaarlijkse bijdragen over een looptijd van 90 jaar (NCW = Netto Contante Waarde) NCW = ca.€ 
193,- bij een debetrente van 3% (voor 1 m2 DGD-A) 
 
Uit de berekening blijkt, dat de Netto Contante Waarde van de meerkosten, over een looptijd van 90 jaar, 
per m2

 € 12,22 bedragen (meerkosten aanleg bedragen € 17,01 en de kosten voor onderhoud nemen af 
met €4,79).  
 
Bij de berekening van de totale meerkosten wordt uitgegaan van een gemiddelde breedte van de 
zogenaamde rijloper (rijstrook) van 3,50 meter.  
 
Deelprojecten 

Tabel 9: Meerkosten per deelproject 
Prio Wegvak Aantal 

woningen 
Aantal 
stroken 

Lengte 
x 
breedte 

Meerkosten 
aanleg 90 jaar 

Opbrengsten 
onderhoud 
90 jaar 

Per woning 
boven 
plandrempel 

2m  

8 Mauritssingel 7 2 525 € 8.930 € 2.515 € 917 

3 Achthovenerweg 
Noord 

58 2 1610 € 27.386 € 7.712 € 339 

9 Achthovenerweg Zuid 33 2 3010 € 51.200 € 14.418 € 1.115 

2 Vronkenlaan 140 2 3010 € 51.200 € 14.418 € 263 
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6 Persant Snoepweg 
Oost 

289 2 14000 € 238.140 € 67.060 € 592 

5 Van der Valk 
Boumanweg Zuid 

61 2 2800 € 47.628 € 13.412 € 561 

4 Engelendaal 889 4 25900 € 440.559 € 124.061 € 356 

1 Rietschans 90 2 1750 € 29.768 € 8.383 € 238 

7 Oude Spoorbaan 62 4 3850 € 65.489 € 18.442 € 759 

 TOTAAL OVER ALLE MAATREGELEN  
€ 960.300 € 270.419 € 469

 
De totale meerkosten bedragen over deze 90 jaar bijna € 690.000. Gemiddeld over al deze jaren 
bedragen de meerkosten per jaar omgerekend ongeveer € 7.700. 
Uit de tabel blijkt, dat er negen “deelprojecten” ontstaan, waartussen nu een prioriteitsvolgorde kan worden 
aangebracht, op basis van de kosteneffectiviteit per locatie. De voorkeursvolgorde in termen van 
kosteneffectiviteit wordt dan:  

1. Rietschans 
2. Vronkenlaan 
3. Achthovenerweg Noord 
4. Engelendaal 
5. Van der Valk Boumanweg Zuid 
6. Persant Snoepweg Oost 
7. Oude Spoorbaan 
8. Mauritssingel 
9. Achthovenerweg Zuid 

 
In 2012 is een nieuw reken- en meetvoorschrift van kracht geworden. Het is nu gebruikelijk om de 
effectiviteit van stille wegdekken als gemiddelde over de levensduur uit te drukken. De cijfers zijn 
aangegeven op de site stiller verkeer. Voor DGD-A (dunne geluidwerende deklaag type A wordt een 
reductie van ca. 3 dB aangegeven. Dat is minder dan in het verleden onder het oude reken-en 
meetvoorschrift 2006 werd berekend. Toen werd vooral de “initiële reductie” van een nieuw wegdek in 
rekening gebracht. DGMR heeft voor de berekening van de geluidkaarten gebruik gemaakt van het reken- 
en meetvoorschrift 2006. Dat impliceert dat bij de volgende ronde wegvakken met stil asfalt enkele dB 
hogere geluidbelastingen gaan opleveren en dat het effect op de hier genoemde wegvakken ook slechts 
ca. 3 dB is.  
 
Bij eventuele combinatie met de instelling van een 30 km/u regime en een verbod voor vrachtverkeer kan 
het effect toenemen tot ca. 4 dB. Het is daarom niet zeker dat door toepassing van deze maatregel in alle 
gevallen de woningen tot onder de plandrempel kunnen worden teruggebracht. Van de maatregelen zullen 
wel ook andere woningen, waar de plandrempel niet wordt overschreden, mee profiteren.  
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Gevelisolatie 
Als alternatief zou voor de genoemde woningen kunnen worden overwogen om gevelisolatie toe te 
passen. Veronderstellend dat een geluidwering van 30 - 35 dB13 nodig is, zouden de kosten per woning in 
dat geval tot meer dan € 10.000 (voor eengezinswoningen) bedragen. Bij dit bedrag voor gevelisolatie zijn 
uitsluitend de investeringen in rekening gebracht.  
 

6.2.2  Baten 

6.2.2.1  Willingness to pay 
 
De beperking van geluidhinder leidt allereerst tot verbetering van de volksgezondheid. Deze is echter niet 
in geld uit te drukken en daarom niet onmiddellijk met de kosten te vergelijken.  
 
Op initiatief van de Europese Commissie is er in 2003 een rapport uitgekomen over de waardering van 
minder geluid op basis van de bereidheid ervoor te betalen (“willingness to pay”). In dit rapport kwamen de 
auteurs tot de conclusie, dat bij een geluidbelasting tussen 50 en 70 dB Lden de bewoners gemiddeld 
bereid zouden zijn per huishouden en per gereduceerde deciBel een bedrag van € 25,- te betalen. Dit 
bedrag wordt hier gebruikt om een indruk te krijgen van de baten van de voorgestelde maatregelen.  
 
Om een goede vergelijking te maken met de kosten (die immers over vele jaren worden afgeschreven), 
wordt dit bedrag contant gemaakt over een periode van 90 jaar. Daarmee komen we op een bedrag aan 
baten van € 775 per huishouden per dB reductie. Veronderstellen we een reductie van 3 dB voor dunne 
geluidreducerende deklagen, dan zijn de kosten en baten voor de negen genoemde projecten als volgt: 

Tabel 10: Saldo op basis van willingness to pay 
Prio Wegvak Aantal 

woningen 
kosten per 
woning 

baten per 
woning 

Saldo per 
woning 

€ 2.087 1 Rietschans 90 € 238 € 2.325 
€ 2.062 2 Vronkenlaan 140 € 263 € 2.325 
€ 1.986 3 Achthovenerweg Noord 58 € 339 € 2.325 
€ 1.969 4 Engelendaal 889 € 356 € 2.325 
€ 1.764 5 Van der Valk Boumanweg Zuid 61 € 561 € 2.325 
€ 1.733 6 Persant Snoepweg Oost 289 € 592 € 2.325 
€ 1.566 7 Oude Spoorbaan 62 € 759 € 2.325 
€ 1.408 8 Mauritssingel 7 € 917 € 2.325 
€ 1.210 9 Achthovenerweg Zuid 33 € 1.115 € 2.325 

 
Uit de tabel wordt duidelijk, dat op alle deelprojecten de kosten van maatregelen per woning ruim boven 
onder het normbedrag (€ 2325) blijven. 
Alle bovenstaande berekeningen zijn pessimistisch (conservatief), omdat er nog veel andere woningen 
met een geluidbelasting beneden de plandrempel, zullen meeprofiteren van de maatregelen.  
 
 
 
 
 

                                            
13 Bij een geluidbelasting van 70 dB Lden en een gewenste binnenwaarde van 38 dB Lden is 32 dB geluidwering voor de 
gevel nodig.  
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Netto contante waarde:  
Het begrip netto contante waarde wordt gebruikt om bedragen die over een lange periode jaarlijks 
moeten worden betaald te kunnen vergelijken met éénmalige investeringen. Ook kunnen opbrengsten, 
die over vele jaren jaarlijks optreden, kunnen worden vergeleken met eenmalige opbrengsten. Om de 
netto contante waarde van periodieke kosten aan te geven, wordt berekend welk bedrag men – bij 
een bepaalde veronderstelde debetrente – vandaag op de bank zou moeten zetten om de jaarlijks 
optredende kosten te kunnen dekken en aan het eind precies op nul te eindigen. 
Bij de willingness to pay wordt op dezelfde manier berekend, welk bedrag er na lange tijd beschikbaar 
is als men gedurende een reeks van jaren jaarlijks een vast bedrag tegen de vastgestelde rente op de 
bank zou zetten. Omdat hierbij vooral de vroege jaren zwaar tellen (de eerste inleg staat immers het 
langst op de bank en genereert dus de meeste rente) zijn de laatste jaren meestal relatief 
onbelangrijk. Ter illustratie is in de onderstaande figuur aangegeven, hoe uit een bedrag van in totaal 
€ 775, dat in jaar 0 op de bank wordt gezet tegen een rente van 3%, jaarlijks gedurende 90 jaar een 
bedrag van € 25,- kan worden betaald om na 90 jaar precies op € 0,- te eindigen.  
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Figuur 6: Jaarlijkse bijdrage van € 25,- over 90 jaar uit een inleg (NCW = Netto Contante Waarde)  
van ca. € 775,- bij een debetrente van 3% 
 

6.2.2.2  Doelmatigheid 
 
Een andere benadering voor de kosten-batenanalyse van geluidmaatregelen is het gebruik van een 
criterium voor doelmatigheid van die maatregelen. Doelmatigheidscriteria zijn in het recente verleden 
ontwikkeld door Rijkswaterstaat, door Prorail en door de gezamenlijke provincies voor toepassing bij grote 
infraprojecten. Ook bij gemeentelijke projecten is wel gewerkt met een doelmatigheidscriterium. Dat wordt 
dan uitgedrukt als een vast bedrag per “dB-woning”14. Voor verschillende toepassingen zijn er 

                                            
14 Met dB-woning wordt hier bedoeld: het product van het aantal woningen en de bij elk van die woningen door de 
maatregel bereikte reductie van de geluidbelasting 
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verschillende bedragen in omloop, die in ordegrootte vergelijkbaar zijn. Als aanzet wordt hier gebruik 
gemaakt van het bedrag van € 1000,- per dB-woning, dat in de provincie Noord-Holland is voorgesteld. 
We gaan ervan uit, dat de reductie voor alle woningen 3 dB bedraagt. Een maatregel is dan doelmatig, als 
de kosten van die maatregel onder het normbedrag blijven. Het normbedrag is de som van alle dB-
woningen in het betreffende project. Hier worden opnieuw alleen de woningen meegenomen, waar de 
plandrempel wordt overschreden. Dat is een conservatieve schatting, omdat ook bij andere woningen een 
reductie wordt bereikt.  
 
Met gebruikmaking van dit criterium ziet de tabel er als volgt uit:  

Tabel 11: Saldo op basis van dB-woning 
Prio Wegvak Aantal 

woningen 
kosten per 
woning 

baten per 
woning 

Saldo per 
woning 

€ 2.762 1 Rietschans 90 € 238 € 3.000 
€ 2.737 2 Vronkenlaan 140 € 263 € 3.000 
€ 2.661 3 Achthovenerweg Noord 58 € 339 € 3.000 
€ 2.644 4 Engelendaal 889 € 356 € 3.000 
€ 2.439 5 Van der Valk Boumanweg Zuid 61 € 561 € 3.000 
€ 2.408 6 Persant Snoepweg Oost 289 € 592 € 3.000 
€ 2.241 7 Oude Spoorbaan 62 € 759 € 3.000 
€ 2.083 8 Mauritssingel 7 € 917 € 3.000 
€ 1.885 9 Achthovenerweg Zuid 33 € 1.115 € 3.000 

 
Uit de tabel wordt duidelijk, dat overal de kosten van maatregelen per woning ver onder het normbedrag   
(€ 3000) blijven. Op grond van dit criterium zijn de gelden overal doelmatig ingezet. De prioriteitsvolgorde 
blijft onveranderd.  
 

6.2.3  Conclusie kosten-batenanalyse 

De voorgestelde maatregelen, namelijk vervanging van het dicht asfalt beton door een dunne 
geluidreducerende deklaag op de genoemde deelprojecten zijn doelmatig. Als de vervanging van het 
wegdek plaatsvindt op het moment dat de oude deklaag aan vervanging toe is, blijven de kosten zeer 
beperkt.  
 

6.3  Planning van de maatregelen 

De belangrijkste maatregel is de aanleg van geluidarm wegdek op de weggedeelten die als knelpunt zijn 
aangewezen. De kosten zijn gebaseerd op de veronderstelling, dat het wegdek bij een reguliere, geplande 
vervanging van de deklaag zal worden aangepast. Daarom zal de planning van deze maatregelen 
aansluiten bij de onderhoudsplanning van de beschreven wegvakken.  
 
De planning is hierbij als volgt15: 
In 2015 geluidreducerend asfalt op: 
- Van der Valk Boumanweg Zuid (Tussen Persant Snoepweg en Laan van Ouderenzorg);  
- Vronkenlaan (gedeelte Leeuwerikstraat - Engelendaal); 
- Mauritssingel (gedeelte van rijksweg tot Irenestraat). 
Groot onderhoud aan de overige wegen valt buiten de planperiode (2013-2018) van het actieplan Geluid 

                                            
15 De planning van de maatregelen is gebaseerd op nota ‘Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), d.d. 12 mei 2013. 
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6.4 Beschrijving van de effecten 

6.4.1  Beperking van aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden 

Met de in paragraaf 6.1 beschreven maatregelen wordt beoogd de geluidbelasting terug te dringen bij de 
woningen met een hoge geluidbelasting. Om de effecten in kaart te brengen, is een inschatting gemaakt 
van de effecten van de maatregelen. 
De woningen in de geluidbelastingklassen 65-69 dB, 70-74 dB en > 75 dB zijn grotendeels gelegen op de 
deelprojecten. De reductie van deze maatregelen bedraagt ongeveer 3 dB. Aan de hand van deze 
uitgangspunten wordt een inschatting gemaakt dat in de hoogste geluidbelastingklassen ongeveer 30-40% 
van de woningen een klasse naar beneden zullen gaan. Dit zorgt voor een verschuiving van de woningen 
in de geluidbelastingklassen. 
 
Het aantal gehinderden zal, na het uitvoeren van alle beschreven maatregelen afnemen met 200-300. Het 
aantal ernstig gehinderden zal eveneens afnemen. De inschatting is dan het aantal ernstig gehinderden af 
zal nemen met ongeveer 100-150. 
 
Voor slaapverstoring is ook een inschatting gemaakt van de effecten van de maatregelen. Het effect op de 
slaapverstoring is kleiner en de verwachting is dat er ongeveer 50-100 minder slaapverstoorden zullen zijn 
na het uitvoeren van de beschreven maatregelen. Het aantal woningen met een geluidbelasting boven de 
plandrempel van 60 dB Lnight was echter van begin af aan klein.  
 
Gevelisolatie 
Bij de geluidkaart is niet geïnventariseerd, welke woningen eventueel in de huidige situatie al zijn voorzien 
van een gevelisolatie met een hoge geluidwering. De personen die in deze woningen wonen hebben een 
lager risico op (ernstige) geluidhinder. Bij de woningtelling is dit effect niet meegenomen, zodat de cijfers 
over het aantal (ernstig) gehinderden overdreven zijn.  
 
Ook de generieke maatregelen zullen een effect hebben, maar het is niet mogelijk het effect daarvan in 
aantallen woningen aan te geven. Ook om die reden is het aantal (ernstig) gehinderden lager dan men op 
grond van deze woningaantallen zou verwachten.  
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7  BESCHRIJVING INSPRAAKPROCES 

7.1  Kennisgeving 

Het actieplan zal conform de Algemene wet bestuurecht afdeling 3.4 gedurende zes weken ter inzage 
worden gelegd. De geluidkaart en het actieplan worden ook gepubliceerd op de site van de 
Omgevingsdienst West-Holland (www.odwh.nl). Een ieder heeft gedurende de ter inzage legging de 
gelegenheid om zienswijzen mondeling en schriftelijk in te dienen. 
  
 

7.2 Ingekomen zienswijzen 

Zienswijzen zullen hier worden opgenomen en die zienswijzen zullen allemaal worden beantwoord. 

http://www.odwh.nl/
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BIJLAGE 1 Verklaring van gebruikte begrippen 

Afkortingen  
 
Wgh   Wet geluidhinder 
Awb   Algemene wet bestuursrecht 
PbEG   Publicatieblad van de Europese Gemeenschap 
B&W   burgemeester en wethouders 
NoMo   Nota Mobiliteit 
NoMo-woning  een woning die op het moment van invoering van de nieuwe wet een geluidbelasting 

heeft van meer dan 65dB Lden ten gevolge van een hoofdverkeersweg of meer dan 
70 dB Lden ten gevolge van een rijksspoorweg 

MBP   Milieu beleidsplan 
GVVP   gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 
I en M   Infrastructuur en Milieu 
ISV   Investeringsbudget Stedeljike Vernieuwing 
 
 
Grootheden en eenheden  
 
deciBel 
Geluid is een trilling van lucht, die vanaf een geluidbron naar ons oor wordt overgedragen. De sterkte 
waarmee geluid op ons oor valt bepaalt, hoe hard het geluid op ons overkomt. Die sterkte wordt 
aangeduid als het geluidniveau en wordt uitgedrukt in deciBel, afgekort als dB. Voor een gezond mens ligt 
het allerzachtste geluid dat hij of zij nog net kan horen bij 0 dB, en het allerhardste geluid in de buurt van 
de 120 dB. Omdat mensen hele hoge tonen (zoals van een hondenfluitje) en hele lage tonen (zoals van 
een olifant) niet kunnen horen, wordt er bij de meting van geluid een filter gebruikt, dat zich net zo 
gedraagt als het menselijk oor (de hoge en lage tonen worden weggefilterd). Dat filter wordt het A-filter 
genoemd en het geluidniveau wordt dan aangegeven in dB.  
 
Effecten op de mens 
Bij geluidniveaus van 80 dB en meer kan op de lange duur gehoorschade ontstaan. Er gaan dan dingen in 
het oor onherstelbaar kapot en daardoor word je een beetje doof (lawaaidoofheid). Die effecten treden pas 
na jaren op. Gebruik van koptelefoons met harde muziek en het vaak bezoeken van live concerten leiden 
tot die lawaaidoofheid. In de woonomgeving treden die effecten meestal niet op. Daar zijn de 
geluidniveaus lager, meestal tussen 50 en 70 dB. Het effect is dan geluidhinder en slaapverstoring.  
 
Geluidhinder is een verzamelnaam voor effecten zoals ergernis, stress, hoge bloeddruk, hart- en 
vaatziekten en stofwisselingsproblemen die allemaal kunnen ontstaan door langdurige blootstelling aan 
lawaai in de woonomgeving.  
 
Slaapverstoring is een verzamelnaam voor effecten zoals beïnvloeding van de diepe slaap (zonder dat je 
wakker wordt), waardoor je ’s morgens minder uitgerust opstaat. Die verstoring van de diepe slaap leidt er 
soms alleen maar toe dat mensen zich in de slaap bewegen. Ernstiger zijn ontwaakreacties, waarbij je 
door geluid echt wakker wordt en weer in slaap moet komen. Beide leiden net als geluidhinder tot ergernis, 
stress en andere gezondheidsklachten.  
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Binnen of buiten 
De ernst van de effecten is natuurlijk ook afhankelijk van waar je bent. Als je buiten de woning bent (in de 
tuin of op straat) zijn geluiden van buiten beter te horen (en harder) dan wanneer je binnen in de woning 
bent. Het is de gewoonte om de sterkte van geluid bijna altijd aan te geven buiten de woning. Alleen als er 
maatregelen aan de gevel worden genomen (zoals dubbel glas of suskasten) dan wordt ook wel eens 
uitgerekend wat er binnen de woning overblijft aan geluid. Zo’n pakket maatregelen aan de gevel wordt 
aangeduid met de verzamelnaam gevelisolatie.  
 
Niet altijd evenveel geluid 
De sterkte van geluid op het oor is erg afhankelijk van de soort van geluidbron, maar ook van de afstand 
tot die geluidbron. Als je heel ver van een opstijgend vliegtuig af staat, klinkt het misschien even hard als 
een koelventilator van een slagerij die vlakbij staat. En het maakt veel verschil of zo’n geluidbron altijd 
aanstaat (zoals de ventilator) of alleen maar kort te horen is (zoals het opstijgende vliegtuig).Tenslotte 
spelen ook de weersomstandigheden nog een grote rol. Als de wind van de bron naar je toe waait zijn de 
geluiden veel sterker te horen dan wanneer de wind in de omgekeerde richting waait.  
 
Of een bepaalde bron tot geluidhinder zal leiden is daarom moeilijk te voorspellen. Je moet er dan 
rekening mee houden of die bron altijd aanstaat of maar even te horen is, hoe ver die bron van je 
verwijderd is, hoe de wind staat, en ook een beetje of het overdag, ’s avonds of ’s nachts is. Daarom zijn 
er grootheden bedacht, die met al die effecten rekening houden.  
 
Het equivalente geluidniveau is een soort gemiddelde van alle geluiden en pauzes over een lange tijd. 
Voor de voorspelling van geluidhinder wordt meestal een soort gemiddelde over een heel jaar uitgerekend. 
Je weet dan zeker, dat alle optredende geluiden zijn meegenomen, en dat er ongeveer evenveel dagen 
waren waarbij de wind van de bron naar je toe waaide als dagen dat de wind andersom stond.  
 
Straffactoren 
Hetzelfde geluid met dezelfde sterkte is ’s nachts hinderlijker dan overdag. Dat komt aan de ene kant 
omdat het ’s nachts stiller is, zodat het geluid meer opvalt, aan de andere kant zijn de effecten ook 
ernstiger. ’s Nachts treedt slaapverstoring op, overdag zijn de meeste mensen aan het werk en merken de 
geluiden niet zo op. In wettelijke regels, die het geluid beperken, wordt daar rekening mee gehouden door 
toepassing van straffactoren: ’s avonds wordt er bij het geluid 5 dB opgeteld en ’s nachts 10 dB. 
 
Etmaalwaarde  
De etmaalwaarde is de oude Nederlandse maat voor omgevingslawaai. Het is een gemiddeld niveau 
(equivalent, zie boven) en de straffactoren worden toegepast. De etmaalwaarde is de hoogste van de 
volgende drie waarden:  

• Het equivalente niveau over de dagperiode (7.00 – 19.00 uur), eigenlijk: gemiddeld over alle 
dagperiodes in een heel jaar,  

• Het equivalenten niveau over de avondperiode (19.00 – 23.00 uur), eigenlijk gemiddeld over alle 
avondperiodes in een heel jaar, en vermeerderd met 5 dB,  

• Het equivalente niveau over de nachtperiode (23.00 – 7.00 uur), eigenlijk: gemiddeld over alle 
nachtperiodes in een heel jaar, vermeerderd met 10 dB.  

Met de wetswijziging van 1 januari 2007 is de Europese standaardmaat Lden ingevoerd in het Nederlandse 
systeem. Maar voor sommige onderdelen (vergunningen van bedrijven) blijft de Letm de geluidmaat.  
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Day-evening-night level en night level 
Met de term day-evening-night level wordt de nieuwe geharmoniseerde Europese dosismaat voor geluid 
aangeduid. De afkorting is Lden. De Lden is net als de etmaalwaarde samengesteld uit de equivalente 
niveaus over de drie periodes van het etmaal (dag, avond, nacht), waarbij voor die periodes ook dezelfde 
straffactoren worden toegepast. Maar waar de etmaalwaarde de hoogste van de drie is, is de Lden het 
gemiddelde van de drie, waarbij de lengte van de etmaalperiode in uren als een weging telt. Voor de 
nachtperiode is er afzonderlijk nog het nachtniveau Lnight. Dit is het equivalente niveau over de 
nachtperiode zonder toepassing van de straffactor van 10 dB.  
 
Aftrek ex art. 110 resp. art. 3.5 RMV 2012 
Omdat lange tijd verwacht werd, dat het autoverkeer op den duur stiller zou worden, mag in Nederland op 
de berekende geluidniveaus een aftrek worden toegepast. Voor wegen met snelheden onder de 70 km/u 
bedroeg die aftrek 5 dB. Als de grenswaarde bijvoorbeeld 50 dB bedraagt, en de berekende waarde is 55 
dB, dan wordt er volgens deze systematiek aan de grenswaarde voldaan. De aftrek is niet in alle gevallen 
van toepassing. In de geluidkaarten is geen aftrek toegepast. De berekende niveaus kunnen daarom niet 
onmiddellijk met (oude) grenswaarden worden vergeleken. Ook al niet omdat de oude grenswaarden in 
Letm en de nieuwe geluidniveaus op de kaart in Lden zijn aangegeven. In het nieuwe Reken- en 
meetvoorschrift 2012 is in artikel 3.5 een aftrek aangegeven, die op de wegdekcorrectie moet worden 
toegepast. Ook deze aftrek moet bij de kartering niet in rekening worden gebracht.  
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BIJLAGE 2 Dosis-effectrelatie 

Dosis-effectrelatie 
Met behulp van een dosis-effect relatie kan het aantal gehinderden in een geluidklasse worden berekend. 
De dosis-effectrelatie is voor iedere geluidklasse bekend en het gemiddelde percentage gehinderden, 
ernstig gehinderden en slaapverstoorden kan hiermee worden berekend. 
 
Opbouw dosis effect 
Tijdens een onderzoek naar geluid en hinder wordt aan de aan het geluid blootgestelde bewoners een 
vragenlijst voorgelegd. In de resultaten van dergelijke vragenlijsten wordt bij bewoners met een lage 
geluidbelasting minder gehinderden gevonden. Bij hogere geluidbelastingen wordt een hoger percentage 
gehinderden gevonden. Door deze resultaten in een grafiek te zetten wordt een dosis-effectrelatie 
verkregen. 
 
Wanneer een geluidbelasting bekend is kan in de grafiek een bijbehorend percentage worden afgelezen 
zoals te zien in onderstaande figuur. Dit percentage is het aantal personen, van de totaal blootgestelden in 
de betreffende geluidklasse, dat hinder zal ondervinden ten gevolge van het lawaai. Voor ernstig 
gehinderden en slaapverstoorden zijn soortgelijke grafieken te vormen. 
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Figuur 1: dosis-effectrelatie voor hinder ten gevolge van verschillende bronnen van geluid. 
 
Verschillende soorten bronnen van lawaai (verkeer, trein, luchtvaart en industrie) worden niet allen als 
even hinderlijk ervaren. Het constante geluid van wegverkeer wordt op een andere manier beoordeeld dan 
treinverkeer dat enkele malen per uur een piek in de geluidbelasting veroorzaakt.  
Hierdoor verschillen de percentages in geluidklassen voor de verschillende bronnen van geluid. 
  



 

BIJLAGE 3 Begeleidende brief en nota GGD Hollands Midden 

 
Gemeente Leiderdorp/Actieplan geluid  bijlage 3 
MD-AF20130447 - 1 - 
Openbaar      





   

1 

 

Geluid en gezondheid 

De impact op de gezondheid als gevolg van omgevingsgeluid is een groeiend probleem. Blootstelling 

aan (ongewenst) geluid kan uiteenlopende effecten op de gezondheid hebben. Hierbij kan 

onderscheid gemaakt worden tussen welzijnseffecten, zoals hinder en slaapverstoring, en klinische 

gezondheidseffecten, zoals hart- en vaatziekten en gehoorschade. Daarnaast heeft lawaai ook een 

negatieve invloed op de leerprestaties van kinderen. Omgevingsgeluid moet dan ook niet alleen 

gezien worden als een bron van hinder, maar ook als een zorg voor de publieke gezondheid.  

 
Hinder 

Hinder is een belangrijk gezondheidseffect van geluid. Hinder beïnvloedt het lichamelijk en geestelijk 

welbevinden. Mensen die hinder hebben van geluid ervaren vele verschillende effecten, zoals 

kwaadheid, teleurstelling, ontevredenheid, hulpeloosheid, depressie, angst of agitatie. Verder kunnen 

ze ook stress gerelateerde symptomen hebben zoals vermoeidheid en buikklachten. Hinder kan al 

optreden vanaf geluidniveau’s van 42 dB(A) Lden. De mate van hinder wordt niet alleen bepaald door 

de geluidsbelasting maar ook door niet-akoestische factoren, zoals het type geluid en de persoonlijke 

houding ten opzichte van het geluid (bijvoorbeeld beheersbaarheid, angst voor het geluid, verwachting 

ten aanzien van de toekomst). Het is daarom niet duidelijk aan te geven wanneer geluid verandert in 

lawaai. Ook de ernst van de hinder kan verschillen. Het is wel zo dat hoe hoger de geluidsbelasting 

hoe meer mensen gehinderd zullen zijn en bovendien zal ook de ernst van de hinder toenemen.  

 
Slaapverstoring 

In 2004 heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht over de invloed van geluid op de slaap en 

gezondheid. Hierin wordt geconcludeerd dat nachtelijk geluid de slaapkwaliteit en het algemeen 

welbevinden nadelig beïnvloedt. Lawaai tijdens de slaap verstoort de herstelfunctie van de slaap. Dit 

kan leiden tot vermoeidheid en verminderde prestaties overdag. Onbedoelde beïnvloeding van de 

slaap door geluid is een serieus probleem. Er zijn aanwijzingen dat slapeloosheid, hoge bloeddruk en 

hartziekten samenhangen met nachtelijk geluid.  

 
Hart- vaatziekten en hoge bloeddruk 

Langdurige blootstelling aan geluid kan leiden tot hart- en vaatziekten. Het gaat dan vooral om 

effecten als hoge bloeddruk en hartinfarct. Er is een toenemend bewijs voor een verband tussen 

blootstelling aan geluid en het optreden van hoge bloeddruk en hartinfarct. Hoewel de gevonden 

relaties zwak zijn lijkt een verband toch steeds duidelijker aantoonbaar.  

 
Leerprestaties kinderen 

Er zijn aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan transportgeluid een negatief effect heeft op de 

leerprestaties van kinderen. Het gaat dan vooral om effecten op begrijpend lezen, aandacht, lange 

termijn geheugen en probleemoplossend vermogen. De meeste onderzoeken die zijn uitgevoerd naar 

het effect van geluid op het cognitief functioneren van kinderen is gedaan bij het geluid van 

vliegverkeer. Het blijkt bijvoorbeeld dat de leesprestatie van basisschool kinderen rondom vliegvelden 

gemiddeld lager is bij hogere geluidniveaus.  

 
Gehoorschade 

Gehoorschade is een gezondheidseffect dat een direct gevolg kan zijn van een te hoge 

geluidsbelasting. Gehoorschade kan optreden vanaf een geluidsbelasting van 70 dB Lden. Acute 

gehoorschade kan optreden vanaf 100 dB(A). De geluidsbelasting door wegverkeer, railverkeer, 

luchtverkeer en industrie voor omwonenden is over het algemeen niet van dien aard dat 

gehoorschade een reëel risico is. 
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Stilte en gezondheid 

Stilte wordt in Nederland steeds schaarser. Zelfs in officiële stiltegebieden klinkt steeds vaker 

ongepast lawaai, vooral van vlieg- en wegverkeer, terwijl mensen wel steeds meer behoefte krijgen 

aan plekken waar nog rust heerst. Bij voorkeur zijn zulke gebieden dicht bij huis te vinden, dus ook in 

een stad. Uit onderzoek blijkt dat indien een geluidbelaste locatie wordt gecompenseerd met de 

aanwezigheid van stille plekken in de nabijheid, het percentage mensen dat hinder van de 

geluidsbelasting ondervindt, afneemt. Stille groene gebieden kunnen helpen om te herstellen van 

stress. Bovendien nodigt zo’n omgeving uit tot verblijf buiten en activiteiten die de gezondheid van 

mensen kunnen bevorderen, zoals lopen en fietsen.  

 

 

 

Grens en kwaliteitswaarden 

De gezondheidseffectscreening (GES) is een instrument ontwikkeld voor GGD’en, waarmee vooraf 

inzicht kan worden verkregen in verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid 

van bewoners, waaronder geluid. In Tabel 1 is een kwalitatieve beoordeling gegeven van de 

verschillende geluidniveau’s zoals in de GES omschreven. [1] Het niveau van 63 dB Lden kan gezien 

worden als een grenswaarde (Tabel 1). Dit niveau en hoger  moet zoveel mogelijk voorkomen worden. 

Het niveau van 48 dB Lden kan worden gezien als een streefwaarde voor leefbaarheid en bevordering 

van gezondheid (kwaliteitswaarde). Deze twee niveaus scheiden drie gebieden: 

- Boven 63 dB Lden: vermijden 

- Tussen 48 en 63 dB Lden: afwegen 

- Beneden 48 dB Lden: bevorderen 

 

Het aanhouden van een grenswaarde en kwaliteitswaarde kan nuttig zijn bij het respectievelijk 

beschermen en bevorderen van de gezondheid van mensen. De keerzijde is dat het kan leiden tot 

normopvulling, als de belasting beneden de grenswaarde niet als problematisch wordt gezien en als 

aan de kwaliteitswaarde weinig belang wordt gehecht. In dat geval is het beter het ‘standstill’ beginsel 

aan te houden. Dit beginsel houdt in dat voor niemand de geluidsbelasting mag toenemen, maar wel 

mag afnemen.  

Echte  rust wordt bereikt bij 42 dB Lden of lager. Dit geluidniveau zou in landelijke en 

recreatiegebieden als grens gesteld kunnen worden, en kan in woongebieden als grens voor 

slaapverstoring worden gehanteerd. 

Tabel 1 ‘Kwalificatie’ geluidniveau’s uit Gezonheidseffectscreening (GES), Gezondheid en milieu in ruimtelijke planvorming, versie 1.6 juni 

2012 (Geluidsbelasting aan de gevel). 

Geluidbelasting* 
Lden dB 

Ernstig 
gehinderden (%) 

Geluidbelasting 
Lnight dB 

Ernstig slaapverstoorden 
(%) 

GES score  “kwalificatie” 

<43 0 <34 <2 0  Zeer goed 

43-47 0-3 34-38 2 1  Goed 

48-52 3-5 39-43 2-3 2  Redelijk 

53-57 5-9 44-48 3-5 4  Matig 

58-62 9-14 49-53 5-7 5  Zeer matig 

63-67 14-21 54-58 7-11 6  Onvoldoende  

68-72 21-31 59-63 11-14 7  Ruim onvoldoende 

≥73 ≥31 ≥64 ≥14 8  Zeer slecht 

*zonder aftrek artikel 110g Wgh 

1. Gezondheidseffectscreening-Gezondheid en milieu in ruimtelijke planvorming. Handboek voor een 

gezonde inrichting van de leefomgeving. GGD Nederland, versie 1.6 juni 2012 



 

BIJLAGE 4 Overzicht mogelijke maatregelen 

Optimalisatie van de verkeerscirculatie  
Hiermee wordt beoogd, de belangrijkste verkeersstromen op enkele hoofdassen te concentreren, 
waardoor wegen in andere delen van de gemeente worden ontlast. Een eerste globale analyse van de 
knelpunten leidt tot de – voorlopige – conclusie, dat een verdere concentratie van het verkeer op de 
oostelijke tak van de “ruit om Leiderdorp” (te weten: N445 en N446) het verkeer op de Mauritssingel en 
Engelendaal nog verder zou kunnen ontlasten. De effecten van deze maatregelen kunnen tot maximaal 2 
dB groot zijn. Er is een synergie met de maatregelen voor luchtkwaliteit.  
 
Largas (LAngzaam Rijden GAat Sneller)  
Met de term Largas wordt een wijze van verkeersregeling en wegprofiel aangeduid, die ertoe leidt dat er 
een betere doorstroming van het verkeer ontstaat met minder optrekkend en remmend verkeer. De 
maatregel is vooral bedoeld ter verbetering van de luchtkwaliteit. Voor geluid is er een locaal effect als de 
kruispunttoeslag in de berekening achterwege kan worden gelaten, wat een effect oplevert van maximaal 
2 dB op zeer dicht bij het kruispunt gelegen woningen. 
 
Groene golf 
Voor de groene golf gelden vrijwel dezelfde opmerkingen als voor Largas. De maatregel is bedoeld om de 
doorstroming van het verkeer te bevorderen. Belangrijkste effect voor de geluidbelasting is vermijden van 
de kruispunttoeslag van maximaal ca. 2 dB.  
 
Bevorderen OV en ketenmobiliteit 
Het openbaar vervoer in Leiderdorp wordt verzorgd door Arriva in het kader van een vervoersconcessie 
met Holland Rijnland, Rijnstreek en Midden-Holland. Het vervoer wordt verzorgd met bussen en lijntaxi’s. 
Bij het verlenen van nieuwe concessies kan de gemeente trachten de dienstverlening zodanig te doen 
verbeteren, dat er per saldo minder autoverkeer optreedt. De gemeente Leiderdorp zal daartoe zijn invloed 
in de deelnemende gemeenten moeten uitoefenen. Een raming van de mogelijke effecten vergt een 
zorgvuldige analyse van de vervoersstromen binnen de gemeente.  
 
Bevorderen fietsverkeer 
Door de aanleg van fietsstroken en fietspaden, maar ook door (bewaakte) stallingsmogelijkheden 
bevordert de gemeente het gebruik van de fiets. Effecten op de totale verkeersbewegingen binnen de 
gemeente zijn waarschijnlijk gering.  
 
Bevorderen voertuigdelen 
Door promotie, voorbeeldgedrag en subsidie kan de gemeente het delen van voertuigen (car sharing en 
car pooling) zowel in het autobezit als in het autogebruik bevorderen.  
 
Transferia en P+R 
In Leiden zijn al enkele transferia in gebruik. Deze hebben ook een effect op het gebruik van voertuigen in 
Leiderdorp.  
 
Uitsluiten van vrachtverkeer 
Door vrachtverkeer uit te sluiten kan een reductie bereikt worden. De hoogte van deze reductie is uiteraard 
afhankelijk van het percentage vrachtverkeer dat in de uitgangssituatie in de verkeersstroom aanwezig is.  
Uitsluiten van vrachtverkeer kan worden uitgevoerd in het kader van een totaalconcept, waarbij 
venstertijden voor de distributie worden vastgesteld, zodat vrachtauto’s voor de bevoorrading van winkels 
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in bepaalde vastgestelde tijden wel gebruik mogen maken van routes die de rest van het etmaal gesloten 
zijn. Eventueel kunnen hieraan voorschriften worden verbonden, zodat alleen bepaalde typen vrachtauto’s 
(schone, stille) van deze venstertijden gebruik kunnen maken. In dat kader moeten ook uitzonderingen 
worden geregeld voor bijvoorbeeld vuilnisauto’s en andere dienstverleners.  
Voor het overige vrachtverkeer, hier aangeduid als niet-bestemmingsverkeer, moet een alternatieve 
routering worden vastgesteld, waarbij het effect zal zijn dat op die route een toename van de 
geluidbelasting te verwachten is. Het effect op de zwaarbelaste straten kan ca. 1 à 2 dB(A) bedragen. 
Deze maatregelen kunnen worden ingevoerd in het kader van een in te stellen milieuzonering, die 
eventueel kan aansluiten bij de ontwikkelingen in Leiden. Overigens kunnen deze maatregelen ook los van 
de milieuzonering worden ingevoerd.  
 
Eigen wagenpark en wagenpark derden (OV, straatonderhoud, etc) 
Voor het eigen wagenpark van de gemeente – dienstauto’s, vrachtauto’s van afvalverwijdering en 
reiniging, eventueel ook groepsvervoer – kan de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen. Hier wordt dan 
gekozen voor stille, eventueel elektrisch of hybride aangedreven voertuigen. Ook kan de gemeente een 
vrijwillige verklaring uitgeven dat stille banden zullen worden ingezet. Van dit instrument gaat een 
voorbeeldfunctie uit, het effect op de geluidbelasting is in de regel te verwaarlozen. 
 
Parkeerbeleid 
Door middel van een aangepast parkeerbeleid kan de gemeente zowel voertuigbewegingen als ook het 
gebruik van bepaalde voertuigtypen ontmoedigen. Door bij nieuwe woningen en kantoren zeer beperkt 
nieuwe parkeerplaatsen toe te staan, wordt het gebruik van de auto als primair vervoermiddel vooral voor 
het woon-werk verkeer ontmoedigd. In de tarieven voor betaald parkeren kan gedifferentieerd worden 
waardoor bepaalde typen vervoer (geen bestemmingsverkeer; niet stil; niet schoon) ontmoedigd worden. 
Er is synergie met maatregelen voor luchtkwaliteit. Het effect op de geluidbelastingen is beperkt.  
 
Snelheidsbeperking 
Beperking van de – gemiddelde – voertuigsnelheid is een maatregelen die voor geluid effectief is, maar 
waarvan de effecten beperkt zijn. Voor luchtkwaliteit biedt de maatregel soms verbetering, soms 
verslechtering. In het geval van een gedeelte van de Mauritssingel en Van der ValkBoumanweg is een 
reductie van 50 km/u naar 30 km/u worden ingevoerd. Het effect wordt geschat op 1 à 2 dB. 
 
Stille wegdekken 
Dunne geluidreducerende deklagen hebben in veel stedelijk gebied toepassing gevonden als een stil 
alternatief voor dicht asfalt beton of steen mastiek asfalt. Bij een gemiddelde snelheid tot 50 km/u wordt 
met dunne geluidreducerende deklagen (DGD) een reductie van 3 tot 4 dB bereikt.  
Stille wegdekken worden dan uit kostenoverwegingen aangebracht op het moment dat de bestaande 
verharding aan een nieuwe toplaag toe is. De extra kosten van DGD blijven dan beperkt. Wel is de 
levensduur van DGD iets minder lang dan van gewoon asfalt. DGD wordt toegepast op wegvakken waar 
niet te veel zogenaamd wringend verkeer aanwezig is. Dat is het geval buiten de opstelstroken voor 
stoplichten en buiten kruisingen en rotondes.  
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 20-08-2013 

Onderwerp: Vaststellen Nota van 

Uitgangspunten Ruimtelijke 

Structuurvisie 

   

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 augustus 2013, nr.; 

gezien het advies van commissie ruimte van 3 september 2013; 

 

b e s l u i t: 

 

de nota van uitgangspunten voor de ruimtelijke structuurvisie Leiderdorp vast te stellen, d.d. 30 juli 2013. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 23 september 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 20-08-2013 

Onderwerp:  Vaststellen Nota van 

Uitgangspunten Ruimtelijke 

Structuurvisie 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De Nota van Uitgangspunten voor de Ruimtelijke Structuurvisie d.d. 30 juli 2013 
vaststellen. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 3 december 2012 heeft de raad de Toekomstvisie Leiderdorp 2025 vastgesteld. 

De in de toekomstvisie uitgezette koersen worden uitgewerkt in een Ruimtelijke en 

een Maatschappelijke structuurvisie. 

In het plan van aanpak voor de ruimtelijke structuurvisie 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. 

 

De concept nota van uitgangspunten voor de ruimtelijke structuurvisie heeft ten 

behoeve van de inspraak ter visie gelegen van 20 juni tot en met 18 juli 2013.  

Op 9 juli is een presentatie en klankbordavond gehouden. De opkomst was zeer 

beperkt. De avond is gebruikt om een toelichting te geven op de uitgangspunten, 

vragen te beantwoorden en te discussiëren over de uitgangspunten.  

Daarnaast zijn er twee schriftelijke reacties ontvangen. 

Het inspraakverslag is als bijlage bij de stukken gevoegd (bijlage 2). 

 

Er is waardering voor de nota. De uitgangspunten geven de vraagstukken die 

spelen bij de opgave voor de ruimtelijke structuurvisie goed weer. De 

uitgangspunten bevatten geen verrassingen. Alle relevante thema’s en 

ontwikkelingen zijn benoemd.  

Op basis van de reacties en voortschrijding van de tijd is de conceptnota op een 

aantal punten aangepast en aangescherpt: 
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1. Naast het gestelde in uitgangspunt 2 (identiteit in relatie tot dorpshart) is een 

aanvullend uitgangspunt opgenomen (nieuw punt 3)  over de toekomstige rol en 

functie van het Oude Dorp. 

2. Uitgangspunt 3 (oud) is vernummerd naar 4. 

3. Uitgangspunt 4 (mobiliteit) is geïntegreerd in uitgangspunt 13 (van forenzen, 

meer verblijven). 

4. Tot slot is een paragraaf toegevoegd over beleid in ontwikkeling.    

 

1.b Voorgeschiedenis 

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. Met de brief d.d. 18 juni 2013 is de raad 

geïnformeerd over de voortgang van zowel de ruimtelijke als de  maatschappelijke 

structuurvisie. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Er is een relatie met de maatschappelijke structuurvisie, maar er is een verschil in 

het proces van tot stand komen van de beide visies.  

Voor de maatschappelijke visie is in de eerste fase een uitgangspuntennotitie als 

werkdocument opgesteld (18 juni 2013 aan de raad gezonden). Deze is gebaseerd 

op bronnenonderzoek, een inventarisatie van trends en ontwikkelingen op het 

sociale domein en interne advisering van betrokken beleidsambtenaren. In het plan 

van aanpak van de maatschappelijke structuurvisie is geen tussendocument 

opgenomen dat door de raad wordt vastgesteld.  

De ruimtelijke visie kent in de eerste fase een brede raadpleging van inwoners en 

bedrijven en instellingen, waarbij ruimte is voor keuze in agendering van relevante 

vraagstukken en thema’s. In het plan van aanpak voor de ruimtelijke structuurvisie is 

bepaald dat de nota van uitgangspunten door de raad wordt vastgesteld.  

 

De maatschappelijke structuurvisie wordt momenteel opgesteld met betrokken 

instellingen die over deskundigheid beschikken vanuit hun concrete 

uitvoeringstaken op het maatschappelijk terrein en daar in de toekomst een rol in 

blijven houden. Het concept is naar verwachting in september 2013 beschikbaar. 
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Het opstellen van de ruimtelijke visie, in het vierde kwartaal van dit jaar, kan 

daardoor mede geschieden op basis van de in de maatschappelijke visie 

opgenomen ruimtelijk relevante thema’s.  

 

Demografische ontwikkelingen 

Zowel bij ruimtelijke als maatschappelijke thema’s is  de demografische ontwikkeling 

een oorzaak van verandering. Toename van het aandeel ouderen en/of de afname 

van het aandeel jongeren heeft vergaande gevolgen voor woonmilieus,  

mobiliteitsontwikkeling en voorzieningen zoals onderwijs en zorg. Beide 

structuurvisies zullen dan ook rekening houden met deze ontwikkelingen. 

Versterken van de centrumfunctie 

Leiderdorp heeft behoefte aan een kloppend hart. De verdere ontwikkeling van de 

centrumvoorzieningen bij Winkelhof en Santhorst en ook de ontwikkeling van het 

Oude Dorp, met name de hoofdstraat,  zijn een ruimtelijke  vraagstukken die ook 

relatie hebben met de maatschappelijke visie. De trend naar clustering van 

zorgaanbod en culturele voorzieningen kan worden aangewend om de 

centrumfunctie te versterken. Daarnaast zullen deze plekken ook plaats (moeten) 

bieden aan door Leiderdorpers georganiseerde activiteiten (van barbecue tot 

openluchtconcert). 

 

Leegstand in maatschappelijk vastgoed 

Met de decentralisatie van zorgtaken en extramuralisering van de zorg vindt een 

grote verschuiving plaats in de vraag naar maatschappelijk vastgoed. Vooral de 

ruimtelijke gevolgen daarvan kunnen ingrijpend zijn en vragen om een flexibele en 

creatieve benadering om langdurige leegstand en/of verloedering tegen te gaan. 

Tegelijkertijd zal de vraag naar betaalbare woonruimte hiermee toenemen en de 

druk op de sociale volkshuisvesting verzwaren. 

 

Verschillen tussen wijken 

De wijken van Leiderdorp onderscheiden zich van elkaar in samenstelling van zowel 

bevolking als woningbestand. In de ruimtelijke structuurvisie wordt daarom 

voorgesteld met ‘gebiedspaspoorten’ te werken die een meer gericht 

toekomstperspectief mogelijk maakt. In de maatschappelijke visie zijn dergelijke 
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verschillen ook zichtbaar in bijvoorbeeld de vraag naar scholen en 

zorgvoorzieningen. Dit kan in de ruimtelijke visie worden meegenomen. 

 

2 Beoogd effect 

Vastgestelde uitgangspunten voor het opstellen van de ruimtelijke structuurvisie.  

 

3 Argumenten 

1.1 Het is van belang voor de opstelling van de eigenlijke visie het eens te zijn over de 

uitgangspunten en opgaven. 

Voorafgaand aan het opstellen van de structuurvisie is het nuttig en noodzakelijk een 

brede maatschappelijke dialoog te houden over de ruimtelijke opgaven van Leiderdorp. 

Deze dialoog wordt afgerond met het vaststellen van de uitgangspunten.  

 

1.2 De reacties op de nota van uitgangspunten zijn –kritisch- positief. 

De binnengekomen reacties bevestigen dat met de gekozen uitgangspunten alle 

vraagstukken en opgaven voor de ruimtelijke structuurvisie in beeld zijn. De grootste 

discussiepunten zullen gevormd worden door het verdichtingsvraagstuk en de toekomst 

van de Baanderij.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De respons is beperkt. 

In het plan van aanpak is benadrukt dat voor bij het definiëren van de opgave een brede 

maatschappelijke dialoog van belang is. Nadat de enquêtes al een beperkte respons 

hadden opgeleverd, moet geconstateerd worden dat dit ook van toepassing is op de 

klankbordavond en de mogelijkheid om te reageren op de concept nota. 

 

5 Duurzaamheid 

Duurzaamheid vormt een van de uitgangspunten (uitgangspunt 14). Hieronder vallen 

aspecten als klimaatbestendigheid, omgevingskwaliteit en energie. 

 
6 Communicatie en participatie 

De raad heeft op 4 februari 2013 op basis van het IBO-protocol de participatievorm en 

kaders vastgesteld. In overeenstemming met dit besluit is deze nota opgesteld op basis 

van verschillende enquêtes en daarnaast onderwerp van inspraak geweest. 
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7 Kosten, baten en dekking 

Er wordt binnen het beschikbare budget gebleven. 

 

8 Evaluatie 

Met de vastgestelde uitgangspunten wordt een ontwerp structuurvisie opgesteld. Dit 

document wordt ter inzage gelegd voor zienswijzen en ook aan de raad toegestuurd. Op 

deze wijze kan worden geëvalueerd of de uitgangspunten goed zijn geland in de 

structuurvisie en tevens of nog nieuwe punten naar voren gekomen zijn. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlage 1: Nota van Uitgangspunten Ruimtelijke Structuurvisie d.d. 30 juli 2013 
Bijlage 2: Inspraakverslag Nota van Uitgangspunten RSV d.d. 19 juli 2013 
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AANLEIDING EN AANPAK 

Gemeente Leiderdorp is gestart met het opstellen van een Ruimtelijke Structuurvisie Lei-

derdorp 2013 - 2033 (verder: RSV Leiderdorp) en een maatschappelijke visie. De (ruimtelij-

ke) structuurvisie wordt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening opgesteld en 

bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van de gemeente en de wijze 

waarop die ontwikkeling verwezenlijkt zal worden. De RSV Leiderdorp vormt de ruimte-

lijke vertaling van de Toekomstvisie 2025 en levert een integraal ruimtelijk beeld met het 

accent op de thema’s maatschappij, ruimte en economie en duurzaamheid. Het begrip 

duurzaamheid heeft zijn weerslag in vrijwel alle aspecten van het de RSV Leiderdorp. Dat 

wil zeggen dat het werken van de duurzaamheidsgedachte niet alleen uiting krijgt in de 

wijze waarop gebouwd wordt, de materialen en technieken maar ook op de plek waar 

gebouwd wordt en het langere termijn denken dat gehanteerd moet worden bij de be-

sluitvorming.  

 

De RSV Leiderdorp is de resultante van een intensief proces van onderzoeken, combine-

ren, afwegen en verbeelden waarbij de input van de inwoners, bedrijven en maatschappe-

lijke instellingen van de gemeente een belangrijke rol speelt. Het onderzoek en de ver-

schillende analyses is voor een belangrijk deel op wijkniveau uitgevoerd. Hiervoor is de 

wijkindeling gebruikt uit nevenstaande figuur. Deze Nota van Uitgangspunten (verder 

NvU) is gericht op het inventariseren van de opgaven, het is daarnaast een politiek docu-

ment. De gegevens die in de analyse en de participatierondes zijn verzameld worden in de 

Verantwoording beknopt weergegeven. 

 

Deze NvU bestaat uit: 

1. Richtinggevende uitspraken voor de (ruimtelijke) toekomst van Leiderdorp, lees: 

Uitgangspunten; 

2. De voor Leiderdorp relevante trends en ontwikkelingen, uitgesplitst naar (inter-) 

nationale trends, regionale trends en waar mogelijk lokale trends (mede geba-

seerd op de resultaten van de analyse en de participatie); 

3. Kaarten met daarop de belangrijkste kwaliteitsdragers, de sociaal-economisch re-

levante verschillen per wijk en de gebieden met het grootste transitieperspectief; 

4. De stappen voor het vervolg. 

 

De structuurvisie in de praktijk  

De gemeentelijke Ruimtelijke Ordenings-praktijk kent twee sporen: 

· het realiseren van gewenst overheidsbeleid; 

· het faciliteren van initiatieven van burgers, ondernemers, instellingen en organisa-
ties. 

 
De afgelopen decennia heeft bij de gemeente het realiseren van eigen overheidsbeleid 

centraal gestaan in de RO-praktijk. Woningbouwprogrammering, bedrijventerreinontwik-

keling, kantorenplanning, versterken van de detailhandelsstructuur en het realiseren van 

nieuwe groenvoorzieningen. Daarbij werkt de gemeente intensief samen met marktpar-

tijen, zoals ontwikkelaars en corporaties. De gemeente stuurde primair vanuit program-

mawensen, de marktpartijen op realisatie en vastgoedontwikkeling. De vraag uit de 

markt wordt daarbij gefaciliteerd door het creëren van aanbod. Drijvend mechanisme 

hierachter is een vraag die groter is dan het aanbod, waardoor de gemeente kon sturen 
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op ruimtelijke condities voor het aanbod en de markt een gegarandeerde vastgoedwaar-

de kon realiseren. Sturen op basis van schaarste. 

 

Burgers, ondernemers, instellingen en organisaties blijven wel behoefte houden aan ont-

wikkelruimte. Deze ruimtelijke ontwikkelingen zijn echter veel meer locatiegericht en 

worden aangestuurd vanuit de behoefte van de eindgebruiker (hij moet immers de inves-

tering dragen) dan vanuit een op verkoopwaarde gerichte vastgoedontwikkeling. 

 

Daarmee is het tweede spoor van de ruimtelijke regie van de gemeente veel belangrijker 

geworden: het faciliteren van initiatieven van derden. Hierbij spelen de traditionele sa-

menwerkingspartners van de gemeente een veel minder nadrukkelijke rol. De partners in 

dit spoor hebben een veel incidenteler karakter. 

 

Faciliterend ruimtelijk beleid, ook wel uitnodigingsplanologie genoemd, staat of valt bij 

het kunnen leveren van maatwerk. Maatwerk betekent een optimale afstemming tussen 

de kwaliteiten van de locatie en de kenmerken van het initiatief. Maatwerk op locatie 

betekent werken aan het behalen van de gewenste integrale kwaliteitsdoelstelling. De 

gemeentelijke structuurvisie moet daarom niet alleen de kaders schetsen voor gewenste 

en/of noodzakelijke overheidsopgaven, maar ook handvatten bieden om de juiste regie 

op dit maatwerk te kunnen voeren.  

 

Regie vanuit de praktijk 

Vanuit realiteitsoogpunt dient te worden nagedacht over wat nu de daadwerkelijke re-

giemogelijkheden zijn. Voor sommige ontwikkelingen is een gemeente zelf initiatiefne-

mer en voor andere ontwikkelingen is ze afhankelijk van initiatieven van derden. Om dui-

delijkheid te bieden dienen deze rollen in de structuurvisie te worden gescheiden. Er wor-

den 4 niveaus/vormen van regie onderscheiden, deze zullen bij de Uitgangspunten wor-

den benoemd maar ook in het vervolg van de RSV steeds terugkomen: 

 

1. De gemeente kan initiatiefnemer zijn en ook verantwoordelijk zijn voor financie-

ring en realisatie van het beleid (Moeten).  Een aantal ontwikkelingen zijn van ba-

sisbelang om goed te kunnen wonen, werken, leven en recreëren. Die beschou-

wen we als de basisverantwoordelijkheid van de gemeente en we zijn van mening 

dat voor deze ontwikkelingen zo weinig mogelijk belemmeringen mogen bestaan. 

Daarom worden deze waar mogelijk direct vertaald in bestemmingsplannen. 

2. De gemeente kan initiatiefnemer zijn, maar zal andere partijen zoeken die het be-

leid gaan financieren en realiseren (Willen). Sommige ontwikkelingen vindt de 

gemeente van zodanig belang voor het goed kunnen wonen, werken, leven en re-

creëren in de gemeente, dat ze daarin het voortouw wil nemen. Deze ontwikke-

lingen behoren tot onze gemeentelijke ambities, waarvoor ze bereid is zich `extra` 

in te zetten. Dat wil zeggen dat specifiek hiervoor middelen, in de zin van geld of 

menskracht, op de begroting wordt gereserveerd. 

3. Initiatief, financiering en realisatie komt van derden, de rol van de gemeente is 

beperkt tot de keuze of ze aan het initiatief medewerking wil verlenen en vervol-

gens tot het publiekrechtelijk mogelijk maken van het initiatief (Kunnen). Veel 

nieuwe ontwikkelingen ontstaan door initiatieven van derden. De gemeente wil in 

staat zijn om de kansen die zich hierdoor voordoen zo goed mogelijk te benutten. 

Deze initiatieven wil de gemeente goed af kunnen wegen en daar waar nodig, in 

overleg sturing geven aan de kwaliteit van het initiatief. 

4. De gemeente voert actief beleid om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen 

(Voorkomen). De gemeente heeft veel kwaliteiten die van onderscheidend belang 
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zijn voor het wonen, werken, leven en recreëren. Ze wil ontwikkelingen die deze 

aan kunnen tasten voorkomen. Een deel van deze waarden wordt al beschermd 

door wettelijke kaders. Maar er zijn ook waarden die niet of onvoldoende be-

schermd worden, waarvoor de gemeente zelf verantwoordelijkheid wil nemen. 

 

De gemeente Leiderdorp is zich terdege bewust van haar verantwoordelijkheden, maar 

zeker ook van haar beperkingen. Algemene trends die nu reeds spelen, zoals ontgroe-

ning, schaalvergroting en vergrijzing kunnen nu eenmaal niet door de gemeente gekeerd 

worden, wel kan ze anticiperen en meebewegen op te verwachten ontwikkelingen en 

reageren wanneer er zich daadwerkelijk veranderingen voordoen die binnen de invloeds-

sfeer vallen. Daarnaast kan de gemeente initiatieven van derden faciliteren die de kern-

kwaliteiten van de gemeente in acht nemen of zelfs versterken, waardoor de effecten van 

de verschillende trends enigszins worden verzacht. Het centrale vertrekpunt vormt de 

identiteit van de gemeente Leiderdorp. Identiteitsbepalende kenmerken maken dat de 

gemeente goed ‘’leesbaar’’ is. 

  



Leiden (8 min)

Kust

Den Haag 

(25 min)

Rotterdam 
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Nationaal Land-
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Amsterdam 
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UITGANGSPUNTEN 

Voor de Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp worden enkele algemene en meer specifie-

ke uitgangspunten vastgelegd. Deze uitgangspunten komen voort uit de verrichte enquê-

tes, de daarop volgende analyses en de verschillende uitgevoerde inventarisaties. De on-

derbouwing van deze uitgangspunten is terug te lezen in het onderdeel Verantwoording, 

dat het tweede deel vormt van onderhavige Nota. 

 

1. De bevolking van Leiderdorp is over het algemeen tevreden over de eigen woonsi-

tuatie en de aanwezige voorzieningen binnen de gemeente; daarbij dient te wor-

den aangetekend dat identiteitsbepalende en -versterkende onderdelen worden 

gemist. Er zal daarom meer aandacht moeten zijn voor de bouwkundige cultuur-

historie binnen de gemeente Leiderdorp en het respecteren van stedenbouwkun-

dige en landschappelijke historische structuren. 

 

2. De identiteit van de gemeente wordt mede bepaald door een sterk en goed func-

tionerend Dorpshart. Ingezet moet blijven worden op een compleet en attractief 

dorpscentrum in en rond de huidige Winkelhof, met een bijzondere aandacht voor 

de algehele beeldkwaliteit, de toegepaste architectuur, de inrichting van het 

openbaar gebied en logistieke aspecten van het verkeer en parkeren. 

 
3. Ook de oude dorpskern langs de Oude Rijn vormt door haar historie en de karak-

teristieke bebouwing een belangrijke identiteitsdrager. Het is van belang om hier 

functies te faciliteren die de levendigheid in dit gebied kunnen terugbrengen.  

 

4. Er zijn redelijk grote verschillen in de bevolkingssamenstelling en (sociaal-

economische) weerbaarheid tussen de verschillende wijken van Leiderdorp. Dit 

vraagt om een wijkgerichte aanpak. De Ruimtelijke Structuurvisie zal, naast de 

maatschappelijke structuurvisie, eveneens antwoorden moeten bieden voor de so-

ciaal-maatschappelijke realiteit in en de verschillen tussen de verschillende wijken.  

 
 

5. De leegstand in commercieel en maatschappelijk vastgoed vraagt om een duurza-

me en haalbare herinvulling, waarbij een koppeling met de woningvraag voor de 

hand ligt. Dit vraagt om kleinschalige en flexibele maatwerkoplossingen. Ook bin-

nen de mono-functionele woongebieden dienen mogelijkheden te worden onder-

zocht van duurzaam meervoudig gebruik van het bestaand vastgoed. 

 

6. De na-oorlogse wijken van Leiderdorp vragen op termijn om een aanpassingen 

waarbij aangesloten dient te worden op de huidige, moderne eisen die worden 

gesteld aan de bouwfysica en het algemene woongenot. Daarbij kan op termijn 

een meer divers woonaanbod worden aangeboden in een blijvend aantrekkelijke 

woonomgeving. 

 

7. De jongere wijken met een veelal eenzijdiger bevolkingsopbouw vragen op ter-

mijn om een functionele transformatie en verrijking, waardoor de waardering 

voor deze wijken kan worden gecontinueerd en zelfs versterkt, en waardoor een 

duurzamer leefomgeving wordt verkregen. 
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8. In de Ruimtelijke Structuurvisie wordt ruimtegeboden aan de woningbehoefte 

door woningen te realiseren op basis van demografische ontwikkelingen en deze 

woningen te realiseren door verdichting van bestaande woongebieden en trans-

formatie van (kantoor)gebouwen. Polders en parken dienen daarbij opengelaten 

te worden, maar wel te worden ontsloten voor ‘stadse’ gebruikers en bezoekers.  

 

9. Grotere economische activiteiten dienen vanwege de noodzakelijke grootschalig-

heid te worden geconcentreerd en ontsloten langs de A4, op de Baanderij en in de 

Winkelhof. Kleinere economische dan wel maatschappelijke activiteiten dienen 

zich vanwege een optimale bereikbaarheid en nabijheid te ontwikkelen binnen de 

bestaande wijken. De Lage Zijde dient (deels) te worden gesaneerd. 

 
10. In regionaal verband dient de economische focus van Leiderdorp te liggen op de 

kenniseconomie, de (grootschalige) retailsector en de zorgsector. De zorg is en 

wordt met een verouderende bevolking binnen Leiderdorp de belangrijkste groei-

sector voor de gemeente. Voor het overige dient te worden teruggevallen op de 

aanwezige voorzieningen in de directe omgeving c.q. binnen de Leidse regio. 

 
11. Voor de leefbaarheid en beleving van de gemeente Leiderdorp dient op termijn 

de focus meer op vrijetijdsbeleving, cultuurbeleving en horeca te liggen. De be-

staande sport- en recreatieterreinen dienen hierop in te spelen, maar ook binnen 

het de ontwikkelen Dorpshart kan hiervoor meer ruimte worden gecreëerd. 

 
12. Het groen/blauwe netwerk van plantsoenen, laanbeplantingen, buitensport- en 

recreatieterreinen, waterwegen en –plassen binnen de gemeente Leiderdorp dient 

te worden behouden en onderhouden op een zodanige wijze dat deze een on-

losmakelijk en identiteitsbepalend onderdeel blijven uitmaken van de openbare 

ruimte. Naast de belevingswaarde ligt het accent op de combinatie met natuur-

ontwikkeling en versterking van de biodiversiteit. 

 
13. De bevolking in Leiderdorp zal over enkele decennia voor een belangrijk deel be-

staan uit ouderen, waardoor het verblijven binnen de eigen gemeente belangrij-

ker wordt dan het forensenverkeer. Het netwerk van wegen, straten en pleinen 

dient - waar dit ontbreekt – daarom te worden uitgebreid met een fijnmazig net-

werk van fiets- en voetpaden, waarbij het primaat van de automobilist aan ban-

den wordt gelegd ten behoeve van een woonomgeving die meer gericht is op 

verblijf. Samen met ontwikkelingen als het nieuwe werken, vraagt dit om herori-

entatie op de diverse beschikbare vervoersmodaliteiten. 

 
14. Stimuleren van duurzaamheid; hieronder vallen meer algemene thema’s als kli-

maatbestendigheid (onder meer door realisatie van voldoende waterberging naar 

de toekomst), omgevingskwaliteit (voorkomen dan wel weren van geluidsoverlast,  

voorkomen van verslechtering luchtkwaliteit) en energie (terugdringen verbruik, 

stimuleren van gebruik en opwekking duurzame energie). 

 
15. Leiderdorp maakt deel uit van een groter geheel. Bestuurlijk speelt de discussie 

over schaalvergroting. Dat vraagt om positiebepaling binnen de (Leidse) regio en 

waar mogelijk samenwerken, ook op ruimtelijke thema’s als infrastructuur 

(lab071), groen en water (polders met recreatieve functie voor hele Leidse regio), 



  11  

wonen (afspraken woningbouw en doelgroepen) en economie (regionale econo-

mische agenda). 
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VERVOLGSTAPPEN 

Na de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten kan gestart worden met het opstellen 

van de daadwerkelijk Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp. De RSV heeft een oplossings-

gericht, praktisch en operationeel karakter, en wordt bovendien digitaal raadpleegbaar. 

 

1. Workshop scenario’s 

De hoofdrichting zoals vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten en de trends die be-

noemd zijn geven slechts een beperkte mate van voorzienbare ontwikkelingen weer. In 

de praktijk zullen ontwikkelingen zich binnen een bandbreedte begeven en de exacte 

manier waarop dat gebeurt heeft een weerslag op de ruimtelijke ontwikkeling. In een 

workshop met een brede ambtelijke en politieke afvaardiging worden verschillende ruim-

telijke functionele scenario's ontwikkeld om een indruk te geven van de bandbreedte en 

te discussieren over de wenselijkheid van die scenario's. De nadruk ligt niet zozeer op de 

vraag of bepaalde trends zich zullen voordoen maar meer wanneer, waar en in welke 

mate. Bijvoorbeeld een krimp in de (fysieke) detailhandel en hoe vrijkomende locaties 

ingevuld zouden kunnen worden. 

 

2. Gebiedspaspoorten 

In de NvU zijn de gebieden met een hoog transitieperspectief bepaald. Door onze digitale 

systematiek kunnen aan (inbreidings)locaties zowel algemeen toepasbare instrumenten  

gekoppeld worden als voor het deelgebied specifieke accenten. Bij algemene aspecten 

denken we vooral aan aspecten die te maken hebben met basisvereisten voor een goede 

leefomgeving en aspecten van zorgvuldig bestuurlijk handelen, inclusief participatie (pro-

ces). Voor aspecten als bijvoorbeeld dichtheden en parkeervraagstukken kunnen we ons 

gebiedsgedifferentieerde vereisten voorstellen. Dit doen we in de vorm van 'gebiedspas-

poorten. 

 

Een initiatief van derden is vrijwel nooit gericht op het invulling geven aan gewenst over-

heidsbeleid, maar ontstaat vanuit een eigen ruimtelijke investeringswens, overwegend 

gebonden aan een locatie. De wenselijkheid van een ontwikkeling is (als die strijdig is met 

het vigerend bestemmingsplan) afhankelijk van de ruimtelijke karakteristiek van een ge-

bied waar die ontwikkeling plaats zal vinden en van de gewenste ruimtelijke kwaliteit. 

Om een beslissing te kunnen onderbouwen dient de karakteristiek (identiteit) van een 

gebied te zijn gedefinieerd, en de wenselijke ontwikkeling te zijn benoemd. Dit kan in de 

vorm van generieke uitspraken, maar het kan ook gebiedsspecifiek worden gedaan in de 

vorm van gebiedspaspoorten.  

 

In een gebiedspaspoort worden op basis van de karakteristiek kwantitatieve en kwalita-

tieve randvoorwaarden benoemd. Bij sommige gebieden zal de gemeente veel sturing op 

zowel de functie als op de ruimtelijke kwaliteit willen geven, op andere vooral op ruimte-

lijke kwaliteit of functie. De mate van sturing die wenselijk wordt geacht bepaalt de mate 

van uitwerking die voor een gebied zal plaatsvinden. In de RSV zullen alleen randvoor-

waarden worden uitgewerkt. Voor een meer projectmatige uitwerking heeft BRO instru-

menten ontwikkeld die gericht zijn op het in beeld brengen van het (gewenste) functie-

profiel voor een locatie en dat profiel te toetsen in het kader van financiële en ruimtelijke 

haalbaarheid.  
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3. Uitvoeringsparagraaf 

Een van de weinige wettelijke vereisten aan een structuurvisie is dat deze tevens in gaat 

op de wijze waarop de raad zich voorstelt de voorgenomen ontwikkelingen te verwezen-

lijken. In de uitvoeringsparagraaf komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

1. Procesaspecten van realisatie. Hierbij wordt vooral ingegaan  op de wijze waarop 

derden bij de realisatie betrokken worden en voor welke beleidskeuzen ten be-

hoeve van de realisatie nadere uitwerkingen zullen worden opge start. 

2. Instrumentele aspecten van realisatie. Hierbij wordt ingegaan op de wijze waarop  

publiekrechtelijke instrumenten (bestemmingsplan, beheersverordening, omge-

vingsvergunning, exploitatieplan) en privaatrechtelijke instrumenten (anterieure 

overeenkomst e.d.) ingezet gaan worden om de beleidsdoelen te kunnen realise-

ren. 

3. Financiële aspecten van realisatie. Hierbij wordt ingegaan op de wijze waarop  het 

beleid financieel wordt vastgelegd (grondexploitaties van derden, kostenverhaal, 

risicodragende grondexploitaties gemeente, inzet algemene middelen, bijdragen 

van derden (subsidies)). 

4. Milieuaspecten van realisatie. Hierbij gaat het om demilieuaspecten die mogelijk 

van belang kunnen zijn voor de realisatie van de beleidsdoelen. Hiervoor wordt 

gebruik gemaakt van de expertise van de Omgevingsdienst West Holland (ODWH). 

 

4. Digitale ontsluiting 

De definitieve structuurvisie wordtgeplaatst op Ruimtelijkeplannen.nl.  Ook komt er een 

op het internet  toegesneden versie, deze is via internet raadpleegbaar en printbaar. 
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DEEL B  VERANTWOORDING 
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DE STRUCTUURVISIE IN LEIDERDORP 

De Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp 2013-2033 wordt opgesteld in een tijdsgewricht 

waarin paradigma's zoals economische en demografische groei ter discussie worden ge-

steld, en waarin de rol van de gemeente verandert. Deze veranderingen zullen hun weer-

slag vinden op de inhoud en de vormgeving van de ruimtelijke structuurvisie. 

 

Leiderdorp is een relatief kleine gemeente die onderdeel uitmaakt van de Randstad. Aan 

de ene kant grenst de gemeente aan de historische stad Leiden, aan de andere kant aan 

de open polders van het Groene Hart met bijzonder waardevolle elementen zoals de Bo-

terhuispolder en de Ruige Kade. De gemeente wordt doorkruist door de A4 en de HSL. 

Het gebied langs de A4 heeft in de loop van de tijd een grote transformatie ondergaan 

door de toevoeging van grootschalige retail, woningbouw en recreatieve voorzieningen. 

In feite is de stedelijke uitbreiding van Leiderdorp hiermee in een afrondende fase te-

rechtgekomen.  

 

In de toekomstvisie is vastgelegd dat het buitengebied en de parken duurzaam in stand 

gehouden moeten worden, wat impliciet betekent dat het bestaand stedelijk weefsel 

(nog verder) verdicht en getransformeerd moet worden om de stedelijk ruimtebehoefte 

te realiseren. Het accent komt nog meer dan vroeger op kwaliteit te liggen in plaats van 

kwantiteit. Daarnaast is de gemeente steeds minder de partij die ontwikkeling 'forceert' 

maar eerder een partij die ruimtelijke ontwikkelingen regisseert en waar nodig kaders 

stelt ten behoeve van het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit, duur-

zaamheid en identiteit. 

 

De Ruimtelijke Structuurvisie beperkt haar blikveld niet tot de gemeentegrenzen, maar 

kijkt daar overheen bij thema’s die in regionaal verband opgepakt moeten worden. Te 

denken valt daarbij aan de werkgebieden, de scholen en grotere maatschappelijke voor-

zieningen, maar ook specifieke retail, horeca en cultuur. Wat deze aspecten betreft heeft 

Leiderdorp door haar specifieke ligging aan de rand van de centrumgemeente Leiden 

alles binnen handbereik. 
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RELATIE STRUCTUURVISIE EN BELEIDSDOCUMENTEN  

Een gemeentebrede Structuurvisie is een beleidsdocument waarin de gemeente haar am-

bities voor een langere periode schetst en de wijze waarop zij daaraan invulling wil ge-

ven. De gemeentebrede Structuurvisie kan als vertrekpunt dienen voor thematische visies, 

nieuw te vormen beleid en/of stedenbouwkundige uitwerkingen, maar ook ambities uit 

andere stukken overnemen. Er mag in ieder geval geen strijdigheid ontstaan tussen Struc-

tuurvisie en andere beleidsstukken. In het geval van de gemeente Leiderdorp gaat het om 

een algemene en globale visie met het accent op de (ordening van de beschikbare) ruim-

te. Hierin worden de bevindingen en ambities uit thematische visies zoals de diverse Mas-

terplannen en de Woonvisie samengebracht en de consequenties hiervan worden tevens 

vertaald naar de fysieke ruimte.  

 

De volgende beleidsvisies zijn van belang voor de RSV Leiderdorp, waarbij telkens de 

zwakten én de kansen van elk beleidsonderdeel worden aangegeven voor die structuurvi-

sie. In een korte conclusie worden enkele zaken aangestipt die richtinggevend zijn voor 

de RSV Leiderdorp. 

 

Groenstructuurplan (oktober 2000, actualisatie 2012) 

In een uitgebreide analyse voor het Groenstructuurplan Leiderdorp zijn de hoofdlijnen 

van de ontwikkeling, ondergrond, groen- en waterstructuur en bestaand beleid geanaly-

seerd. De analyse heeft geleid tot een aantal conclusies of kenmerken van de structuur 

van groen in Leiderdorp, welke ook leidende principes zijn in de Structuurvisie. De ste-

denbouwkundige (wijken)structuur van Leiderdorp bepaalt voor een belangrijk deel ook 

de groen- en waterstructuur. De hoofdwatergangen in het waternetwerk vormen een 

blauwe ring, grotendeels om de kern gelegen. Het groen langs deze blauwe ring maakt 

onderdeel uit van de recreatieve groenstructuur. Daarnaast is kavelrichting kenmerkend 

voor de ontstaanswijze en huidige waterstructuur van Leiderdorp. De historische en groe-

ne elementen in Leiderdorp verwijzen naar het ontstaan van het dorp aan rivier, de bouw 

van een waternetwerk (de molens) en de oude waterlopen en dijkstructuren. De ruimte-

lijke groene opbouw van Leiderdorp nu wordt bepaald door de grote groenvlakken van 

de Houtkamp, de Bloemerd en Engelendaal voor het hele dorp en de groene long in de 

Buitenhof. Losse en kenmerkende groen- of stedelijke elementen zijn de randen (Oude 

Rijn aan de westzijde, de provinciale wegen aan de noord- en oostzijde en het open ge-

bied van de Munnickenpolder aan de zuidzijde en historische bebouwing langs de Hoofd-

straat). Stedelijke ontwikkelingen bieden kansen om nieuw groen aan te leggen, meer 

structuur aan te brengen en oud groen te verbeteren. Versterking van de ecologische ver-

bindingszones tenslotte moet zorgen voor verbetering van de natuurnetwerken. 

 

De inrichtingsplannen voor de Polder Achthoven en de Boterhuispolder vormen de invul-

ling van de groenstructuur in de Leidse regio voor het grondgebied van de gemeente Lei-

derdorp. Hiermee wordt het beleid van de Provincie Zuid-Holland en het Rijk gericht op 

een duurzame open en groene invulling van deze polders geoperationaliseerd. Naast de 

agrarische functie worden deze gebieden toegankelijk gemaakt voor extensieve recreatie 

voor de stedeling.  
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In groter verband maken de plannen voor deze polders deel uit van de verbinding Groen 

Blauwe Slinger - Plassengebied - Duinzone. De focus ligt op de verbetering van de kwali-

teit in de verbinding stad en land. De bereikbaarheid binnen deze gebieden is gericht op 

de recreant, vooral de voetgangers en fietsers. Er is (bewust) beperkte parkeerruimte voor 

auto’s in en rond de polders.  

 

Conclusie 

De uitgangspunten van het groenstructuurplan zijn ook voor de RSV Leiderdorp richting-

gevend. Gestreefd dient te worden naar een duurzaam groen-blauw netwerk in en rond 

de gemeente Leiderdorp. 

 

Masterplan Centrum Leiderdorp (2001) 

Doel van het masterplan Centrum Leiderdorp is het realiseren van een levendig en vitaal 

centrum voor Leiderdorp. Het plan omvat de as tussen winkelcentrum Winkelhof  en de 

Oude Rijn en bestaat uit een aantal deelprojecten, waarvan de belangrijkste zijn: 

1. Versterken winkelcentrum Winkelhof door uitbreiding met ca. 7.000 m2 bvo retail 

2. Versterken winkelcentrum  Santhorst door verbeteren openbaar gebied 

3. Versterken as Winkelhof-Santhorst middels een parkpromenade, vier woontorens 

en een sociaal cultureel centrum 

4. Afrondende bebouwing Oude Rijn met appartementencomplex MEAS en verbete-

ren openbaar gebied naar de Santhorst 

5. Versterken woonfunctie voor ouderen met appartementengebouwen Ommedijk 

en Oranjerie 

 

Oorspronkelijk was het doel om de Engelendaal om te vormen van drukke verkeersas tot 

een groene stadsas met daarin ruimte voor een HOV-lijn. Later is dat doel deels bijgesteld. 

Op de Engelendaal wordt uitsluitend het doorgaande verkeer zo veel mogelijk geweerd 

(IVVP doel), maar voor een goede en veilige bereikbaarheid voor de grote hoeveelheid 

bestemmingsverkeer dient tevens rekening te worden gehouden met een goede door-

stroming. 

 

Conclusie 

Kans voor het centrum van Leiderdorp blijft het creëren van een levendig maar ook com-

pact centrum, met maatschappelijke en commerciële voorzieningen, gecombineerd met 

centrumwonen en een hoge ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte.  

 

Masterplan W4 (2002) 

Doel van het Masterplan W4 is een integrale, duurzame inpassing van de Rijksweg A4 in 

de Leidse regio door een verlengde verdiepte ligging en daarmee het wegnemen van de 

barrièrewerking en ontwikkeling van aangrenzende gebieden. Voor Leiderdorp zijn dat 

de volgende gebieden: 

1. Bospoort: nieuwe werklocatie voor 33.000 m2 bvo (20.000 m2 PDV en 13.000 m2 

bedrijven) 

2. Vierzicht: nieuwe werklocatie voor 45.000 m2 bvo (15.000 m2 PDV, 15.000 m2 kan-

toren en 15.000 m2 bedrijven) 

3. Plantage: nieuwe woonlocatie voor 35-40 eengezinswoningen 

4. Mauritskwartier: nieuwe woonlocatie voor 120-125 eengezinswoningen en 35 

meergezinswoningen 

5. Munnikkenpolder: nieuwe recreatielocatie met ca. 35 ha groen, water, natuur en 

locatie voor enkele sportverenigingen 
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Ten behoeve van de nieuwe werklocaties is het wegennet in Leiderdorp aangepast, o.a. 

de verdubbeling van de routes naar Bospoort en de rotondestructuur bij de A4, en de 

tweede ontsluiting van Vierzicht. Tevens is er een ontsluitingsweg aangelegd naar de 

Munnikkenpolder. Voor de werklocaties zijn vanwege de huidige economische crisis on-

voldoende geschikte kandidaten binnen de oorspronkelijk beoogde bestemmingen te 

vinden. Voor andere functies, zoals bijvoorbeeld een grote bioscoop, is nog niet onder-

zocht hoe dat in de verkeersstructuur zou kunnen passen.  

 

Conclusie 

De uitvoering van het masterplan W4 heeft in haar functionele invulling last van de hui-

dige economische omstandigheden. Daardoor is het moeilijk invulling te geven aan de 

verschillende weklocaties. Als kans voor het gebied wordt het ontwikkelen binnen speci-

fieke (retail- of werk)thema’s gezien, waarvoor wellicht nog wél kandidaten te vinden 

zijn.  

 

Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan e.o. (2012) 

Voor het gebied tussen de A4 en de Persant Snoepweg is in 2012 een gebiedsvisie opge-

steld. Daarin is door middel van een algemene gebiedsbeschrijving en enkele locatiege-

richte scenario’s beleid vastgesteld voor de ruimtelijke ontwikkeling in het gebied. Daarbij 

wordt ook de infrastructuur aangepakt. De scenario’s zijn gemaakt voor de deelgebieden 

waar de komende 10 jaar ontwikkelingen worden verwacht: 

1. Zwembadlocatie / Ericalaan: naast het zwembad de Does worden braakliggende 

gronden ontwikkeld. Daarbinnen is deels ruimte voor woningen en langs de A4 

een buurtgerichte supermarkt van max. 1.500 m2 bvo (supermarkt Leiderdorp-

Zuid). 

2. Begraafplaats e.o.: voor de begraafplaats is een prognose gemaakt voor de (toe-

komstige) ruimtebehoefte. Op basis hiervan zijn enkele inrichtingsscenario’s ge-

maakt.  

3. Cardea / RZG: de locatie van Cardea Jeugdzorg en terreinen van Rijnland zorg-

groep (ziekenhuis en verzorgingstehuis) zijn in ontwikkeling. Na realisatie van de 

nieuwbouw van Cardea komen een deel van de gronden vrij voor ontwikkeling. 

Daarna kan een deel van de bestaande functies verhuizen en daarmee ook de uit-

breiding van het ziekenhuis worden verwezenlijkt, alsook de bouw van woningen. 

 

Conclusie 

De deelprojecten uit de gebiedsvisie wordt de komende jaren gerealiseerd. De ontsluiting 

van de Acacialaan en Ericalaan, gevoegd bij de toename van het verkeer op Simon Smit-

weg, vormen de uitdagingen binnen de gebiedsvisie, alsmede de (her)inrichting van de 

Hoogmadeseweg.  

 

Gemeentelijk detailhandelsbeleid Leiderdorp 2012-2016 (2012) 

In het gemeentelijk detailhandelsbeleid van de gemeente Leiderdorp wordt geschetst 

welke ontwikkeling de gemeente Leiderdorp idealiter zou kunnen en moeten doormaken 

wil ze ook op lange termijn de bevolking voldoende voorzieningen kunnen aanbieden. 

Tevens wordt aangegeven wat de visie is op de diverse specifieke (winkel)locaties binnen 

de gemeente. Daarbij worden ook de huidige problemen geschetst en de wijze waarop 

hierin kan en moet worden ingegrepen. Er bestaat ruimte voor meer detailhandel in Lei-

derdorp. In het Koopstromenonderzoek 2011 is ten opzichte van 2004 een omzetstijging 

waarneembaar in de dagelijkse artikelen. Deze stijging komt grotendeels op het conto  

van de omzet in de Winkelhof, er is sprake van omzetdaling in WOOON en de Baanderij. 
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De herkomst van de omzet in Leiderdorp is als volgt: dagelijks 69% uit Leiderdorp, overig 

vooral uit Leiden (18%). Niet-dagelijks 40% uit Leiderdorp, overig vooral uit Leiden (23%). 

Voor het WOOON-complex geldt dat sprake is van een toenemende leegstand en daar-

mee verband houdende omzetdaling (in 2004 55 miljoen euro omzet, in 2011 nog maar 17 

miljoen euro). Als oplossing wordt gezien de wellicht aanzuigende werking van de komst 

van een IKEA-vestiging nabij WOOON en de mogelijkheid van vestiging van meer klein-

schaliger winkelvestigingen in de vorm van speciaalzaken binnen het complex.  

 

Ook in de Baanderij is sprake van een toenemende leegstand. Debet hieraan is mede het 

gebrek aan mogelijkheden voor het vestigen van detailhandel binnen dit van origine 

werkgebied, nu als PDV-locatie-in-wording. De Baanderij zal zich steeds meer gaan profi-

leren van lokaal bedrijventerrein naar een perifere detailhandelslocatie met een subregi-

onale functie. Beperkte brancheverruiming zal worden toegestaan, mits dit niet leidt tot 

ontwrichting van de bestaande structuur (doelgericht, laag/middensegment, lokaal ver-

zorgend). Tenslotte is de Baanderij geschikt als locatie voor vestiging van combinaties van 

wonen en werken. 

 

De Winkelhof heeft als ambitie een uitbreiding van winkelcentrum met 6.400 m2 bvo te 

realiseren in 2014. Doel is om zittende ondernemers de mogelijkheid te bieden uit te 

breiden, enkele nieuwe ondernemers te kunnen vestigen, meer keuze te bieden en de 

positie in de regio te versterken door ruimtelijk en functionele kwaliteitsvergroting (door 

o.a. goede bereikbaarheid en voldoende parkeren). Santhorst heeft een sterk accent op 

dagelijkse boodschappen, toekomstig als volwaardig wijkwinkelcentrum. De Oranjegalerij 

voldoet niet meer aan eisen van deze tijd, er is ruimte voor een volwaardige buurtsuper, 

echter dit is praktisch niet haalbaar (geen supermarkt wil zich er vestigen). Een mogelijk-

heid wordt gecreëerd om op de hoek Ericalaan-Willem-Alexanderlaan een supermarkt 

met flankerend aanbod (max. 1.500 m² bvo) te ontwikkelen). 

 

Conclusie 

De Winkelhof is behalve voor Leiderdorp ook voor bewoners van de buurgemeenten de 

belangrijkste winkelvoorziening. De nadruk ligt daarbij op de dagelijkse boodschappen. 

Uitbreiding van het Winkelhof versterkt deze rol en biedt perspectief om het aanbod te 

verbreden. De twee PDV-locaties maken een moeilijke tijd door. Voor deze winkelgebie-

den kan het flexibeler maken van de branchebepalingen helpen deze locaties te verster-

ken. 

 

Toekomstvisie 2025 – Samenwerken en verbinden (2012) 

Als knelpunt voor het aspect Wonen wordt in de Toekomstvisie geconstateerd dat er geen 

‘greenfields’ meer beschikbaar zijn en dat dus gezocht moet worden naar binnenstedelij-

ke locaties. Deze stuiten altijd op weerstand uit omgeving of hebben anderzijds te maken 

met milieutechnische belemmeringen. Voor de detailhandel en bedrijvigheid geldt dat 

sprake is van leegstand c.q.  over-programmering van kantoor- en bedrijfsruimte. Er is een 

tekort aan ruimte voor grotere detailhandelsvestigingen, en tenslotte zorgt menig bedrijf 

voor ongewenst (vracht)verkeer door het dorp. Als ambities worden vermeld het kwalita-

tief verbeteren van de grootschalige groenvoorzieningen, de realisatie van ca. 750 wonin-

gen in bestaand stedelijk gebied, het verbeteren van het woon- en leefklimaat binnen de 

bestaande woonwijken en het flexibeler inzetten van het bedrijven- en kantorenvastgoed. 
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De ligging van het bedrijventerrein Lage Zijde in de polder is geen logische te noemen. 

Van ruimtelijke inpassing is nauwelijks sprake, het terrein steekt aan de achterzijde ver 

door in het open landschap van de Achthovenerpolder. Er zijn door restricties vanuit de 

Provincie geen groeimogelijkheden voor de huidige bedrijven, en de bereikbaarheid is op 

dit moment zeker niet optimaal te noemen. Tenslotte heeft het zittende bedrijf Vliko een 

te zware bedrijfsvoering/milieucategorie dan eigenlijk toegestaan kan worden. Uitplaat-

sing van dit bedrijf in combinatie met verkleining van het bedrijventerrein vormt de ambi-

tie van de gemeente. 

 

Conclusies 

In de toekomstvisie zijn een aantal voor mobiliteit en ruimte relevant punten opgenomen, 

welke richtinggevend zijn voor de RSV Leiderdorp: 

1. Tegemoetkomen aan de woningbehoefte door woningen te realiseren op basis van 

demografische ontwikkelingen.  

2. Woningen realiseren door verdichting en door transformatie van kantoorgebou-

wen. Polders en parken open laten.  

3. Duurzaam in stand houden van buitengebieden, groen en water, en van groen bin-

nen de bebouwde kom.  

4. Economische activiteiten concentreren langs de A4, op de Baanderij en in de Win-

kelhof. De Lage Zijde saneren.  

5. Focus op versterken detailhandel en diensten op lokaal en regionaal niveau. Regio-

naal focussen op kenniseconomie en de zorgsector.  

 

IVVP Leiderdorp (2009; uitvoeringsplan IVVP 2012) 

Sinds het IVVP in 2009 is vastgesteld zijn er veel veranderingen geweest in Leiderdorp. Al 

deze veranderingen zijn meegenomen in de samenstelling van het definitieve uitvoe-

ringspakket. Zo is medio 2012 bekend geworden dat de HOV verbinding Meerlijn Noord 

niet versneld wordt gerealiseerd met behulp van de middelen die toen beschikbaar waren 

voor het openbaar vervoer. Dit betekent dat Leiderdorp niet op korte termijn een snelle 

en hoogwaardige busverbinding richting Leiden Centraal Station krijgt.  

 

In het uitvoeringspakket is evenwel de kern van het beleid van het IVVP uit 2009 overeind 

gehouden. De in de IVVP gesignaleerde problemen zijn nog steeds actueel. Wel zijn keu-

zes gemaakt om de totale investeringskosten zo beperkt mogelijk te houden. De bereik-

baarheid binnen Leiderdorp wordt verbeterd en de doorstroming voor met name de fiet-

sers en voetgangers langs hoofdroutes krijgt een impuls. Ook de veiligheid wordt op de 

meest kwetsbare punten verbeterd. In het definitieve uitvoeringspakket IVVP worden drie 

deelpakketten onderscheiden. Het zijn de pakketten Engelendaal/Centrumplan, Brede 

School West en quickwins. Deze pakketten bevatten elk meerdere maatregelen welke 

gezamenlijk de gestelde doelen bereiken. Het pakket Engelendaal/Centrumplan vormt het 

hart van het IVVP. Het Engelendaal is een belangrijke route binnen Leiderdorp. Niet al-

leen voor de bereikbaarheid van het Centrum en het Winkelhof, maar ook als ontslui-

tingsroute van de verschillende woonwijken. Het Engelendaal is niet alleen voor automo-

bilisten een belangrijke route. Het is ook een hoofdfietsroute en vormt op dit moment 

een barrière voor fietsroutes langs en haaks op het Engelendaal.   
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Conclusie 

De uitvoeringspakketten van de IVVP hebben te lijden onder de huidige economische 

malaise en gevolgde bezuinigingen. HOV-verbindingen worden op de langere baan ge-

schoven, meer aandacht is er voor doelgerichte aanpassingen in de infrastructuur (gelijk-

tijdig met de diverse gebiedsontwikkelingen op te pakken). 

 

Woonvisie (2013) 
In de woonvisie is het beleid op het gebied van wonen voor de periode tot 2020 vastge-

legd. In de visie wordt uitgegaan van de bouw van ca. 750 woningen, voornamelijk voor 

jonge starters en ouderen, met behoud en versterking – waar mogelijk – van de huidige 

door de inwoner van Leiderdorp zeer gewaardeerde structuur. Met dit aantal is het moge-

lijk om de in de Toekomstvisie vastgelegde ambitie ‘behoud van het huidig aantal inwo-

ners’ te realiseren.  

 

Bouwsteen voor de woonvisie is het woonbehoefteonderzoek uit 2011 van de gemeente 

en woningcorporatie Rijnhart Wonen. Het geeft een beeld van de huidige stand van za-

ken op de woningmarkt en toekomstverwachtingen. Kort en krachtig komen hieruit de 

volgende trends naar voren: 

 

1. Leiderdorp heeft een duidelijke regiofunctie; jongeren trekken naar Leiden, ge-

zinnen met kinderen uit Leiden naar Leiderdorp en vanuit Leiderdorp verder de 

regio in. Daarmee heeft Leiderdorp een brugfunctie in de regionale woningmarkt. 

2. Tot en met 2020 zijn ten opzichte van de woningvoorraad op 1 januari 2011 

(11.450 woningen) 750 extra woningen nodig om de bevolkingsgroei als gevolg 

van geboorte minus sterfte en gezinsverdunning te faciliteren. Een belangrijke 

trend hierbinnen is de vergrijzing en daling van het aantal gezinnen met kinderen. 

3. Steeds meer huishoudens richten zich op de huursector. 

4. Onder starters zien we dat zij uiteindelijk toch vaak in een koopwoning terecht 

komen, vanwege lange wachttijden en strikte inkomensnormen in de huursector. 

5. Huishoudens van 55 jaar en ouder willen huren, maar hebben vaak een te hoog 

inkomen voor sociale huurwoningen. 

6. In de koopsector is er momenteel vooral vraag naar goedkopere eengezinswonin-

gen (tot 200.000 euro) en koopappartementen. Duurdere eengezinswoningen zijn 

onder het huidige economische gesternte minder gewild. De verkoopbaarheid van 

duurdere woningen staat onder druk, waardoor de doorstroming stagneert. 

7. Senioren zijn nog maar beperkt bezig met het (preventief) aanpassen van hun 

woningen. Zij verwachten hierbij steun vanuit de overheid en/of corporatie. Ook 

nieuwe regelgeving (Herzieningswet, Huisvestingswet, Wmo) zorgt voor andere 

verhoudingen op de woningmarkt. 

8. Corporaties moeten minimaal 90% van hun sociale woningvoorraad (tot 665 euro, 

norm 1 januari 2012) toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 34.085 euro 

(belastbaar per jaar). Voor hogere inkomens gaat een liberaler ‘huurprijsregime’ 

gelden. De sociale huurvoorraad wordt aangemerkt als Dienst van Algemeen Eco-

nomisch Belang (DAEB). Daarvoor geldt de hiervoor genoemde toewijzingsregel. 

De corporatie kan een beperkt aantal woningen omzetten naar niet-DAEB. Hier-

voor is vanaf 2014 toestemming van de gemeente nodig. 

9. Er is een nieuwe Huisvestingswet in de maak. Deze is vooral van invloed op de stu-

ringsmogelijkheden bij woningtoewijzing. Uitgangspunt is vrijheid van vestiging, 

dus geen lokale binding. De mogelijkheden voor Lokaal Maatwerk worden in deze 

wet geregeld. Dit houdt in dat in geval van (extra) schaarste in bepaalde woning-

categorieën voorrang kan worden gegeven aan woningzoekenden met een maat-



  27  

schappelijke of economische binding aan de gemeente. Deze regeling geldt voor 

gemeenten met beperkte bouwmogelijkheden en voor maximaal 50% van de vrij-

komende woningen. 

10. De eigen verantwoordelijkheid van mensen wordt groter en er wordt nog meer 

geleund op lokale netwerken en het lokaal oplossend vermogen. Tegelijkertijd 

gaat dit gepaard met stevige bezuinigingen. Dit geldt ook voor woningaanpassin-

gen. Andere relevante ontwikkelingen zijn vooral de inperking van hypotheek-

mogelijkheden en Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Deze maatregelen beper-

ken de leencapaciteit van huishoudens. Daarnaast wordt de Huurtoeslag voor lage 

inkomens stapsgewijs beperkt. 

 

Conclusie 

Voor nieuwe woningen moet ruimte gevonden worden in bestaand stedelijk gebied, 

waarbij uitgegaan moet worden van het benutten van kansen met oog voor de bestaande 

waardevol geachte structuur. Qua woonvorm dient vooral te worden gebouwd voor ‘jon-

ge’ starters en senioren met als streven de opbouw van de bevolking in evenwicht te hou-

den. 

 

Beleid in ontwikkeling: 

 

Waterstructuurplan (2013) 

De streefbeelden uit het Waterplan Leiderdorp 2011-2015 worden in het Waterstructuur-

plan uitgewerkt tot een gewenste structuur van het watersysteem. Het Waterstructuur-

plan geeft per watergebied een korte beschrijving van het watersysteem, met daarbij de 

wateropgave. Het inpassen van water bij ruimtelijke ontwikkelingen is een van de speer-

punten van het waterstructuurplan.  

 
Water is structuur- en beeldbepalend 
De hoofdwatergangen vormen met de kleinere watergangen een samenhangende struc-
tuur in de openbare ruimte van Leiderdorp. Water bepaalt de structuur om en in de be-
bouwde kom. De boezemwatergangen zijn breed, liggen met kades hoog rondom Leider-
dorp en zijn daardoor goed zichtbaar. 
De Oude Rijn is een belangrijk verbindend element binnen het bebouwde gebied. De ri-
vier is structuurbepalend voor de ruimtelijke opbouw. En vanuit de cultuurhistorie is het 
een belangrijk onderdeel van de ontstaansgeschiedenis van Leiderdorp. De bomenrij langs 
de rivier, die grotendeels al weer is teruggebracht, versterkt de beleving van de Oude Rijn 
met het langs liggende jaagpad. 
 
Betekenis van water in de ruimtelijke structuur 
De huidige functies en kwaliteiten van het water in Leiderdorp zijn onderverdeel in vier 
hoofdfuncties:  waterberging en –afvoer, waterbeleving, waterrecreatie en waternatuur. 
 
De huidige waterstructuur biedt al veel mogelijkheden voor de gewenste waterfuncties. 

Het waterstructuurplan is er op gericht om de kansen die zich voordoen om deze water-

functies te versterken maximaal te benutten en knelpunten die er op dit moment nog zijn 

op te lossen.  

 

Conclusie 

De waterstructuur is een belangrijke basis voor ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast 

draagt water als beeldbepalend element bij aan de kwaliteit van de woonomgeving en de 

identiteit van Leiderdorp.  

Waterberging en waterkwaliteit vormen bij elke ruimtelijke ontwikkeling een belangrijk 

aandachtspunt om te voorkomen dat water van kwaliteit tot risico wordt. 
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LAB071 (2013) 
In LAB071 werken de gemeentes van de Leidse agglomeratie samen om de bereikbaarheid 
van de regio te verbeteren. Dit project loopt parallel aan deze nota en op dit moment is 
alleen het ambitiedocument beschikbaar dat in september 2013 wordt vastgesteld.  
In dit document staan de opgaven en eerste verkenningen voor het verbeteren van de 
bereikbaarheid in de Leidse agglomeratie. Het is gebaseerd op een verkenning van de 
ruimtelijk-economische ambities en bereikbaarheidsknelpunten. De geformuleerde ambi-
ties zijn naar hun aard toekomstgericht en raken de RSV  bij vraagstukken op het gebied 
van leefbaarheid,  economie en mobiliteit.  
Voor Leiderdorp zijn de belangrijkste ambities de woonkwaliteit voor de woonwijken, het 
weren van doorgaand verkeer over de Engelendaal en de Persant Snoepweg en de ont-
wikkelingskansen voor de A4/W4-zone. 
 
Het vervolg bestaat uit een studie naar verkeerskundige oplossingen voor de bereikbaar-

heidsproblematiek. De uiteindelijk te kiezen oplossing levert ook een bijdrage aan de 

realisatie van de ruimtelijk-economische ambities. De te kiezen bereikbaarheidsmaatrege-

len hebben, naast een eventueel concreet ruimtelijk beslag, invloed op het totale mobili-

teitsvraagstuk (IVVP, openbaar vervoer, langzaam verkeer, verkeersstromen) en de gevol-

gen daarvan voor de leefbaarheid voor het wonen en verblijven in Leiderdorp en de eco-

nomische potenties van de werklocaties.  

 
Conclusie: 
Binnen de Leidse agglomeratie wordt het gezamenlijk belang erkend van goede bereik-

baarheid en een gerichte strategie voor economische ontwikkeling. In LAB071 wordt 

daarom geïnvesteerd in de ontwikkeling van goed bereikbare locaties en het verbeteren 

van de bereikbaarheid op ervaren knelpunten. 

 
Lokale Energievisie (2013) 

Op dit moment wordt de Regionale Energievisie1 van de Omgevingsdienst West Holland 

uitgewerkt voor Leiderdorp. Hierbij worden de potenties voor de besparing van energie 

en opwekking van schone  energie binnen de gemeente in kaart gebracht. waarbij door 

het koppelen ervan aan de ruimtelijke opgaven en projecten direct handelingsperspectief 

geboden wordt.  

Energie kan worden uitgesplitst in warmte, brandstof en elektriciteit. Door warmtege-

bruik, de motorvoertuigdichtheid  en de potenties voor duurzame energieopwekking  

weer te geven, kunnen de kansen ruimtelijk worden vertaald. 

 

Warmtegebruik(warmte) 

Het warmtegebruik per oppervlak van wijken in Leiderdorp geeft de technische potentie 

weer voor collectieve warmtesystemen voor woningen. De Schansen springt eruit doordat 

er een hoge dichtheid van woningen (gestapelde bouw) aanwezig is, wat bijvoorbeeld bij 

gespreide huizen en een bedrijventerrein als de Baanderij niet het geval is (zie kaart-

beeld). In gebieden met een hoog warmtegebruik is  de infrastructuur die nodig is om de 

warmte af te zetten het effectiefst. Voorbeelden van warmtesystemen  zijn:  het bestaan-

de restwarmtenet van Leiden, Warmte-Koude Opslag in de bodem (WKO), een geothermi-

sche bron of een warmtekrachtkoppeling (WKK).  
  

                                                      
1 De Regionale energievisie is digitaal te vinden op: http://www.odwh.nl/opdrachtgevers/milieuthema/duurzame-
ruimtelijke/ 
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Interessant is, dat de Vogelwijk (met een hoge warmtedichtheid) op dit moment al voor 

29% aangesloten is op het restwarmtenet vanuit Leiden. Koppeling van de rest van de 

wijk, in combinatie met denabij gelegen  Schansen is een grote potentie. Ook  zal geke-

ken worden naar de potentie voor toekomstige ontwikkellocaties, met name in dit ge-

bied, zoals bijvoorbeeld ‘de Driemaster’.  

 

Motorvoertuigdichtheid (brandstof) 

Ten opzichte van Nederland is Leiderdorp een gemeente met een hoog autogebruik. Ruim 

20% van alle energie die gebruikt wordt is gerelateerd aan mobiliteit. In gebieden met 

veel auto’s is het effectief om maatregelen te treffen om het energiegebruik voor mobili-

teit te verduurzamen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van elektrische laadpa-

len, toegankelijkheid tot andere duurzame brandstoffen of het stimuleren van openbaar 

vervoer in dit gebied.  

 

Duurzame energie (elektriciteit) 

De gemeente Leiderdorp wil het groene karakter van Leider-

dorp behouden en streven naar klimaatneutraliteit, waarbij 

milieueducatie, energiebesparing en toepassing van duurzame 

energie speerpunten zijn. Duurzame energieopwekking is 

daarvoor integraal onderdeel van de uitwerking van de Regi-

onale Energievisie van de Omgevingsdienst West-Holland. Hier 

zullen de potenties voor duurzame energieopwekking op 

buurtniveau worden gepresenteerd. Om een idee te geven van 

de potentie voor wind en zonne-energie zijn hiernaast de to-

tale potenties voor de gemeente Leiderdorp en de omliggende 

gemeenten gepresenteerd. De hoeveelheid windenergie die 

theoretisch opgewekt kan worden is 10 maal de hoeveelheid 

elektriciteit die alle woningen in Leiderdorp nodig hebben. 

Zonne-energie zou in maximaal  tweemaal de behoeft kunnen 

voorzien. Andere vormen van duurzame energieopwekking 

die zullen worden onderzocht zijn o.a. biomassa en geother-

mie. 
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TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND 

Algemene demografische trends en sociaal-economische ontwikkelingen 

De gemeente Leiderdorp is als alle andere Nederlandse gemeenten in meer of mindere 

mate onderhavig aan algemene demografische trends en sociaal-economische ontwikke-

lingen. De belangrijkste staan hierna opgesomd: 

1. Er is sprake van een veranderende leeftijdsopbouw van de bevolking: de gemid-

delde leeftijd neemt toe (vergrijzing), waardoor ook de behoeften veranderen 

(opera, luxe vakanties, zorg en verpleging, wandelen en fietsen, ‘living in the slow 

lane’). 

2. Er is daarnaast sprake van veranderingen in de gezinsopbouw. Mensen trouwen 

later, hebben minder kinderen en hebben ze ook later, er zijn meer vrouwen die 

werken, waardoor er verschuivingen plaatsvinden in de traditionele rolpatronen. 

3. Er is sprake van een toenemende mobiliteit en mobiliteitsvraag. 

4. Er is een toename van beter opgeleide mensen, hierdoor verandert de manier 

waarop mensen producten aanschaffen en verschuiven de verwachtingen ten aan-

zien van het gebruik en de werking ervan. 

5. Er is een grotere verscheidenheid in afkomst en ras onder de bevolking, de multi-

culturele samenleving heeft zijn intrede gedaan. 

 

Trends in de horeca 

De consument wil meer voor minder. Kwaliteit, gastvrijheid en beleving worden steeds 

belangrijker. Bedrijven met lowbudget- of unieke belevingsproducten bieden dan ook 

extra perspectief. Met de toenemende integratie van verblijfs- en dagrecreatie biedt de 

samenwerking tussen horeca, recreatie en retail kansen. Dit is al meer en meer zichtbaar 

middels de branchevervlechting; de opkomst van nieuwe ‘horeca’-aanbieders zoals wa-

renhuizen, supermarkten en sportaccommodaties. Het gebruik van internet neemt ook in 

de horeca toe bij het zoeken en boeken.  

 

Hotels 

· Toenemende populariteit van budget hotels en kleinschalig particulier aanbod (Bed & 

Breakfast, kamerverhuur, huisruil). Het Nederlandse Bed & Breakfast-aanbod is in vijf 

jaar tijd meer dan verdubbeld, bovendien ontvingen B&B’s op bedandbreakfast.nl bij-

na 20% meer reserveringsaanvragen dan in 2010. 

· Er komen meer en grotere hotels, kans is inspelen op authenticiteit en beleving: het 

creatieve aanbod wint het van de massa. 

· De toeristische markt groeit door de toename van de 55+ markt. De toenemende 

groep ouderen hebben meer te besteden, komen vaker terug en zijn flexibeler qua 

periode dat ze op vakantie kunnen. 

· Door teveel nieuwbouw en ombouw van kantoorpanden dreigt een hoteloverschot 

(nu vooral in Amsterdam en Utrecht). Een forse toename van hotelkamers kan leiden 

tot een verdere druk op de bezettingsgraden en kamerprijzen. Door de toename van 

het aantal buitenlandse gasten, bestaat voor de langere tijd nog perspectief.  

· Iets minder dan de helft van alle boekingen wordt rechtstreeks bij het hotel gedaan, 

55% boekt via internet. Binnen de boekingssites is er een behoorlijke opkomst van 

veiling- en kortingssites. Ruim 15% van alle boekingen komt voor rekening van deze 

websites.  
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Vooral de bed & breakfast markt is interessant voor Leiderdorp. Zeker gezien de perfecte 

ligging nabij stad (Leiden), polders (het Groene Hart) en (op wat grotere afstand) strand 

en zee 

 

Cafés  

· Cafés begeven zich in een moeilijke markt. Een deel van de cafés verdient structureel 

te weinig (ook door crisis), dit leidt de komende jaren tot een afname van het aantal 

cafés. Kansen worden gezien in het inspelen op andere doelgroepen en samenwer-

king.  

· Schaalvergroting (afname aantal bedrijven, toename verkoopoppervlakte), toene-

mende ketenvorming en groei aantal formules. 

· De consument wil maximaal genieten en maximaal gemak, hij is zeer prijsbewust en 

kritisch. Cafés moeten trachten uniek te zijn, te werken met thema’s, concepten en 

imagoproducten.  

· Als consumenten horeca bezoeken om iets te drinken, doen zij dit meestal in het ka-

der van een activiteit. Uit een onderzoek van het Bedrijfschap Horeca en Catering 

blijkt dat vooral winkelen (18%) of een afspraak met familie of vrienden (17%) de 

aanleiding was om de horeca te bezoeken om iets te drinken of eten. 

 

Restaurants 

· Meer dan de helft van potentiele gasten raadpleegt eerst het internet voor een be-

zoek aan een restaurant.  

· Toename van het aantal kapitaalkrachtige (alleenstaande) ouderen met veel vrije tijd 

zijn een belangrijke doelgroep voor restaurants. Nederlanders tussen de 50 en 64 wa-

ren goed voor bijna 40% van de totale bestedingen in de restaurantbranche. Het be-

lang van een goed terras neemt toe, ook om te kunnen roken. 

· Toenemende concurrentie van branchevreemde aanbieders en het feit dat de consu-

ment steeds vaker kiest voor thuisbezorgd eten, zorgen ervoor dat restaurant herken-

bare meerwaarde en onderscheidend vermogen moeten bieden. Vers en verantwoord, 

regionaal of juist exotisch, beleving en gastvrijheid zijn punten waarop restaurant het 

op moeten gaan winnen. 

 

Ook voor deze functie geld dat bij de ontwikkeling van het dorpshart, maar ook daarbui-

ten, mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van goed draaiende restaurants, zeker ge-

zien de groei in de toekomstige klandizie (kapitaalkrachtige ouderen!). 

 

Trends in dienstverlening 

De dienstverlening is een gevarieerde sector met veel dynamiek en een sterke groei van 

het aanbod. De sector is in te delen in een aantal hoofdgroepen: consumentgericht, zake-

lijk (B2B) en ambacht. De schaalvergroting in de sector is relatief beperkt, de ontwikkelin-

gen zijn zeer onvoorspelbaar.  

 

· De dienstverlening is de sector met het grootste aandeel startende ondernemers. Ruim 

60% van de starters begint in de dienstverlening. Het zijn vaak eenpersoonsbedrijven, 

met een ZZP-constructie (startups). 

· Innovatiekansen en onderscheidend vermogen nemen toe wanneer ondernemers uit 

cultuur, dienstverlening en horeca en recreatie samenwerken. 

· Binnen de dienstverlening is vooral in de branches kappers, kinderopvang, makelaars 

en uitzendbureaus een opkomst van formules zichtbaar. 
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· In de uitzendbranche is het gebruik van internet (vacaturesites en social media) zeer 

populair, wat een bedreiging kan vormen voor de fysieke bureaus. Het bedrijfsleven 

blijft echter streven naar flexibilisering van arbeid. Dit biedt op termijn kansen voor de 

uitzendbranche. 

· Bij kapsalons is een uitbreiding van het dienstenpakket met schoonheids- en nagelver-

zorging, visagie en zonnebanken, maar vooral ook combinaties op het gebied van life-

style en mode zichtbaar. Er is meer aandacht voor service op maat. 

· Het aantal kapsalons neemt toe, terwijl het aantal kappersbezoeken daalt. Dit leidt 

tot een sterkere lokale concurrentie. Voor kapsalons is een duidelijke en herkenbare 

keuze voor de bediening van een specifieke doelgroep belangrijk. Hiermee kan men 

zich onderscheiden. 

· De grootste toename van het aantal ondernemers in de ambacht-sector heeft plaats-

gevonden in de uiterlijke verzorgingsbranche (o.a. kapsalon, schoonheidsspecialist). 

Ook de kledingreparatie laat een duidelijke groei zien, door een toename van ver-

stelwerkzaamheden.  

· Veel ontwikkelingen zijn er tenslotte op het raakvlak met winkels, (commerciële) zorg 

en dienstverlening. 

 

Leiderdorp biedt vanwege haar bevolkingsopbouw goede kansen voor de ontwikkeling 

van een bloeiende (kleinschalige) dienstverleningstak, met name in de verzorgingsbran-

ches en de commerciële zorg. 

 

Trends in detailhandel 

Landelijk zijn verschillende trends en ontwikkelingen te onderscheiden. De effecten hier-

van verschillen per type winkelcentrum; zo ook in Leiderdorp. Navolgend worden de al-

gemene trends en ontwikkelingen in de detailhandel beschreven, zonder hiervoor directe 

conclusies te benoemen voor de Leiderdorpse situatie. 

 

Genieten en ervaren – Steeds meer winkels zetten in op de belevenis in hun winkels om 

een bepaalde sfeer te creëren. Service, productpresentatie en –beleving, try & buy, gemak, 

etc. zijn daarbij kernbegrippen. Ook de integratie van horeca en voorzieningen als kin-

deropvang is van groot belang. Dergelijke elementen dragen bij aan bezoekduurverlen-

ging en daarmee tot hogere bestedingen in een winkel of winkelgebied. 

 

Gemak - Het verwachtingspatroon van consumenten wordt ingegeven door het bezoek-

doel. Boodschappen moeten snel en eenvoudig kunnen worden gedaan. Het liefst par-

keert de consument daarbij in de winkel. Ook laagfrequente aankopen moeten efficiënt 

plaatsvinden. Gaat de consument om te kijken, te vergelijken en te snuffelen (zoals in 

binnensteden), dan besteedt hij daar meer tijd aan, maar stelt ook hoge eisen aan com-

fort, sfeer en gezelligheid. 

 

Webwinkelen - De bestedingen via internet zitten fors in de lift. Het aandeel thuiswinke-

len (online winkelen + catalogi, post etc.) in de detailhandel is de afgelopen vijf jaar bijna 

verdubbeld. De bestedingen via internet aan telecom zijn het grootst, gevolgd door kle-

ding en schoenen, hardware en consumentenelektronica. Van de totale detailhandelsbe-

stedingen werd in 2011 circa 4% online uitgegeven ten opzichte van 1% in 2005. De on-

line bestedingen op het gebied van telecom hardware, witgoed/huishoudelijke appara-

tuur, speelgoed, kleding en schoenen en hardware zijn het hardst gestegen.  
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Schaalvergroting – Komende jaren zal de schaalvergroting zich blijven door zetten. 

Schaalvergroting speelt in op de behoefte van de consument aan keuzemogelijkheden, 

comfort en beleving. Uitbreiding van winkels naar een grotere maat is niet één op één te 

vertalen in meer omzet. Grotere winkels worden immers ook gebruikt om meer comfort 

te bieden aan de consument (ruimere opzet winkel), een betere en attractievere product-

presentatie en een grotere voorraad (magazijn). De komende jaren blijft er echter ook 

behoefte aan speciaalzaken met een relatief smal maar diep assortiment. 

 

Opleving ondersteunende centra – Er is een opleving van wijk- en stadsdeelcentra zicht-

baar. Het aanbod in de wijken wordt steeds meer geconcentreerd en supermarkten in 

deze centra maken waar mogelijk een schaalsprong. Zij zijn op wijk-, buurt- en dorpsni-

veau de publiekstrekkers. De branches die zich niet richten op comfort, sfeer en gezellig-

heid vertrekken uit de binnensteden (o.a. computers en fietsen) en komen steeds vaker in 

de ondersteunende winkelcentra (en op perifere locaties) terecht.  

 

Filialisering en netwerkverdichting – Er is sprake van een verdichting van het netwerk van 

filiaalbedrijven. Ook de kleinere verzorgingsgebieden worden bediend door bekende 

formules, zoals Hema.  

 

Vergrijzing ondernemersbestand - De leeftijdsopbouw van het ondernemersbestand is 

nog sneller aan het vergrijzen dan onze bevolking. De gemiddelde leeftijd van onderne-

mers in de detailhandel ligt in 2010 al op 45 jaar en daarmee vijf jaar boven de gemiddel-

de leeftijd van de Nederlander. Ruim 35% van de ondernemers is ouder dan 50 jaar. Uit 

onderzoek van CBW-MITEX blijkt dat circa 30% van de MKB-leden tussen 2010 en 2015 wil 

stoppen. In veel gevallen is er geen opvolging, waardoor veel winkels zullen gaan sluiten.  

 

Kleine centra onder druk – De kleinere buurt- en wijkwinkelcentra en dorpscentra staan 

sterk onder druk. De kleinschaligheid van het aanbod, het veelal ontbreken van trekkers 

en een veranderend consumentengedrag zijn daar debet aan. Indien versterking en uit-

breiding van het aanbod niet mogelijk is, wordt steeds vaker op zoek gegaan naar func-

tieverandering van deze centra. Combinaties met maatschappelijke voorzieningen (wel-

zijn, zorg) kunnen mogelijkheden bieden om een bepaald voorzieningenniveau te blijven 

bieden.  

 

Branchevervaging en parallellisatie – Door branchevervaging en parallellisatie transforme-

ren perifere winkelcentra geleidelijk naar ‘gemakscentra’, zoals de retailparks in Hengelo 

en Roermond, maar ook op winkelniveau treden deze trends steeds vaker op. In de perife-

rie zien we steeds meer branchegerichte warenhuizen. 

 

Crisis - De crisis drukt ook haar stempel op de winkelvastgoedmarkt. De effecten zijn met 

name aan de randen van de centrumgebieden en ondersteunende winkelgebieden te 

zien, waar een groter aandeel lokale ondernemers te vinden is. Steeds meer ondernemers 

hebben moeite de huur te betalen, terwijl banken terughoudend zijn met financieringen 

voor nieuwe ondernemers. Dit leidt tot meer leegstand. Daarnaast zijn beleggers minder 

geïnteresseerd in risicovolle vastgoedprojecten. 
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ANALYSES EN ONDERZOEK 

Data-survey Cendris2 

Aan de hand van een data-survey is op wijkniveau een analyse uitgevoerd naar sociaal-

maatschappelijke kenmerken, deze zijn daarna verbeeld in enkele kaartbeelden. Per wijk 

is de weerbaarheid bepaald; weerbaarheid wordt gedefinieerd als de mogelijkheid om 

zelf autonome beslissingen te kunnen nemen ten aanzien van  huisvestingsmogelijkhe-

den. De mate waarin een huishouden in staat is autonoom beslissingen te nemen ten aan-

zien van de woonlocatie wordt in sterke mate bepaald door de financiële mogelijkheden 

die iemand heeft (inkomenspositie) en de daarmee vaak samenhangende kenmerken, 

zoals gezinsfase, arbeidsparticipatie en sociale klasse. De weerbaarheid geeft een beeld 

van de veerkracht van de verschillende gebieden. En van de mate waarin de bewoners van 

deze buurten in staat zijn om te gaan met veranderingen in de wijk en de effecten daar-

van op hun sociaal-economisch functioneren.  

 

Binnen de weerbaarheid is onderscheid gemaakt in: � Sociaal-economische weerbaarheid. Deze is gebaseerd op de aspecten inkomen, ar-

beidsparticipatie, welstandsniveau en sociale klasse. Het geeft een beeld van de mate 

van weerbaarheid van de bewoners op basis van hun financieel-economische moge-

lijkheden om zelf invloed uit te oefenen op hun woonmogelijkheid. Het zegt iets over 

de zelfredzaamheid van een wijk, dan wel de noodzaak hier vooral ondersteuning te 

leveren in de vorm van maatschappelijke voorzieningen � Demografische weerbaarheid. Deze is gebaseerd op een aantal demografische ken-

merken van de bevolking zoals leeftijd, levensfase, grootte van het huishouden en 

niet-westerse herkomst. De demografische weerbaarheid geeft een beeld van de mate 

van voorkomen van bevolkingsgroepen die door leeftijd, gezinsfase, etnische afkomst 

en dergelijke, naar verwachting een geringere weerbaarheid hebben tegen ingrepen 

in de woonomgeving dan het gemiddelde huishouden. Er zijn uiteraard overeenkom-

sten met de sociaal-economische weerbaarheid, omdat een aantal demografische 

kenmerken een sterke relatie hebben met werk en inkomenspositie. Daarnaast zegt 

het iets over de meest voorkomende woontypologie.  � Fysieke weerbaarheid. Deze is gebaseerd op een aantal kenmerken van de woning en 

woonomgeving, aandeel huurwoningen, lagere prijsklassen (huur en koop), mutatie-

graad, bouwjaar en type woning. De fysieke weerbaarheid geeft een indicatie van de 

mate waarin de woningvoorraad in een gebied concurrentiekracht heeft in de vrije 

woningmarkt. Gebieden met een lage fysieke weerbaarheid hebben een zodanige 

combinatie van fysieke kenmerken dat ze voor de woonconsument op de vrije wo-

ningmarkt minder aantrekkelijk zijn. Daardoor worden ze wel aantrekkelijk voor be-

volkingsgroepen die op de reguliere vrije woningmarkt een geringere kans van slagen 

hebben. Dat leidt tot een verdere bundeling van sociaal-economisch en/of demogra-

fisch minder weerbare bevolkingsgroepen. 

 
 

  

                                                      
2 Cendris richt zich als dataonderzoekbureau naast structureel Data Quality Management op een aantal diensten 
die op ad-hoc basis ingezet kunnen worden voor zowel B2C als B2B. De data van Cendris richten zich op sociaal-
economische gegevens van alle gemeenten in Nederland. 
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Fysieke (boven) en demografische weerbaarheid (onder) 

In de donkere gebieden is de weerbaarheid slechter 
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Aangezien deze kaarten samengestelde kaarten betreffen, waaronder diverse variabelen 

worden gestaffeld, is geen sprake van heel grote verschillen c.q. opvallende afwijkingen. 

Het is ook gevaarlijk hieraan bepaalde conclusies te verbinden, daarvoor dient en detail 

op elk kaartbeeld te worden ingezoomd. Zo vallen de ’buurten’ Elisabethhof, Houtkamp 

en de Schansen vanwege hun beperkte hoeveelheid data dan wel typische postcode-

indeling wel heel erg uit de toon. Hiervoor is het Cendris-instrument te grof en is een ver-

fijning noodzakelijk. 

 

Kijken we naar bijgevoegde analysekaarten, valt er toch wel iets over te zeggen. De kleu-

ring/tinten in beide kaarten gaat steeds van sterk (licht) naar zwak (donker), wat gelijk 

staat aan een sterke dan wel zwakke score op elk type weerbaarheid. Het meest in het 

oog springend bij deze analyse is een schijnbaar zwakkere demografische weerbaarheid 

van de vinexwijk de Leyhof, welke wijk toch hoog scoort waar het de fysieke weerbaar-

heid betreft. Elisabethhof, de Schansen en de Houtkamp scoren op elke kaart hoog; uit-

sluitend bij de Schansen is dat verklaarbaar. Voor de andere wijken geldt dat slechts een 

gering aantal data de uiteindelijke ’’kleuring’’ bepaalt en zoals gezegd geen representa-

tief beeld oplevert. Hiertoe zijn aanvullende (bevolkings)enquêtes uitgevoerd. 

 

Enquêtes 

De gemeente Leiderdorp heeft enkele enquêtes uitgevoerd. Enerzijds onder alle huishou-

dens van de gemeente, anderzijds onder bedrijven, instellingen en vertegenwoordigin-

gen/verenigingen. De resultaten van beide enquêtes zijn opgenomen in de bijlage van 

deze nota.  

De respons van de bewonersenquête is onvoldoende representatief3. Daarom worden de 

algemene (demografische en sociaal-economische) resultaten gebruikt om te spiegelen 

aan de Cendris data-survey en worden de specifieke antwoorden inzake de sociaal-

ruimtelijke problematiek in Leiderdorp gebruikt voor de samenstelling van de gecombi-

neerde analyse-kaarten, ‘’markers’’. De uitkomsten van de enquête zijn integraal opge-

nomen in de bijlage van deze nota; de conclusies zijn gecombineerd met Cendris-

gegevens en aldus doorvertaald in de markers. 

 

De ‘’markers’’ (signaalkaarten) zijn kaarten die aangeven in welke wijken binnen de ge-

meente Leiderdorp opvallende verschuivingen waarneembaar zijn, die op termijn vragen 

om ingrijpen. De kaarten geven het transformatiepotentieel aan van elke wijk op een 

bepaald aspect; in sommige gevallen scoort een wijk in alle ‘’markers’’ waarmee men de 

wijk als ‘’zwak’’ kan beschrijven, in sommige gevallen ligt dat beeld genuanceerd en is 

sprake van een of enkele ‘’markers’’. 

 

  

                                                      
3 ca. 390 reacties op een totaal van ca. 10.000 huishoudens, dus ca. 4%. Bij een aantal van ca. 10.000 huishoudens 
is een reactie nodig van ongeveer n = 300 om een representatief resultaat te krijgen. Echter in de praktijk wordt 
een veilige marge van 7% gehanteerd, hetgeen maakt dat deze enquête als minder representatief moet worden 
beschouwd. 



Vogelwijk ( 29 %)

Zijlkwartier  ( 19 %)

Ouderzorg ( 21 %)

Binnenhof ( 36 %)

Voorhof  ( 21 %)

Doeskwartier  ( 23 %)

Baanderij (19 %***)

Gemiddelde Leiderdorp 

19 % 65 jaar en ouder *

54% tweepersoonshuishouden zonder thuiswonende 

kinderen **

19% ***in dit deelgebied vallen slechts 2 wooncomplexen

VERGRIJZING

 zeer veel

% 65+ per wijk

 * op basis van Cendrisgegevens

** op basis van enquete

veel

< gemiddeld

gegevens niet 

afdoende
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Marker Vergrijzing 

De marker Vergrijzing geeft aan waar op dit moment de vergrijzing meer aanwezig is dan 

elders binnen de gemeente. De wijken waarbinnen dit het geval is (Binnenhof en Vogel-

wijk) vragen vooral aandacht voor de aanwezigheid van sociaal-maatschappelijke voor-

zieningen  (zorg, opvang), maar ook om aangepaste woonomgevingen en vervoersvor-

men. De hogere score in de Baanderij is enigszins vertekend, hier is sprake van slechts 

twee woningcomplexen die de relatieve score beïnvloeden. 

 

  



Vogelwijk ( 11 %)

Ouderzorg ( 8 %)

Binnenhof ( 9 %)

Voorhof  ( 8%)

Centrum ( 8 %)

Schansen (15 %)

Gemiddelde Leiderdorp 

8 % Inactieven *

36% werkt niet  4%  werkt tijdelijk niet 

**

‘INACTIEVEN’

< 

gemiddelde

(8%)

zeer veel gegevens niet 

afdoend

% inactieven per wijk

 * op basis van Cendrisgegevens

** op basis van enquete,  die is vanwege opkomstpercentage niet representatief
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Marker Inactieven 

De marker Inactieven geeft aan waar het merendeel van de niet-vrijwillig werklozen dan 

wel vrijwillig niet-werkenden (onbetaalde vrijwilligers, huismoeders, gepensioneerden 

etc.) woont binnen de gemeente. De wijk Schansen steek hier enigszins af ten opzichte 

van de omringende wijken. Deze marker geeft bijvoorbeeld aan waar de investeringsdruk 

vanuit de bevolking het geringst zal zijn c.q. het eigen budget beperkend is voor het in-

vesteren in en aan de eigen woning. 

 
  



Winkelhof   
1 x =/<480m

2

Oranjewijk   
1x =/<480m

2

Ouderzorg

2x =<480m
2

Baanderij

2x =1681 - 2100m
2

2x =1261 - 1680m
2

1x =/<480m
2

Elisabethhof  
1 x 420 - 840 m

2

buitengebied

Gebieden (hoofdfunctie)

recreatie- en sportterrein

werkgebied

woongebied

centrum

waterrecreatiege-

bied

Te koop *

LEEGSTAND / BESCHIKBAAR COMMERCIEEL 

VASTGOED

*    op basis van Funda 25/5/13

* * op basis van gegevens Locatus 23/5/13

Leegstand **

kantoor

bedrijfshal

winkel
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Marker Leegstand 

De marker Leegstand / beschikbaar commercieel vastgoed spreekt eveneens voor zich. De 

leegstand concentreert zich vooral in de werkgebieden van Leiderdorp, maar ook in de 

retailgebieden is de leegstand waarneembaar. De leegstand in de Baanderij vraagt om 

direct ingrijpen c.q. nadenken over de te voeren (functionele) koers voor de toekomst van 

dit gebied. 

 
 



Vogelwijk ( 43 %)

Kerkwijk ( 43 %)

Ouderzorg( 57 %)

Voorhof  ( 43%)

Schansen (71 %)

Gemiddelde Leiderdorp 

37 % bovengemiddeld verhuisgeneigd *

79 % heeft geen verhuisplannen **

VERHUISGENEIGDHEID

< 

gemiddelde

zeer hoog

Afwijking ten opzicht van gemiddelde verhuisgeneigdheid

 * op basis van Cendrisgegevens

** op basis van enquete,  die is vanwege opkomstpercentage niet representatief

gegevens niet 

afdoend
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Marker Verhuisgeneigdheid 

De marker Verhuisgeneigdheid geeft aan dat vooral in de oudere wijken een hogere ver-

huisgeneigdheid aanwezig is. De hogere score voor Kerkwijk is hierin opvallend. In de 

donker gekleurde wijken is daarmee een grotere dynamiek in de bevolkingssamenstelling 

te verwachten, en daarmee een functionele behoefte die lastiger is te voorspellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vogelwijk 
( 60 % groeikern)

Zijlkwartier  

( 41 % groeikern)

(13% wederopbouw)

Ouderzorg 

( 73% groeikern)

Binnenhof 

( 59 % groeikern)

Centrum 

( 70% pre-VINEX)

Buitenhof

( 51% pre-VINEX)

Voorhof  

( 74 % pre-VINEX)

Houtkamp 

( 76 % groeikern)

Doeskwartier  
( 21 % wederopbouw)

Baanderij 

(37% pre-VINEX)

Oranjewijk

(42% groeikern)

(25% wederopbouw)

Schansen  

(57% groeikern)

(8% wederopbouw)

Kerkwijk 

( 14 % wederopbouw)

Elisabethhof 

( 32 % pre-VINEX)

Gemiddelde leeftijd en bouwstijl Leiderdorp *

31 % gebouwd in de groeikernperiode

30 % gebouwd in de pre-VINEXperiode

5 % gebouwd tijdens de wederopbouw

TOEKOMSTBESTENDIGE BEBOUWING

vooroorlogs en jonger dan pre-VINEX

wederopbouw

groeikernen

pre - VINEX

Meest voorkomende bouwstijl per wijk

 * op basis van Cendrisgegevens
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Marker Toekomstbestendigheid bebouwing 

De marker Toekomstbestendigheid bebouwing geeft aan waar de komende tijd te ver-

wachten is dat groot onderhoud dan wel investeringen onvermijdelijk worden. Vooral de 

pre-Vinex wijken zullen de komende jaren voor een grote opknapbeurt staan. In hoeverre 

dit ook het geval is voor de groeikern-woningen is maar de vraag; hier speelt vooral het 

probleem van de woningindeling en de dichtheid van de woonbuurten in plaats van de te 

verwachten slechtere bouwstaat. 

  



Baanderij:

 (4/6)

woongedeelte 

veel 65 +

veel inactieven

werkgedeelte

gedateerde bebouwing

veel leegstand bedrijfspand(en) ,kanto(o)r(en) en 

winkel(s)

verder:

veel beneden modale inkomens

20 - 40 % allochtonen

multifunctioneel: bedrijvigheid en wonen

ver van voorzieningen

De Schansen:

(3/6)
veel verhuismutaties

veel inactieven

gedateerde bebouwing

verder:

veel beneden modale inkomens

>40 % allochtonen

gebied wordt getypeerd door hoogbouw

monofunctioneel woongebied

Zijlkwartier

(3/6)
(deels) gedateerde bebouwing

veel 65 +

relatief hoge energievraag

verder:

veel beneden modale inkomens

mutifunctioneel gebied met verschillende bouwstijlen

ligging nabij Oude Rijn

relatief ver van dagelijkse voorzieningen

Vogelwijk

(4/6)
zeer veel 65+

relatief veel inactieven

gedateerde bebouwing

relatief grote verhuisgeneigdheid

verder:

monofunctioneel gebied met verschillende bouwstijlen

relatief dichtbij van dagelijkse voorzieningen

hoogbouw

Ouderzorg

(4/6)
veel verhuismutaties

zeer veel 65+

gedateerde bebouwing

relatief grote energievraag

leegstand (maatschappelijk) vastgoed

verder:

monofunctioneel gebied met verschillende bouwstijlen

relatief dichtbij van dagelijkse voorzieningen

Oranjewijk

(2/6)
leegstand winkelvastgoed

gedateerde bebouwing

Doeskwartier

(2/6)
veel 65+

gedateerde bebouwing

Kerkwijk

(3/6)
deels gedateerde bebouwing

veel verhuismutaties

relatief hoge energievraag

Binnenhof

(4/6)
zeer veel 65+ers

relatief veel inactieven

gedateerde bebouwing

relatief hoge energievraag

verder:

veel beneden modale inkomens 

ligging tussen sport, winkel en onderwijsvoorzieningen

Elisabethhof

(4/6)
 

(deels) gedateerde bebouwing

zeer hoge energievraag

leegstand op grote schaal

verder:

ligging ver van dagelijkse voorzieningen

gemeleerd gebied met grote retail en zorgvoorzieningen

leegstand winkels,kanto(o)r(en) en bedrijfspand(en)

Lage Zijde (Achthoven ) 

(1/6)
gedateerde bebouwing

verder:

ligging ver van grootschalige ontsluiting

in verder agrarisch gebied

Buitengebied 

(1/6)
relatief hoge energievraag

Voorhof

(3/6)
zeer veel 65+ers 

gedateerde bebouwing

relatief veel inactieven

verder:

ligging redelijk dichtbij dagelijkse voorzieningen

monofunctioneel woongebied

Centrum

(3/6)
relatief veel inactieven

gedateerde bebouwing

risico op leegstand winkels

verder:

zeer veel singles (35 - 55 jaar)

veel beneden modale inkomens

centrale ligging bij dagelijkse voorzieningen

Leyhof

(1/6)
relatief hoge energievraag

verder:

eigen dagelijkse voorzieningen

Buitenhof

(1/6)
gedateerde bebouwing

verder:

redelijk monofunctioneel woongebied

ligging ver van dagelijkse voorzieningen

score op 6 transformatiemarkers* * De transformatiemarkers zijn indicatoren die de kans op fysieke en/of 

sociaal-maatschappelijke verandering vergroten. Voor  dit kaartbeeld 

hebben alle markers hetzelfde gewicht gekregen, er  wordt dus geen 

groter belang gehecht aan ruimtelijke factoren of sociaal-

maatschappelijke factoren. 

> groot aantal verhuismutaties

> veel 65+ ers

> veel inactieven

> gedateerde bebouwing

> leegstand

>relatief hoge energievraag

hoog laag

Transformatiepotentieel

4/65/66/6 3/6 2/6 1/6 0/6

TRANSFORMATIEPOTENTIEEL



Bijlagen 1  

 

BIJLAGEN 

 
 
  



Bijlagen 2  

 

Detailhandel, leisure en diensten gemeente Leiderdorp 
 

 Leiderdorp (26.743 inwo-

ners) 

Vergelijkbare plaatsen 

20.000 – 30.000 inwoners4 

 Aantal m² wvo schaal Aantal m² wvo schaal 

Levensmiddelen 23 6.591 287 32 8.457 261 

Persoonlijke verzorging 8 1.344 168 9 1.413 153 

Dagelijkse artikelen 31 7.935 256 42 9.870 237 

Warenhuis 1 440 440 1 998 913 

Kleding en mode 20 2.968 148 34 5.568 165 

Schoenen en lederwaren 4 412 103 7 1.648 238 

Juwelier en optiek 4 351 88 7 520 70 

Huishoudelijke en luxe 

artikelen 

3 1.942 

647 6 1.605 267 

Antiek en kunst - - - 1 149 122 

Sport en spel 3 1.089 363 6 2.513 398 

Hobby 1 156 156 4 462 115 

Media 5 689 138 5 646 126 

Dier en plant 10 6.585 659 11 7.597 697 

Bruin- en witgoed 6 605 101 7 1.066 145 

Fietsen en autoaccessoires 5 1.270 254 6 1.103 184 

Doe-het-zelf 5 12.933 2.587 7 5.228 801 

Wonen 45 44.280 984 20 12.927 649 

Detailhandel overig 9 1.151 128 8 1.490 180 

Niet-dagelijkse artikelen 121 74.871 619 131 43.518 332 

Totaal detailhandel 152 82.806 545 173 53.388 309 

 

Leegstand: 11 verkooppunten, 10.040 m² wvo 

  Leiderdorp Vergelijkbare plaat-

sen 

Leisure Horeca 29 47 

 Cultuur 4 5 

 Ontspanning 10 7 

Diensten Verhuur 5 2 

 Ambacht 11 27 

 Financiële instelling 6 10 

 Particuliere dienstver-

lening 

11 18 

  

                                                      
4 Gewogen naar het inwonertal van Leiderdorp 



Bijlagen 3  

Detailhandel, leisure en diensten centrum Leiderdorp 

 

 
 

 Centrum Leiderdorp  

 

Centra van vergelijkbare 

plaatsen 20.000 – 30.000 

inwoners5 

 Aantal m² wvo schaal Aantal m² wvo schaal 

Levensmiddelen 13 4.268 328 19 4.354 231 

Persoonlijke verzorging 4 1.047 262 6 1.043 182 

Dagelijkse artikelen 17 5.315 313 25 5.397 219 

Warenhuis 1 440 440 1 966 884 

Kleding en mode 19 2.933 154 29 5.097 173 

Schoenen en lederwaren 4 412 103 6 1.463 242 

Juwelier en optiek 3 299 100 7 471 70 

Huishoudelijke en luxe 

artikelen 1 325 325 5 1.206 250 

Antiek en kunst - - - 1 64 96 

Sport en spel 2 494 247 4 884 215 

Hobby 1 156 156 3 233 90 

Media 3 551 184 4 545 147 

Dier en plant 3 305 102 4 518 116 

Bruin- en witgoed 4 497 124 5 759 146 

Fietsen en autoaccessoires 2 437 219 2 372 205 

Doe-het-zelf - - - 1 252 243 

Wonen 1 174 174 6 1.855 329 

Detailhandel overig - - - 4 399 99 

Niet-dagelijkse artikelen 44 7023 160 81 15.083 185 

Totaal detailhandel 61 12.338 472 106 20.480 193 

 

Leegstand: 1 verkooppunt, 350 m² wvo 

  Centrum Leider-

dorp 

 

Leisure Horeca 4  

 Cultuur 3  

 Ontspanning -  

Diensten Verhuur 1  

 Ambacht 3  

 Financiële instelling 3  

 Particuliere dienstver-

lening 

5  

 

  

                                                      
5 Gewogen naar het inwonertal van Leiderdorp 
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Resultaten enquete bewoners  Leiderdorp 
 
 

 

1. Hoe lang woont u al in de gemeente Leiderdorp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hoe lang woont u al in de wijk waar u nu woont? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wat is de hoofdreden dat u in deze gemeente woont? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Denkt u binnenkort te gaan verhuizen? 
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5. Wat zou de belangrijkste verhuisreden voor u zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Als u zou verhuizen, waar zou u dan waarschijnlijk gaan wonen? 

 

7. Hoe is de samenstelling van uw huishouden? 

 

8. Welke van de onderstaande voorzieningen gebruikt u in de eigen wijk? 
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9. Welke van de onderstaande voorzieningen gebruikt u elders in de gemeente Leider-

dorp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Welke voorziening mist u het meeste in uw eigen wijk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Hoe tevreden bent u over het totale voorzieningenniveau binnen uw gemeente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Waar werkt u momenteel? 
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13. Welke optie omschrijft uw werksituatie het best? 

 

14. Hoe is uw gezinsinkomen te typeren? (modaal inkomen 2013:  1  33.000 bruto per jaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Wat vindt u belangrijke verbeterpunten of wat mist u in uw eigen wijk? 

 

16. Hoe zou u uw eigen woonomgeving het best kunnen karakteriseren? 
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17. Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Hoe ervaart u de sociale binding in uw woonomgeving? 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Wat vindt u van de Houtkamp, het groene gebied middenin Leiderdorp? 

 

20. Wat vindt u van de polders die grenzen aan Leiderdorp? 

 

21. Wat vindt u van het in aanleg zijnde recreatiegebied Munnikenpolder? 
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22. Wat vindt u van de Bloemerd, het sportcomplex van de gemeente Leiderdorp? 

 

23. Wat vindt u van het gebied direct grenzend aan de Oude Rijn? 

 

24. Wat vindt u d2  belangrijkste doelstelling voor de Ruimtelijke Structuurvisie Leider-

dorp? 

 

25. Hoe afhankelijk bent u van het openbaar vervoer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Hoe tevreden bent u over de huidige openbaar vervoersmogelijkheden? 
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27. Hoe afhankelijk bent u van de fiets of van mogelijkheden te voet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Hoe tevreden bent u over de huidige mogelijkheden voor vervoer per fiets of te voet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Hoe afhankelijk bent u van vervoer per auto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Hoe tevreden bent u over de huidige mogelijkheden voor vervoer per auto? 
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Enquete bedrijven, instellingen of belangengroepen 
 

 

1. Wat vindt u, gezien van uw onderneming, instelling of belangengroep, de belangrijk-

ste kwaliteiten (kracht) van Leiderdorp? 

 

· Goede bereikbaarheid, genoeg gratis parkeerruimte (ook in centrum) 

· Ligging (centraal, langs A4, aan poldergebied) 

· Rijk verenigingsleven 

· Compacte, niet te heterogene gemeenschap 

· Goede winkelvoorzieningen en bedrijventerreinen 

· Stabiele omvang van inwonersaantal 

· Heldere rol Winkelhof als hoofdwinkelcentrum 

· Samenwerking tussen bedrijven en instellingen 

· Rustig wonen in dynamische Randstad, nabij historische stad Leiden 

 

2. Wat zijn, gezien vanuit uw onderneming, instelling of belangengroep, de knelpunten 

(zwakten) van Leiderdorp? 

 

· Detailhandelsbeleid (teveel gericht op Winkelhof, effecten internet worden onder-

schat, de mogelijkheid om detaihandel op PDV locaties toe te laten, wisselend beleid) 

· Leiderdorp mist een duidelijke eigen identiteit. 

· Leiderdorp is opgesloten binnen de eigen grenzen en is eigenlijk te klein om een aan-

tal faciliteiten op niveau in stand te houden. 

· Geen dorpskern waar mensen samen komen/activiteiten georganiseerd worden. 

· Geplande parkeergelegenheid op het terrein Elisabethhof. 

· Gebrek aan deskundigheid. 

· Beperkte groei inwonertal. 

· Versnippering publieksgerichte voorzieningen (stadhuis, bibliotheek buiten centrum) 

· Communicatie van activiteiten in nabijheid van bedrijven 

· Gebrek aan veilige fietsroutes 

· Binnensportaccommodatie is niet afgestemd op de behoefte 

· Moeizame samenwerking met buurgemeenten 

 

3. Welke winkels, bedrijven of instellingen mist u in Leiderdorp en ziet u als versterking? 

 

· Recreatieve ontspanning (bijv. verhuur fietsen/skates) 

· Mediamarkt of megasupermarkt (bijv. Carrefour) op de Baanderij 

· H&M, Cool Cat, Hema met food-afdeling 

· Versterking Winkelhof met grotere keten in de modebranche en horeca 

· Bedrijven die meer werkgelegenheid met zich meebrengen 

· Winkels die aanvulling en versterking zijn van reeds aanwezige aanbod 

· Horeca, maatschappelijke diensten, zorg, educatie 

· Boodschappenvoorziening in het Oude Dorp incl. Heerlijk Recht (tot medio 2015) 
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4. Welke overige voorzieningen (bijv. horeca, zakelijke dienstverleners, cultuur) mist u in 

Leiderdorp en ziet u als versterking? 

 

· Klein theater of cultuurpodium (is meerdere malen genoemd) 

· Squashbanen 

· Bioscoop in het centrum 

· Hoogwaardige horeca 

· Culturele voorzieningen 

· Avondactiviteiten 

· Bushalte in de buurt van de Bloemerd 

· Kleinschalige voorzieningen 

 

5. Waarom bent u met uw onderneming of instelling specifiek in Leiderdorp gevestigd? 

 

· De Baanderij was een vervuild terrein en is nu van toegevoegde waarde. 

· Exploitant van binnensportaccommodaties welke zijn gelegen in Leiderdorp. 

· Lokale ondernemer. 

· Vrijwilligersorganisatie ten bate van Leiderdorp. 

· Ligging in de Randstad. 

· Lokale welzijnsinstelling die ouderenbeleid van de gemeente Leiderdorp uitvoert. 

· Omdat in omgeving geen overdekt winkelcentrum gevestigd was met goede parkeer-

gelegenheden is de Winkelhof hier gevestigd. 

· Winkelhof is interessante belegging wegens locatie, omvang en bevolkingssamenstel-

ling. 

· In het verleden gevestigd. 

· Elke gemeente zou een korfbalclub moeten hebben. 

· Leiderdorp is onderdeel van een regio waarin we actief willen zijn. 

· De meeste relaties wonen hier, dichtbij de relaties. 

 

6. Wat zijn de gevolgen van het wijzigen van de bevolkingssamenstelling voor uw on-

derneming of instelling? 

 

· Baanderij was meubelboulevard, maar evolueert tot volwaardig koopgebied. 

· Toename oudere bezoeker met eigen, specifieke wensen en eisen bij sportfondsen.  

· Minder betrokkenheid bij de gemeente en de activiteiten 

· Teruglopende omzetten WOOON 

· Vergrijzing brengt een groter beroep op de diensten en activiteiten van Pluspunt. 

· Klantenaantal winkelcentrum Winkelhof is redelijk stabiel, ook door aanwas van jon-

gere gezinnen. 

· Vergrijzing en toename eenpersoonshuishoudens hebben een directe relatie met de 

branchering en functioneren van het winkelcentrum Winkelhof. 

· Afname aantal kinderen die naar kinderopvang gaan. 

· Minder aanwas van leerlingen en dus minder arbeidsplaatsen. 

· Verandering in de woonvraag en dus in de producten en diensten. 

· Groter beroep op persoonlijk advies. 
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7. Welke plannen heeft u met uw onderneming of instelling voor de korte en middel-

lange termijn die betrekking hebben op uw fysieke aanwezigheid binnen Leiderdorp? 

 

· Ontwikkeling van het Mostertcomplex op de Baanderij. 

· Sportzaal van nieuwe Brede School West in beheer nemen. 

· Meebewegen met krimp van aantal kinderen (kinderopvang). 

· Optimaliseren van de winkelstand op WOOON. 

· Renovatie en uitbreiden van winkelcentrum Winkelhof met ca. 7.000 m2 

· Actiever management winkelcentrum Winkelhof (gratis wifi, app, activiteiten) 

· Blijven onderscheiden van de rest (kinderopvang). 

· Werven van leerlingen als voorheen.  

· Pleiten bij gemeente voor meer sporthal capaciteit. 

· Stabilisatie aantal woningen, op langere termijn mogelijk weer groei. 

 

8. Hoe afhankelijk bent u of zijn uw bezoekers van het openbaar vervoer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. Hoe tevreden bent u over de huidige openbaar vervoersmogelijkheden? 
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10. Hoe afhankelijk bent u of zijn uw bezoekers van de fiets of van mogelijkheden te 

voet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Hoe tevreden bent u over de huidige mogelijkheden voor vervoer per fiets of te voet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. Hoe afhankelijk bent u van vervoer per auto? 
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13. Hoe tevreden bent u over de huidige mogelijkheden voor vervoer per auto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Wat vindt u dé belangrijkste doelstelling voor de Ruimtelijke Structuurvisie 

 Leiderdorp? 

 

 

Opmerkingen 

 

Heeft u  nog aanvullende opmerkingen die u ons graag mee wil geven bij het opstellen 

van de Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp? 

 

· Denk aan de ontwikkeling van het Mostertcomplex op de Baanderij. Dit voorkomt 

vrachtverkeer. Een combinatie van bedrijven, appartementen voor starters, bedrijfs-

woningen en bijvoorbeeld een sport/evenementenhal/theater. 

· Het gemeentebestuur zou meer aandacht moeten hebben voor wat er door de Provin-

cie, Holland Rijnland en omliggende gemeentes gezegd wordt (Winkelhof). 

· Aandacht voor het bewaken van de detailhandelsvisie voor Leiderdorp. Versterken 

daar waar reeds goed aanbod aanwezig is, reduceren daar waar enkel solitaire func-

ties functioneren. Toestaan van tijdelijke (of permanente) detailhandel op plaatsen 

waar dit volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan, dient voorkomen te wor-

den. Dit is korte termijn denken, in plaats van structureel beleid.  

· Meer aandacht voor de bevolking van het oude dorp. 

 
 



 

 1

Onderwerp: Ruimtelijke structuurvisie. 
 Verslag inspraak op Nota van Uitgangspunten. 
Datum: 19 juli 2013 
Auteur: Frank  van Dieten 
Registratienummer Corsa: 2013i01179 
 _______________________________________________________________________  
 
 

Ter visie legging. 

De concept nota van uitgangspunten voor de ruimtelijke structuurvisie heeft ten behoeve van 

de inspraak ter visie gelegen van 20 juni tot en met 18 juli 2013.  

 

Klankbordavond. 

Op 9 juli is er een presentatie en klankbordavond gehouden. De opkomst was zeer beperkt. 

Aanwezig waren twee vertegenwoordigers van Rijnhart Wonen, twee vertegenwoordigers 

van de LOV en een vertegenwoordiger van de bewonersvereniging Holtlant. 

De avond is gebruikt om een toelichting te geven op de uitgangspunten, vragen te 

beantwoorden en te discussiëren over de uitgangspunten.  

 

Een kort verslag van de reacties: 

- Er is waardering voor de nota. De uitgangspunten geven de vraagstukken die spelen 

bij de opgave voor de ruimtelijke structuurvisie goed weer. De uitgangspunten bevatten geen 

verrassingen, ook is er geen sprake van evident vergeten aspecten.  

- Geconstateerd wordt dat de gewenste levendigheid in het dorpshart (as Winkelhof-

Santhorst) vooralsnog nog ontbreekt. Ook de Hoofdstraat en het gebied langs de Oude Rijn 

(Oude Dorp) zouden om te kunnen blijven functioneren als cultuurhistorische drager 

levendige activiteiten moeten hebben, meer dan alleen wonen.  

- Discussie was er over de voorziene wijziging in de mobiliteit (uitgangspunt 4). De 

suggestie wordt gedaan om dit uitgangspunt samen te voegen met uitgangspunt 13 (van 

forenzen naar verblijven, als gevolg van de veranderende bevolkingssamenstelling, waarbij 

andere vervoersmodaliteiten horen).  

- Verder is aangegeven dat de woningbouw in de vorm van verdichting binnen de 

bestaande bebouwde omgeving een moeilijke opgave is, en daarmee ook het aantrekken 

van jongeren.  

- Bij de discussies over de toekomst van de Baanderij is er te weinig aandacht voor de 

ondernemers en het bevorderen van de werkgelegenheid binnen Leiderdorp zelf.  

 

Schriftelijke reacties: 

Er zijn twee schriftelijke reacties ontvangen. 
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Reactie 1 (Bewoner Lokhorst): 

Naast waardering voor het stuk wordt het volgende opgemerkt: 

- Er zijn veel beperkingen voor de toekomstontwikkeling vanuit bestaand –sectoraal- 

beleid; juist de ruimtelijke ordening moet een evenwichtige belangenafweging van alle 

deelbelangen waarborgen. 

Gemeente: De opstelling van de structuurvisie is meer dan alleen het verzamelen van 

bestaand beleid. Het kan en moet zo nodig ook leiden tot bijstelling van dat beleid. 

- Het gaat over de toekomst, dat is meer dan alleen behouden van wat er nu is; dat 

gaat over kansen en mogelijkheden voor “toekomstige” burgers; 

Gemeente: De opmerking is gekoppeld aan uitgangspunt 1, de tevredenheid van de 

inwoners met wat er nu is. In andere uitgangspunten is sprake van een meer op de toekomst 

gerichte benadering,  

- Het uitspreken van een streven naar verdichting vraagt ook naar de toekomst toe 

bepaalde afwegingen en keuzes van de politiek. 

Gemeente: Voor kennisgeving aangenomen. 

- De toekomst van de Baanderij ligt gelet op de economische ontwikkelingen meer bij 

woningbouw en zorg. 

Gemeente: Vanuit ondernemersperspectief wordt hier anders over gedacht. Hier ligt in ieder 

geval een spanningsveld, waar in de structuurvisie nader op zal moeten worden ingegaan. 

- Uitgangspunt 13 (van forenzen naar verblijven, als gevolg van de veranderende 

bevolkingssamenstelling), vormt een heel belangrijk uitgangspunt. 

Gemeente: Voor kennisgeving aangenomen. 

Hierop aanvullend worden nog de volgende vragen gesteld: 

- Speelt uitgangspunt 6 (modernisering woningbestand) niet voor vooroorlogse wijken? 

Antwoord: In veel mindere mate. Dit blijken aantrekkelijke wijken te zijn, waardoor er daar 

door de gemeente een minder actieve rol nodig is om terugval van de wijken tegen te gaan. 

- Waarop is de behoefte om de polders te ontsluiten voor “stadse” bewoners op 

gebaseerd? 

Antwoord: In feite lag de aanleiding in de wens de polders ook in de toekomst open en groen 

te houden. Van oorsprong gebeurde dat door de polders agrarisch te houden. Met de 

afname van het aantal boerenbedrijven en destijds nog de druk op de woningmarkt, is 

gezocht naar andere oplossingen. In overleg met belanghebbenden is daaruit gekomen het 

toegankelijker maken van de polder voor de recreant. Gedachte hierachter is dat als de 

bezoeker het landschap beter kan beleven, hij het ook meer op waarde zal schatten. 

- Wat wordt bedoeld met transitieperspectief bij het onderdeel gebiedspaspoorten? 
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Antwoord: Met de demografische en economische ontwikkelingen zullen sommige wijken 

vergaande (en onomkeerbare) veranderingen doormaken. Daarbij kan bijvoorbeeld worden 

gedacht aan de gevolgen van vergrijzing en nieuwe ontwikkelingen als de afname in 

winkelvastgoed. Het transitieperspectief geeft weer hoe deze verandering plaats vindt en met 

welke inzet van de gemeente deze tot stand komt. 

Tot slot wordt gewezen op enkele taalkundige aspecten en het gebruik van niet verklaarde 

afkortingen. 

Gemeente: Deze opmerkingen zijn verwerkt. 

 

Reactie 2 (Rijnhart Wonen): 

Naast waardering voor het stuk wordt het volgende opgemerkt: 

- Benoem bij uitgangspunt 2 naast het nieuwe centrum ook expliciet het Oude Dorp als 

kwaliteits/focusgebied. 

Gemeente: Deze suggestie wordt overgenomen. 

- Voeg uitgangspunt 4 (mobiliteit) en 13 (van forenzen naar verblijven) samen. 

Gemeente: Deze suggestie wordt overgenomen. 

- Het verdichtingsvraagstuk oplossen in de bestaande woonomgeving en leegstaande 

kantoorgebouwen is erg optimistisch. Inbreiden ligt gevoelig, niet alle leegstaande kantoren 

zijn geschikt voor transformatie naar wonen. De suggestie wordt gedaan de optie 

woningbouw in Achter ’t Hofje open te houden. 

Gemeente: Voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

Wijzigingen. 

Mede op basis van de reacties is de nota op een aantal punten aangepast en aangescherpt: 

1. Naast het gestelde in uitgangspunt 2 (identiteit in relatie tot dorpshart) is een 

aanvullend uitgangspunt opgenomen (nieuw punt 3)  over de toekomstige rol en functie van 

het Oude Dorp. 

2. Uitgangspunt 3 (oud) is vernummerd naar 4. 

3. Uitgangspunt 4 (mobiliteit) is geïntegreerd in uitgangspunt 13 (van forenzen, meer 

verblijven). 

4. Tot slot is een paragraaf toegevoegd over beleid in ontwikkeling.    

 

 

 



Beleid 
(071) 54 59 932 
l.nederlof@leiderdorp.nl 

Gemeente 
Leiderdorp 

A 

Aan de leden van de gemeenteraad van Leiderdorp 

datum 
kenmerk 
betreft 

VERZONDEN - 3 MEI 2013 
2Q13U005S7.. 
Toezegging, Openbaar Vervoer in breder verband 

Geachte leden van de raad, 

Met deze brief informeren wij u over het Openbaar Vervoer in Leiderdorp. Dit conform de 
toezegging die gedaan is tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 december 2012. 

Toezegging 
De toezegging luidt ais volgt: 
De raad spreekt af in het tweede kwartaal van 2013 te praten over openbaar vervoer in breder 
verband. Op basis van de dan opgedane ervaringen met de nieuwe dienstregelingen kan een 
evaluatie worden opgesteld die aan Arriva kan worden aangeboden. 

Concessie Arriva 
Sinds 9 december 2012 is Arriva de vervoerder in de regio. De invoering van de nieuwe 
dienstregeling is niet zonder slag of stoot van start gegaan. Dit ging gepaard met klachten 
en/of meldingen over de verslechtering van het openbaar vervoer. 
De afgelopen maanden zijn de verschillende klachten en meldingen van de Leiderdorpse 
inwoners geïnventariseerd. De binnengekomen klachten en meldingen zijn: 

• Buslijn 182 
Deze buslijn is met ingang van de nieuwe concessie verlegd van de Hoogmadesev/eg 
naar de Persant Snoepweg. Nog voor de nieuwe concessie van start is gegaan is er in 
de raad van 17 december een "motie vreemd aan de orde van de dag" aangenomen, 
die vraagt de oude route van buslijn 182 weer terug te brengen. 

Bezoekadres 
Willem-Alexanderlaan 1 
2351 DZ Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
telefoon (071)545 85 00 
info@leiderdorp.nl 
www.leiderdorp.nl 



In overleg met Arriva, de provincie en de gemeente is besloten dat buslijn 182 vanaf 
zondag 17 maart 2013 weer over de Hoogmadeseweg zal rijden. Hiermee is uitvoering 
gegeven aan de motie. 

• Q-liner 365 
Verlies aantal haltes 
Q-liner 365 is een doorgaande verbinding van Zoetermeer naar Schiphol. Deze bus 
rijdt 6x per uur tussen Leiden en Leiderdorp op werkdagen in de spits en doet alleen 
de haltes Rietschans en Statendaalder aan op het Engelendaal en daarnaast het 
Rijnland Ziekenhuis. 
De gemeente wenst dat Arriva alle haltes (ook Dennenschans & Vronkenlaan) op het 
Engelendaal aandoet met haar Q-liner 365. 
De reactie vanuit Arriva is dat deze snellijn ook een snellijn blijft en daarom niet alle 
haltes kan aan doen. Wanneer de uitvoering van de nieuwe verkeersregelinstallaties 
(VRI's) gereed is, zal de doorstroming ook sneller zijn waardoor Arriva extra tijdswinst 
heeft op het Engelendaal. Deze extra tijd kan benut worden voor extra halteringen. 
Hier wordt nog over gesproken met Arriva. 

Ritprijs 
Doordat de Q-liner nog niet optimaal rendeert, is het hogere tarief hier niet op zijn 
plaats. Deze gehoorde klacht is ook bekend in Kaag en Braasem waar lijn 365 
doorheen rijdt. 
De wens van beide gemeenten is dan ook dat het reguliere bustarief betaald dient te 
worden voor de Q-liner totdat er een significante verbetering heeft plaatsgevonden. 

Naar aanleiding van de bijeenkomst van de dienstregeling 2014 busconcessie Zuid-
Holland Noord d.d. 5 maart 2013 heeft Arriva besloten over te gaan tot een 
compensatieregeling voor het concessiegebied Zuid-Holland Noord. Met 
terugwerkende kracht vanaf 9 december 2012 kan de reiziger via de website van 
Arriva (www.arriva.nl/compensatie) inzien of hij/zij in aanmerking komt voor deze 
compensatie. 
De compensatieregeling is zo geregeld dat alle reizigers die 50% of meer van de 
maandelijks gereisde afstand bij Arriva in Zuid-Holland reizen en 25% of meer betalen 
dan in 2012, ten opzichte van een vergelijkbaar sterabonnement, recht hebben op 
compensatie. 

In de bijeenkomst van 5 maart is door Arriva tevens aangegeven dat zij uiterlijk 22 maart jl. de 
Leiderdorpse wensen/meldingen middels een brief/e-mail wilden ontvangen voor de concept 
dienstregeling 2014. 
In de brief naar Arriva is duidelijk gesteld dat er vanuit Leiderdorp nog aanvullende wensen 
kunnen komen naar aanleiding van de raadsvergadering in mei en dat wij ons het recht 
voorbehouden om mogelijk nog aanpassingen door te geven na 22 maart 2013. 

De uiteindelijke dienstregeling voor 2014 zal rond 1 oktober 2013 gereed zijn. Deze wordt dan 
door de stuurgroep besproken. In de stuurgroep hebben naast de gedeputeerde ook de 
portefeuillehouders van Midden Holland en Holland Rijnland zitting. 



Abri's (bushokjes) 
Naast de klachten over de concessie zijn er de laatste maanden ook klachten binnen 
gekomen over het ontbreken van abri's1. In Leiderdorp zijn nog enkele instaphaltes niet 
voorzien van een abri. Met name halte Statendaalder (aan het Engelendaal) en halte Rijnland 
Ziekenhuis nabij de rotonde zijn haltes die vaak worden genoemd waar het wenselijk is om 
een abri te plaatsen. Het gaat hier om respectievelijk zeven en vier klachten. 

Op basis van in- en uitstapcijfers, meldingen/klachten en de inventarisatie van de ontbrekende 
abri's wordt bekeken of het mogelijk is om op verschillende locaties een abri te laten plaatsen. 
Deze inventarisatie zal intern worden uitgevoerd. Halverwege 2013 is de uitkomst hiervan 
bekend. 

Wens Voorschoten 
De benoemde punten op de vorige bladzijdes, zijn gerelateerd aan klachten en/of meldingen 
die zijn binnengekomen bij de gemeente. 
In de bijeenkomst voor de conceptdienstregeling 2014 is door de gemeente Voorschoten de 
wens neergelegd om de verbinding vanuit Voorschoten naar het Rijnland Ziekenhuis te 
herstellen. De gemeente Voorschoten zal dit schriftelijk melden aan Arriva. 
Als Arriva van plan is om daadwerkelijk deze extra lijn te faciliteren of bestaande lijnen zal 
wijzigen, informeren wij u hierover. 

Conclusie 
Nu de nieuwe dienstregeling vier maanden operationeel is, kan de tussentijdse balans worden 
opgemaakt. De ons bekende klachten en meldingen over het openbaar vervoer worden 
opgepakt en zo goed mogelijk verholpen. Wij zijn tevreden over de gang van zaken zoals tot 
dusver, maar blijven de veranderingen in het openbaar vervoer monitoren. 

Wij gaan er vanuit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de huidige 
situatie van het openbaar vervoer in Leiderdorp. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact 
opnemen met Lars Nederlof, beschikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 15.00 
uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 06-46809350. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

1 De abri's zijn in beheer van CBS Outdoor. Als de gemeente een abri wil plaatsen, zal dit altijd in 
overleg gaan met CBS Outdoor. 

er 

• 

A.H ten 
burgemeest secr s 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft TransTec opdracht gegeven voor het 

verrichten van een OV-verkenningen voor de corridor Leiden – Leiderdorp. De OV-

verkenningen heeft tot doel inzicht te krijgen in de vervoerpotentie van de 

betreffende verbinding en de mogelijkheden (en kosten) om de OV-verbinding te 

verbeteren.  

Deze verbinding maakt deel uit van het Uitvoeringsprogramma OV, maar wordt 

(nog) niet actief door de provincie Zuid-Holland opgepakt als onderdeel van het 

HOV-net Zuid-Holland Noord. Als de (toekomstige) vervoerwaarde en de kosten 

voor verbeteringen met elkaar in evenwicht zijn zal Holland Rijnland bij de 

betreffende stakeholders aandringen op snelle verbetering van de OV-kwaliteit op 

de betreffende verbinding. Daarvoor is deze verkenningen, als onderbouwing, van 

cruciaal belang. 

 

De voor u liggende rapportage is een coproductie van TransTec en Grontmij. Door 

de expertises van beide bureaus samen te voegen hebben wij optimaal in kunnen 

spelen op de vraagstelling van de opdrachtgever.  

1.2 Huidige situatie 

Het vervoer over de OV-corridor Leiden – Leiderdorp via de Zijlbrug werd tot 8 

december 2012 verzorgd door Connexxion. In de laatste jaren van de oude 

concessie reden de lijnen 39 en 48 samen in een kwartierdienst van Leiderdorp 

Ziekenhuis naar Leiden Centraal en van daaraf verder via de Breestraat naar 

Voorschoten en Den Haag. De route van deze lijnen liep via de Voorhoflaan, 

Engelendaal en Willem de Zwijgerlaan. Daarnaast reed lijn 256 ieder half uur vanaf 

Schiphol via Roelofarendsveen en Leiderdorp naar Leiden Centraal. De bussen van 

lijn 256 reden in Leiderdorp en Leiden via de huidige route van lijn 365.  

 

 
 

Figuur 1, Routes lijnen 39/48 en 256 voor 8 december 2012 
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Vanaf 8 december 2012 verzorgt Arriva lijn 365 deze verbinding. Lijn 365 start te 

Schiphol en rijdt via Roelofarendsveen naar Leiderdorp Ziekenhuis. Vanaf daar 

wordt via de snelste route via Engelendaal en Willem de Zwijgerlaan naar Leiden 

Centraal gereden. Lijn 365 rijdt vervolgens via de Breestraat en Lammenschans 

naar Zoetermeer.  

 

 
 

Figuur 2, Route lijn 365 vanaf 8 december 2012 

 

De frequentie van de bussen is op werkdagen overdag tussen Schiphol en 

Leiderdorp 2 keer per uur, tussen Leiderdorp en Leiden Centraal 6 keer per uur en 

tussen Leiden Centraal en Zoetermeer 6 tot 12 keer per uur. Op zaterdag rijdt lijn 

365 tussen Schiphol en Leiderdorp 1 keer per uur en op het traject Leiderdorp – 

Leiden Centraal – Zoetermeer 4 keer per uur. ’s Avonds en op zondag rijdt lijn 365 

tussen Schiphol en Leiderdorp 1 keer per uur en op het traject Leiderdorp – Leiden 

Centraal – Zoetermeer 2 keer per uur (later op de avond 1 keer per uur).  

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten belicht. In hoofdstuk 3 wordt het 

onderzoeksmateriaal beknopt gepresenteerd en in de hoofdstukken 4 beschrijven 

we de (knelpunten van) de weginfrastructuur en in hoofdstuk 5 de haltes. In 

hoofdstuk 6 worden de varianten beschreven en doorgerekend. In hoofdstuk 7 

wordt gekeken naar de vervoerpotentie van deze OV-as. De eindconclusie en 

aanbevelingen treft u in hoofdstuk 8.   
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2. Uitgangspunten 

2.1 Onderzoek gegevens vervoerwaarde 

Omdat er over 2013 nog maar beperkt gegevens beschikbaar zijn is voor het 

bepalen van de huidige vervoervraag gebruik gemaakt van een drietal bronnen: 

- Chipkaart gegevens van Arriva-lijn 365 januari t/m maart 2013. 

- De NVS-tellingen van Connexxion-lijn 39, 48 en 256 van november 2012. 

- TransTec enquête van februari 2013, aangevuld met een telling in april 2013. 

 

Elk van de drie bronnen geeft een onvolledig beeld. Immers: 

- De Chipkaart gegevens van Arriva geven een beeld van het eerste volledige 

kwartaal dat de nieuwe dienstregeling wordt uitgevoerd. De cijfers geven de 

aantallen in- en uit-stappers per halte en een beeld van de verplaatsingen. Wel 

is het zo dat niet iedereen met een chipkaart reist. Op basis van de aanvullende 

telling van april 2013 zijn de aantallen met 8% opgehoogd. 

- De NVS-telling heeft plaatsgevonden in november 2012 op lijn 39 en 48 van 

Connexxion. Daarna is de route en dienstregeling gewijzigd. Bovendien geeft de 

NVS-telling een beeld van de bezetting op het drukste punt (in dit geval ter 

hoogte van het Schuttersveld) maar geen beeld van alle verplaatsingen. 

- De enquête van TransTec geeft een beeld van de verplaatsingen, motieven en 

reizigerskenmerken, maar betreft een beperkte steekproef waarbij een beperkt 

deel (ongeveer 12% van de dagelijkse reizigers) geënquêteerd is.  

 

Uit deze drie bronnen gezamenlijk is de huidige vervoervraag gedestilleerd. Het 

betreft de vervoervraag op een gemiddelde werkdag bij start van de nieuwe 

dienstregeling. Omdat de verbeteringen, waaronder de hogere frequentie, dan nog 

maar net zijn ingegaan is het komende jaar een autonome vervoergroei te 

verwachten. Deze autonome vervoergroei is op 15%1 gesteld. Het resultaat is een 

geprognosticeerde HB-matrix (weergegeven in bijlage 1) voor eind 2013, welke als 

‘0 situatie’ gehanteerd wordt.  

2.2 Onderzoek gegevens rijtijden 

Van een beperkt aantal ritten is in februari de rijtijd gemeten. Hiervoor werd 

gebruik gemaakt van meetapparatuur van Datacount waarbij iedere seconde de 

positie van het voertuig bepaald wordt. Op basis van deze gegevens is de 

gemiddelde rijtijd en het 80%-percentiel berekend.  

2.3 De varianten 

Er worden twee basis-varianten onderscheiden. Allereerst de huidige route via 

Engelendaal en Willem de Zwijgerlaan en als tweede een route via de Langegracht. 

Beide basisvarianten worden geanalyseerd. Vervolgens worden van beide 

basisvarianten twee subvarianten beschouwd: 

a. Wel/niet doorrijden naar Schiphol 

b. Wel/niet doorrijden naar Zoetermeer  

                                                                            

1 Expert Guess is 10% tot 15%, waarbij het maximum gehanteerd wordt.  



 
 

 

 

 

 

Verkenning OV-as / 5 
Leiden – Leiderdorp  Juni 2013 
E I N D - C O N C E P T 
 

 

2.4 De methodiek om de rijtijden te bepalen 

Voor beide varianten wordt een ‘optimale’ dienstregelingtijd vastgesteld. Deze 

dienstregelingtijd is gebaseerd op:  

- Profielkenmerken van de gekozen route 

- Het PvE Rnet 

- Het aantal haltes 

- De huidige rijtijden 

- De gepresenteerde maatregelen om de doorstroming te verbeteren. 

 

De rijtijdstudie richt zich op het traject Leiderdorp Ziekenhuis – Leiden 

Schuttersveld / Schipholweg. Omdat er zijn diverse plannen in voorbereiding zijn 

voor de plaats van het busstation en de routering van de buslijnen rond het station, 

wordt het traject Schuttersveld – Stationsplein buiten beschouwing gelaten.   

2.5 De methodiek om de vervoerwaarde te bepalen 

Om de vervoerwaarde te bepalen wordt een model gehanteerd waarmee het 

aantal openbaar vervoerreizigers op basis van de reistijd, het aantal overstappen 

en de frequentie berekend wordt (Factor van Van Ommeren, van der Hoorn en Van 

Oostrom, 19902).  

 

De reizigers die direct of indirect te maken hebben met een veranderd ov-netwerk 

door de routering van lijn 365 zijn onderverdeeld in 21 ‘vervoerstromen’. Voor het 

eerste kwartaal van 2013 is van deze vervoerstromen het volume (reizigers per 

dag) bepaald. Omdat in de nieuwe dienstregeling toen nog maar net van kracht 

was, zal het aantal reizigers het komende jaar nog toenemen. We gaan uit van een 

autonome vervoergroei van 15% aan het eind van 2013.  

  

Vervolgens wordt van beide varianten per vervoerstroom berekend of, en in welke 

mate, het aantal reizigers veranderd. Voor iedere variant berekenen we vervolgens 

een prognose van de mutatie in vervoerwaarde door de mutaties per vervoerstroom 

bij elkaar op te tellen.  

                                                                            
2 Aandeel OV = exp (-0,54 * Vf2 – 0,20 * NO – 1,50/F + 0,20) + 0,01 

 NO = aantal overstappen  
F = frequentie (voertuigen/uur) 

 
Vf = Verplaatsingstijdfactor (verhouding reistijd ov / reistijd auto)   

De Vf factor heeft de reistijd ov in zich. Als je auto ‘vastzet’ kun je het ov-gebruik berekenen. 
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3. Onderzoek gegevens 

Stand van zaken eerste kwartaal 2013 

 

Kengetallen lijn 365 Leiderdorp – Leiden Centraal 

Aantal busreizigers op een gemiddelde werkdag:  1910 op dit traject 

Bezetting drukste punt:     1710 in twee richtingen  

Dienstregelingtijd3:     16,0 minuten 

Gemiddelde gemeten rijtijd:    13,8 minuten 

80%-percentiel gemeten rijtijd4:    15,5 minuten 

Spreiding van de rijtijden    1,8 minuten 

Gemiddelde gemeten snelheid:    22,4 km/h 

Rijtijd bij gemiddeld 30 km/h    10,3 minuten 

 

De gegevens van de aantallen busreizigers zijn gebaseerd op de chipkaartgegevens 

van het eerste kwartaal van 2013 en de telling van april 2013. De prognose voor 

eind 2013 ligt 15% hoger. Bijlage 1 bevat een gedetailleerd overzicht van de 

geprognosticeerde reizigersstromen eind 2013. 

 

De rijtijdgegevens zijn afkomstig uit de dienstregeling van Arriva en de rijtijdmeting 

van februari 2013. Voor de gegevens van de rijtijdmeting zie ook de kaart met 

trajectsnelheden van bijlage 2.  

 

                                                                            

3 De gepresenteerde tijden betreffen het traject Leiderdorp Ziekenhuis – Leiden 
Schuttersveld / Schipholweg. De dienstregelingtijd Leiderdorp Ziekenhuis – Leiden NS is 
18 minuten. De rijtijd Schuttersveld – Station NS wordt op 2 minuten geschat. 

4 Het 80%-percentiel is een waarde die vaak gebruikt wordt om de dienstregelingtijden 

te bepalen. Als de dienstregeling gebaseerd is op het 80%-percentiel dan zal maximaal 
20% van de ritten te laat op het eindpunt arriveren. 

 



 
 

 

 

 

 

Verkenning OV-as / 7 
Leiden – Leiderdorp  Juni 2013 
E I N D - C O N C E P T 
 

 

Reizigerskenmerken lijn 365 

Ongeveer de helft van de reizigers is ouder dan 20 en jonger dan 40 jaar 

Ruim 40% van de reizigers heeft een zakelijk motief (woon-werk verkeer en 

zakelijk) en bijna 40% van de reizigers heeft ‘onderwijs-studie’ als motief.  

Ongeveer 75% van de reizigers op dit traject van lijn 365 reist van/naar Leiden NS. 

Ongeveer de helft van de reizigers per week reist vier keer of vaker met lijn 365 

Bijna 60% van de reizigers heeft ‘lopen’ als voor-/na-transport. 

Ongeveer 30% van de reizigers stapt over op/van bus of trein. 

Van de in/uitstappers op Leiden NS is het voor-/natransport: 

 45% trein, waarvan bijna de helft van/naar Den Haag 

 25% andere buslijnen  

 25% lopen 

 5% overig 

De reizigerskenmerken zijn gebaseerd op der enquête van februari 2013. Een 

gedetailleerd overzicht van de enquêteresultaten is opgenomen als bijlage 3. 

 

Analyse lijn 365 

De rijtijdmeting geeft aan dat de dienstregelingtijd goed vrijwel gelijk is aan het 

berekende 80% percentiel. De spreiding in de rijtijden is relatief beperkt, hetgeen 

aangeeft dat de stiptheid goed is. Daarbij moet worden opgemerkt dat de meting in 

januari heeft plaatsgevonden. In die maand zal het aantal brugopeningen beperkt 

geweest zijn. De provincie Zuid-Holland geeft aan dat het aantal brugopeningen 

van de Zijlbrug per dag varieert van xx in de winter tot xx in de zomer. 

  

De gemeten gemiddelde snelheid is, gelet het beperkte aantal halten en de 

infrastructuur laag.  

 

Het aandeel zakelijk vervoer (woon-werk en zakelijk motief) is relatief hoog, wat 

bevestigd wordt door het grote aandeel 20-40 jarigen.  
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4. Weginfrastructuur 

Voor de huidige route zijn de belangrijkste knelpunten geïnventariseerd en is er 

gekeken of er maatregelen mogelijk zijn die de doorstroming verbeteren.  

 

Voor deze busverbinding is 

de route via de Willem de 

Schipholweg - Zwijgerlaan - 

Engelendaal onderzocht, 

vanaf de aansluiting op het 

Schuttersveld in Leiden tot 

aan de rotonde in de 

Persant Snoepweg bij het 

Rijnland Ziekenhuis in 

Leiderdorp. 

 

De route is in het overzicht-

kaartje aangegeven. 

                Figuur 3, Onderzoekstraject van lijn 365 

4.1 Analyse knelpunten 

Op de te onderzoeken route is een onderzoek uitgevoerd naar de rijtijden van de 

bus. Uit dit onderzoek komen knelpunten naar voren waar de bus niet zijn beoogde 

rijsnelheid haalt. De knelpuntenanalyse richt zich op de locaties waar de snelheid 

van de bus lager is dan 21 km/h. Hierbij moet worden opgemerkt dat kruispunten 

waar de bussen rechtsaf of linksaf slaan en de rotondes alleen als knelpunt zijn 

aangemerkt als de bus ruim voor het kruispunt of de rotonde wordt geconfronteerd 

met een lagere passeersnelheid als gevolg van een (lange) rij wachtende auto's. 

 

De belangrijkste knelpunten zijn: 

1. aansluiting Schuttersveld - Dellaertweg;  

2. aansluiting Dellaertweg - Schipholweg; 

3. aansluiting Schipholweg - Willem de Zwijgerlaan; 

4. kruispunt Willem de Zwijgerlaan - Pasteurstraat - Gooimeerlaan; 

5. kruispunt Willem de Zwijgerlaan - IJsselmeerlaan / Sumatrastraat; 

6. de Zijlbrug; 

7. aansluiting Oude Spoorbaan - Engelendaal; 

8. kruispunt Engelendaal - Rietschans; 

9. kruispunt Engelendaal - Buitenhoflaan; 

10. kruispunt Engelendaal - Vonkenlaan / Heinsiuslaan; 

11. kruispunt Engelendaal - Merelstraat / Gallaslaan; 

12. aansluiting Engelendaal - Persant Snoepweg; 

13. rotonde Persant Snoepweg - Voorhoflaan. 
 

In het overzichtskaartje op de volgende pagina zijn de locaties van de knelpunten 

aangegeven. In bijlage 4 is een nadere toelichting op de analyse van de knelpunten 

opgenomen. 
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Figuur 4, Overzicht knelpunten 

4.2 Oplossingsmogelijkheden 

Een groot deel van de route in Leiden (Schipholweg en Willem de Zwijgerlaan) is 

heringericht en voorzien van verkeerslichtenregelingen met prioriteitsregelingen 

voor de bussen. Toch doen zich ook hier nog enkele knelpunten voor waar de 

afwikkeling van de bussen door kleinschalige ingrepen kan worden verbeterd. Op de 

knelpunten 3, 4 en 5 kan met aanpassingen in de verkeerslichtenregeling en aan de 

markering de afwikkeling van de bus worden verbeterd.  

 

Knelpunt 6, de Zijlbrug, vormt een specifiek punt. De vertragingen die de bussen 

hier oplopen als gevolg van de brugopeningen, zijn alleen te beperken door 

busstroken aan te leggen waardoor de bussen vooraan in de rij staan als de brug 

weer dicht is. Dit vergt aanzienlijke investeringen. Voorgesteld wordt om te 

onderzoeken of op korte termijn de extra strook voor het uitvoegen naar het 

benzinestation kan worden gebruikt als korte busstrook (richting Leiderdorp), zodat 

bij file, de bus na de kruising kan invoegen. 

Tevens wordt voorgesteld om de brugopeningen af te stemmen op de 

dienstregeling. Dat is bij deze hoge frequenties niet eenvoudig, maar wel mogelijk. 

Daarvoor is het nodig dat de dienstregeling zodanig wordt opgesteld dat de bussen 

elkaar (ongeveer) op de brug passeren. Na passage van de tweede bus is er dan 

ongeveer 10 minuten de tijd om de brug te openen en te sluiten. Door middel van 

KAR kan de brugwachter een bericht ontvangen als de tweede bus voorbij is.5 

 

De belangrijkste knelpunten voor de verkeersafwikkeling komen naar voren op de 

kruispunten op de Engelendaal (knelpunten 7 t/m 12). Bij de aansluiting Oude 

Spoorbaan - Engelendaal (knelpunt 7) en het kruispunt Persant Snoepweg - 

Engelendaal (knelpunt 12) kan de afwikkeling van de bussen worden verbeterd 

door de aanleg van een extra opstelstrook of busstrook. De bussen kunnen dan 

beter profiteren van de prioriteitsregeling. 

 

                                                                            

5 Met deze procedure zijn bij de Langerbrug in Haarlem em de passage van de Zuidtangent goede 

ervaringen opgedaan. Navragen of het nog (naar tevredenheid) functioneert 
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Op de kruispunten in de Engelendaal (knelpunten 8 t/m 11) wordt de vertraging 

vooral veroorzaakt door de verouderde verkeerslichtenregelingen. De gemeente 

Leiderdorp heeft het voornemen om de verkeerslichtenregelingen te vervangen. 

Waar mogelijk worden ook de kruisingsvlakken verkleind. De nieuwe regelingen 

worden voorzien van een prioriteitsregeling voor de bussen (KAR). 

Specifiek voor de afwikkeling van de bussen wordt voorgesteld de bussen via de 

rechtsafstroken af te wikkelen en de huidige korte invoegstroken voorbij het 

kruisingsvlak te gebruiken als busstrook / verlenging van de bushalte. De bussen 

kunnen dan maximaal profiteren van de prioriteitsregeling.  

    

 

Het laatste knelpunt betreft de rotonde Persant Snoepweg - Voorhoflaan (knelpunt 

13) bij het Rijnland Ziekenhuis. Deze enkelstrooksrotonde wordt in de spitsuren 

relatief zwaar belast, waardoor de bussen geconftronteerd worden met extra 

vertraging (ook de bus moet voorrang verlenen aan het verkeer op de rotonde en 

de fietsers en voetgangers die net voor de rotonde oversteken). 

Nader onderzoek moet uitwijzen of een vervanging van de rotonde door een 

kruispunt met verkeerslichten (en prioriteitsregeling voor de bus) wenselijk is. 

Voor de korte termijn wordt voorgesteld de bushalten aan te passen zodat de 

bussen zo min mogelijke vertaging oplopen en de loopafstanden voor de 

buspassagiers zo kort mogelijk worden. 

4.3 Conclusies 

Het lijkt mogelijk om met relatief beperkte middelen (ongeveer € 600.000,-) op de 

huidige route een versnelling van ruim 3 minuten te realiseren. Een apart 

aandachtspunt is de Zijlbrug. Als het aantal brugopeningen beperkt is zullen de 

vertragingen nauwelijks invloed hebben op de gemiddelde snelheid. Er worden 

enkele kleine maatregelen voorgesteld om de vertragingen te beperken.  
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5. Haltes 

Het betreffende traject kent 5 haltes. Hieronder een overzicht van deze haltes 

inclusief het aandeel reizigers (gemiddelde werkdag) dat bij deze haltes in- en 

uitstapt. 

- Leiderdorp Ziekenhuis  17% 300 in- en uitstappers 

- Leiderdorp Statendaalder  16% 290 in- en uitstappers 

- Leiderdorp Rietschans  41% 730 in- en uitstappers 

- Leiden Sumatrastraat  16% 290 in- en uitstappers 

- Leiden Groenoord     9% 170 in- en uitstappers 

 

Het aantal in- en uitstappers en doorgaande reizigers bij station Leiden bedraagt: 

- Van/naar richting Leiderdorp 28% 1640 in- en uitstappers   

- Van/naar richting Zoetermeer 67% 3930 in- en uitstappers 

- Doorgaande reizigers    6%   330 doorgaande reizigers 

 

 

Leiderdorp Ziekenhuis 

Deze halte heeft naast de ontsluitingsfunctie voor het ziekenhuis ook een 

belangrijke functie voor de ontsluiting van het oostelijke deel van de wijk 

Binnenhof. De halte Leiderdorp Ziekenhuis bestaat uit drie delen: 

- Het busstationnetje nabij de hoofdingang van het ziekenhuis 

- De halte richting Schiphol ten noorden van de rotonde 

- De halte richting Leiden Centraal aan de zuidzijde van de rotonde. 

Alle drie de locaties zijn voorzien van een abri. Er zijn geen faciliteiten voor 

busreizigers om hun fiets te stallen, maar de vraag daarnaar zal ook niet erg groot 

zijn. Het grootste deel van de woonbebouwing ligt binnen een straal van 500 meter 

van de halte. 

 

Het busstation wordt alleen aangedaan door de ritten die hun eind- en beginhalte 

bij het ziekenhuis hebben. De halte richting Schiphol wordt alleen aangedaan door 

de ritten die door naar Schiphol rijden en de halte aan de zuidkant van de rotonde 

wordt door alle ritten richting Leiden aangedaan. Hoewel op het eerste gezicht deze 

oplossing niet optimaal lijkt is deze toch goed werkbaar. Instappers richting Leiden 

Centraal kunnen het beste gebruik maken van de halte aan de Persant Snoepweg. 

Daar stoppen alle bussen richting Leiden. Instappers richting Roelofarendsveen en 

Schiphol stappen aan de halte op de Persant Snoepweg aan de noordzijde van de 

rotonde in. En uitstappers stappen, afhankelijk van de rit die ze hebben, op het 

ziekenhuisterrein of op de Persant Snoepweg uit. 

 

Afgeraden wordt om alle ritten via het busstation van het ziekenhuis te laten rijden. 

De extra rijtijd voor de ritten van/naar Schiphol is aanzienlijk en er is eigenlijk 

alleen sprake van een verbetering voor de reizigers die vanuit noordelijke richting 

van/naar het ziekenhuis reizen. De kosten van het omrijden (zowel financieel als 

wat betreft tijdverlies voor de doorgaande reizigers) staan niet in verhouding tot de 

baten (van de kortere loopafstanden). 

 

Voorstel 

Zeker als besloten wordt de rotonde om te bouwen tot een met verkeerslichten 

geregelde kruising, maar ook als de rotonde blijft bestaan (zie ook hoofdstuk 4) is 

het aan te bevelen om de haltes in beide richtingen ten zuiden van de kruising 

situeren. In dat geval stoppen alle ritten op de Persant Snoepweg. De loopafstand 

voor uitstappende reizigers vanuit de richting Leiden met een bestemming ten 
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oosten van de Persant Snoepweg wordt verkort en de extra looptijd voor reizigers 

die van/naar deze halte fietsen wordt beperkt6. Eventueel kan er een bruggetje 

naar de hoofdingang van het ziekenhuis aangelegd worden om de loopafstanden 

voor bezoekers van het ziekenhuis verder te beperken. Naar verwachting zal 

verbeteren van de haltelokaties leiden tot een reizigersgroei van 20 reizigers.  

 

 

Leiderdorp Statendaalder 

Deze halte ligt tussen de haltes 

Ziekenhuis en Rietschans in. Bovendien is 

dit de halte die het winkelcentrum 

Winkelhof ontsluit. De locatie van de halte 

is verre van ideaal. 

 

In de richting Leiden Centraal ligt de halte 

te ver van het winkelcentrum. Bovendien 

ligt de halte een beetje verscholen. De 

halte heeft geen abri, wat bij 150 

instappers opmerkelijk is, en er zijn geen 

fietsvoorzieningen. De situering en 

outillage van de halte richting Schiphol is 

beter, maar ook niet ideaal. De afstand 

tot het kruisingsvlak is groot, waardoor de 

loopafstanden langer zijn dan 

noodzakelijk. In ieder geval is de zeer 

ruime opzet van deze (en andere) 

kruisingen opmerkelijk. Bij een compacter kruispunt kunnen ook de 

ontruimingstijden verminderen, waardoor de verkeersafwikkeling vlotter kan 

verlopen, wat ook de bus ten goed komt. 

 

 

Figuur 5 en 6, Geen abri en fietsenstalling bij de halte richting Leiden Station. Halte 

richting Ziekenhuis ver van het winkelcentrum 

                                                                            

6 Voor reizigers die van/naar de halte fietsen is het van belang dat de halte in heen- en terugrichting 

niet te ver van elkaar liggen. Als dat wel het geval is moet de reiziger na het uitstappen eerst weer 

een stukje lopen om zijn fiets te bereiken. In dit geval is dat voor een reiziger die op de Persant 

Snoepweg is ingestapt (en daar zijn/haar fiets heeft gestald) en op het ziekenhuisterrein uitstapt 

ongeveer 200 meter extra. 
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Voorstel 

Verplaatsing van de halte richting Leiden Centraal tot vlak na de inrit naar de 

parkeergarage en plaatsing van voldoende wachtruimte. Doordat de bebouwing 

daar naar voren spring is de beschikbare ruimte beperkt. Wellicht is een 

versmalling van de middenberm noodzakelijk. In dat geval zou de bushalte over 

kunnen gaan in de uitvoegstrook voor de benzinepomp.  

Daarnaast is het noodzakelijk dat er een beperkte stallings-gelegenheid voor fietsen 

wordt gecreëerd, maar dat kan ook in combinatie met fietsenstalling voor het 

winkelcentrum. 

 

Als besloten wordt om de kruising te reconstrueren kunnen de voet- en fietspaden 

verschoven worden. De halte kan dan direct richting Ziekenhuis direct achter de 

kruising gesitueerd worden. Ter plaatse is, zeker als het fiets- en voetpad 

rechtgetrokken is, voldoende ruimte voor een (overdekte) fietsenstalling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7, Voorstel 

verplaatsing halte richting 

Leiden Station in  

Noord-westelijke richting 

en situering halte richting 

ziekenhuis direct na de 

kruising.  

 

Door deze aanpassingen wordt de halte Statendaalder sterk verbeterd: 

- De halte komt centraler ten opzichte van de woonbebouwing te liggen; 

- De loopafstanden worden korter; 

- Het winkelcentrum wordt beter bereikbaar; 

- De voorzieningen (abri, fietsenstalling) worden beter. 

Naar verwachting zal dit leiden tot een reizigersgroei van 70 reizigers.  

 

 

Leiderdorp Rietschans 

Met 730 dagelijkse in/ en uitstappers is dit de drukste halte op dit traject. 

Waarschijnlijk is dit zelfs één van de drukste bushaltes in de agglomeratie Leiden.  

In beide richtingen ligt de halte voorbij de kruising. Ook hier valt het grote 

ruimtebeslag, met alle nadelige gevolgen van dien, op.  

 

In de richting Leiden Centraal is de afstand tot de kruising nog redelijk. In de 

richting Schiphol is de afstand te groot. In beide richtingen beschikt de halte over 

een abri, waarbij de capaciteit van de abri richting Leiden Centraal op sommige 

momenten te klein zal zijn. De capaciteit van de fietsenstalling is in ieder geval te 

klein. De voorzieningen blijven achter bij het gebruik. 
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Voorstel 

Als besloten wordt om de 

kruising te reconstrueren 

kunnen de voet- en 

fietspaden verschoven 

worden. De halte kan dan 

direct achter de kruising 

gesitueerd worden. Maar ook 

als er niet gereconstrueerd 

wordt kan de ligging van de 

halte worden verbeterd. De 

abri richting Leiden Centraal 

moet minimaal verdubbeld 

worden en er zal een 

(overdekte) fietsenstalling 

moeten komen.  Figuur 8, De abri en fietsenstalling van de halte 

           Rietschoot hebben te weinig capaciteit. 

 

Door deze aanpassingen wordt de halte Rietschans verbeterd: 

- De loopafstanden worden korter; 

- De voorzieningen (abri, fietsenstalling) worden beter. 

Naar verwachting zal dit leiden tot een reizigersgroei van 50 reizigers.  

 

 

Leiden Sumatrastraat 

De halte Sumatrastraat ligt in beide richtingen aan de westzijde van de kruising. 

Dat heeft vooral te maken met de geringe ruimte aan de oostzijde, vooral door de 

aanwezigheid van twee benzinestations. De haltes liggen vrij dicht bij de kruising, 

hebben beide een abri en er lijkt geen probleem wat betreft het stallen van fietsen. 

  

Verkeerstechnisch zou een halte richting Leiderdorp voorbij de kruising de voorkeur 

hebben. De huidige oplossing leidt tot extra verliestijden. Er is echter, door de 

aanwezigheid van het benzinestation, geen ruimte voor een halte na de kruising. 

Voor het overige wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en bijlage 4. 

 

Er zijn geen maatregelen mogelijk die leiden tot een verdere reizigersgroei.  

 

 

Leiden Groenoord 

De haltes Leiden Groenoord zijn recent aangelegd en liggen beide ten westen van 

de Gooimeerlaan. Daardoor worden kunnen deze haltes ook door lijn 3/4 worden 

aangedaan. Reizigers van en naar de Merenwijk kunnen hier eenvoudig 

overstappen. De halte in de richting Leiderdorp ligt vlak voor de kruising met de 

Gooimeerlan en redelijk gunstig ten opzichte van de voetgangers oversteekplaats.  

De halte richting Leiden Station ligt minder gunstig. De halte is verder van de 

kruising met de Gooimeerlaan verwijderd, ligt ver van een oversteekplaats en niet 

nabij de tegenhalte. Een verschuiving in oostelijke richting lijkt mogelijk, al is niet 

te overzien of dit tot een slechtere doorstroming door de instelling van de 

verkeerslichten leidt. Wel komt de halte dan pal voor de ingang van het 

Belastinggebouw te liggen, waardoor bijvoorbeeld de fietsenstalling gecombineerd 

kan worden. In ieder geval nemen de loopafstanden voor vrijwel alle in- en 

uitstappers dan af. 

Naar verwachting zal dit leiden tot een beperkte reizigersgroei van 10 reizigers.  
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6. Varianten 

We onderzoeken twee varianten. De huidige route variant en de variant via de 

Langegracht. Van beide varianten wordt de vervoerwaarde berekend. Daarbij gaan 

we uit van een rijtijdversnelling op het huidige traject van 3 á 4 minuten. Een 

dergelijke versnelling lijkt haalbaar (zie hoofdstuk 4) en leidt tot een gemiddelde 

snelheid van ongeveer 30 km/h. Ook wordt uitgegaan van de verbetering van de 

(ligging van de) haltes, zoals voorgesteld in hoofdstuk 5.  

Figuur 9, twee varianten: In blauw is de variant via de Langegracht weergegeven. 

 

Voor de variant via de Langegracht wordt uitgegaan van dezelfde maatregelen op 

het traject Leiderdorp – Kooilaan. Voor het traject Kooilaan – Langegracht wordt 

uitgegaan van de huidige rijtijd (van lijn 56) en voor het traject Langegracht – 

Leiden Station van een exploitatiesnelheid van 25 km/h.      

Van beide varianten is, op basis van bovenstaande uitgangspunten, de 

vervoerwaarde berekend.  

6.1 Huidige route 

De versnelde route leidt tot een geprognotiseerde reizigerswinst van 20%. Naast de 

reizigersgroei door de versnelling zal het aantal reizigers ook toenemen door het 

imago van Rnet. Aan het imago-effect van HOV-lijnen wordt over het algemeen een 

reizigersgroei van 15% toegerekend7. Versnelling en imago samen leiden dan tot 

een reizigersgroei van 35%. Dat komt neer op een groei van het aantal reizigers op 

een gemiddelde werkdag van 2160 tot 2920. De bezetting op het drukste punt 

(Schuttersveld) neemt toe van 1970 tot 2650 reizigers. Ongeveer twee jaar nadat 

de maatregelen gerealiseerd zijn zal deze vervoergroei geëffectueerd zijn. 

Randvoorwaarde is, zeker om het imago-effect te bereiken, dat de maatregelen 

ondersteund worden door forse promotie- en marketing-acties. 

De vervoergroei kan nog verder toenemen als er naast de versnelling, imago en 

promotie ook andere maatregelen getroffen worden, zoals een betere afstemming 

tussen deze Rnet verbinding en het aanvullende lijnennet. In hoofdstuk 7 wordt 

hier nader op ingegaan. 

                                                                            

7 In sommige gevallen, zoals bij de Zuidantgent en bij sommige tramlijnen, bleek dit imago effect 

nog groter (tot 25%) te zijn.  
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6.2 Langegracht 

De route via de Langegracht is voor de reizigers met bestemming binnenstad een 

versnelling, maar voor de reizigers met bestemming Station betekent het een 

langere reistijd. Omdat deze laatste groep veel groter is is de reizigersgroei veel 

beperkter (4%) dan in de eerste variant. De bezetting op het drukste punt neemt 

toe van 1970 tot 2000 reizigers. We kunnen derhalve stellen dat de winst door de 

versnelling op het Leiderdorpse deel van de route teniet wordt gedaan doordat de 

route in Leiden langzamer wordt. Duidelijk is dat deze route niet aan de Rnet-

criteria kan voldoen. Zowel de snelheid als de vervoervraag is te laag. 

6.3 Knip bij Leiderdorp ziekenhuis 

Als lijn 365 op het traject Zoetermeer – Leiden Centraal – Leiderdorp geüpgraded 

wordt tot Rnet dan moet er over het traject Leiderdorp – Schiphol een beslissing 

genomen worden. Mogelijkheden zijn: 

1. Het traject Leiderdorp – Schiphol wordt ook Rnet, ook al wordt op dit 

traject niet volledig aan de Rnet productformule voldaan. Met name de 

frequentie-eis (6 keer per uur) zal niet waargemaakt kunnen worden. 

2. Het traject Leiderdorp / Schiphol wordt losgekoppeld van lijn 365. Dit 

traject wordt apart geëxploiteerd, waarbij er drie mogelijkheden zijn: 

a. De bussen vanuit Schiphol rijden via de huidige route door naar 

Leiden Centraal. Eventueel worden meer haltes (net als lijn 83) 

aangedaan. In feite gaat de oude lijn 256 weer rijden. Dit leidt tot 

een toename van de exploitatiekosten. 

b. Het noordelijke stuk van lijn 365 wordt bij het ziekenhuis 

gekoppeld aan lijn 1, waardoor de doorgaande verbinding blijft 

bestaan, zij het dat de reistijd naar het station en de binnenstad 

fors toeneemt. De reizigers zullen voor de verbinding met Leiden 

Station kiezen voor lijn 56 (die vrijwel even snel als lijn 365 is). 

Wellicht nemen de exploitatiekosten toe omdat het vervoer zich 

niet meer goed verdeeld over beide lijnen.  

c. De bussen van het noordelijke deel van lijn 365 eindigen bij 

Leiderdorp ziekenhuis, alwaar overgestapt moet worden. Omdat de 

exploitatiekosten van deze variant (vrijwel) gelijk zijn aan die van 

variant 2b terwijl het aantal reizigers vanwege de extra overstap 

lager zal zijn, wordt deze variant niet verder uitgewerkt. 

 

In variant 2a zal het aantal reizigers gelijk zijn aan variant 1. Het reizigersverlies 

door de iets langere reistijd vanwege de extra haltes wordt gecompenseerd door de 

extra reizigers die het stoppen op deze haltes oplevert. Belangrijkste verschil zijn 

de hogere exploitatiekosten van variant 2a. 

In variant 2b zal het aantal reizigers iets minder zijn dan in variant 1. Het aantal 

reizigers van lijn 365 zal op beide trajectdelen afnemen. Deze afname wordt 

grotendeels gecompenseerd door een vervoergroei op lijn 56. 

6.4 Knip op Leiden Centraal 

Als het trajectdeel Leiden Centraal – Leiderdorp Ziekenhuis geen Rnet wordt kan 

overwogen worden om Rnet lijn 365 niet verder dan Leiden Centraal te laten rijden. 

Voor beide varianten (huidige route en Langegracht) is bezien wat de consequenties 

zijn als lijn 365 op Station Leiden ‘geknipt’ wordt. Daarbij zijn we er vanuit gegaan 

dat de in Hoofdstuk 4 voorgestelde maatregelen op het traject Leiden Centraal – 

Leiderdorp Ziekenhuis wel worden uitgevoerd.  
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In de eerste variant (huidige route) betekent de knip voor 330 reizigers per dag een 

extra overstap en daardoor ook een langere reistijd. Ten opzichte van een 

doorgaande lijn zal het aantal reizigers dan ook minder toenemen (16% in plaats 

van 21%). Het verschil met een doorgaande exploitatie bedraagt ongeveer 130 

reizigers. Omdat lijn 365 lang en druk is, is een regelmatige dienstuitvoering  lastig 

te garanderen. Daarom is Arriva voornemens in december 2013 de lijn op het 

station te knippen. Tegenover het reizigersverlies door het vervallen van de 

doorgaande verbinding staat een beperkte reizigerswinst als de betrouwbaarheid 

verbetert.  

 

In de tweede variant (via de Langegracht) heeft een knip nauwelijks invloed op het 

aantal reizigers. Reizigers van/naar het centrum zullen op de Langegracht in en 

uitstappen en de overige reizigers (van/naar Lammenschans en verder) worden 

met dermate langere reistijden geconfronteerd dat zij anders gaan reizen 

(bijvoorbeeld met lijn 1/2 naar Lammenschans of overstappen op de Langegracht). 

Het nut van een doorkoppeling is bij een dergelijke variant voor de passagiers 

minimaal.   

6.5 Route via de Vronkenlaan 

In de oorspronkelijke plannen voor de Rnet verbinding Leiden Centraal – Leiderdorp 

wordt gesproken over een route via de Vronkenlaan en de ‘achterzijde’ van de 

Winkelhof (de route van de voormalige lijn 39/48). Een dergelijke route is echter 

niet HOV-waardig. De vereiste snelheid zal niet bereikt kunnen worden en de 

tragere route zal ook minder passagiers trekken. De loopafstanden tot de haltes op 

de Engelendaal zijn, zeker voor een HOV-lijn acceptabel. Vooral als de haltesituatie 

verbeterd wordt.  

6.6 Samenvatting 

In onderstaand overzicht is het aantal reizigers op het traject Leiden Centraal – 

Leiderdorp van lijn 365 per variant weergegeven. 

 

Aantal reizigers Huidige 

lijnvoering 

Knip te 

Leiderdorp 

Knip bij     

Leiden Centraal 

Huidige route 

najaar 2013 
2160   

Huidige route 

versneld en Rnet 
2920 2370 *) 

2500 / 2770 

**) 

Via Langegracht 

en geen Rnet 
2240 ***) 2240 

*) Het verbreken van de directe verbinding betekent voor lijn 365 op het traject 

Leiderdorp – Leiden Centraal 550 reizigers minder ten opzichte van de berekende 

prognose. Ongeveer 400 van deze 550 reizigers zullen in het geval van een knip 

voor lijn 56 in plaats van lijn 365 kiezen. De resterende 150 zijn een combinatie 

van reizigersverlies en het uitblijven van reizigersgroei. 

**) De 2500 reizigers zijn gebaseerd op de reistijdverkorting, maar niet met het 

imago-effect. Als het noordelijke deel ook Rnet wordt zijn 2770 reizigers te 

verwachten. 

***) Omdat de route via de Langegracht nimmer het Rnet niveau zal bereiken is 

het niet nodig om in dat geval de lijn te Leiderdorp te knippen. 
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7. Vervoerpotentie 

Naast de, op de huidige vervoercijfers en lijnvoering gebaseerde, vervoerwaarde 

berekening kijken we op macroniveau naar de vervoerwaarde van deze verbinding. 

Daarbij richten we ons op de zware vervoerstromen. 

7.1 Leiderdorp – Leiden 

Leiderdorp heeft 26.700 inwoners en wordt ontsloten door: 

- Lijn 365 (via de Zijlbrug) 

- Lijn 1/2 (via de Leiderdorpsebrug) 

- Lijn 5/6 (via de Spanjaardsbrug) 

- Lijn 56, 182 en 183  

 

Lijn 365 is een verbindende lijn die ongeveer de helft van het aantal reizigers 

van/naar Leiderdorp vervoert.  De lijnen 1, 2, 5 en 6 zijn ontsluitende lijnen 

waarmee ongeveer 1600 reizigers van/naar Leiderdorp reizen. De interlokale lijnen 

56, 182 en 183 hebben een beperkte functie (ongeveer 400 dagelijkse reizigers) 

voor Leiderdorp8. Van 2013 zijn voor deze lijnen nog geen vervoercijfers bekend. 

Voor de jaren 2006 t/m 2012 is, op basis van de NVS-tellingen van Connexxion, 

voor de drie corridors (Zijlbrug, Leiderdorpsebrug en Spanjaardsbrug) de 

vervoerwaarde berekend. 

 

Leiden C – Leiderdorp 2006 2008 2010 2012 

via Zijlbrug 2980 2560 2430 1990 

  100% 86% 82% 67% 

via Spanjaardsbrug 650 670 680 580 

  100% 103% 105% 89% 

via Leiderdorpsebrug 1190 1210 1090 1020 

  100% 102% 92% 86% 

TOTAAL 4820 4440 4200 3590 

  100% 92% 87% 74% 

Aantal reizigers per doorsnede op een gemiddelde werkdag in twee richtingen samen,  

op basis van NVS-tellingen. 

 

In 2006 reisden op een gemiddelde werkdag 4820 reizigers via deze drie vervoer-

assen van/naar Leiderdorp. In 2012 waren dat er nog maar 3590. De terugval deed 

zich op alle drie de assen voor, waarbij de route via de Zijlbrug (lijn 365) de 

sterkste vervoerdaling laat zien.  

Over deze ontwikkeling kan het volgende gezegd worden: 

1. De sterke vervoerdaling op de route via de Zijlbrug zal zeker verband houden 

met de verkeershinder (ook voor bussen) op deze route door de reconstructie 

van de Willem de Zwijgerlaan in de periode 2008/2009 met uitloop tot 2012. 

2. De vervoerdaling is ook zichtbaar op andere lijnen in de Leidse regio. Daarbij 

valt op dat de daling vooral zichtbaar is bij stedelijke verplaatsingen (ongeveer 

tot 10 km.). Verplaatsingen over langere afstanden zijn stabiel of tonen zelfs in 

lichte vervoergroei. 

                                                                            

8 Aantallen reizigers op basis van NVS-telling november 2012 
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3. De (beperkt beschikbare) gegevens over het fietsgebruik laten geen significante 

groei in deze periode zien. 

 

In 2006 was de vervoervraag van Leiderdorp 20 OV-reizigers per 100 inwoners9. In 

2012 is die vervoervraag gedaald tot 15 reizigers per 100 inwoners. De upgrading 

tot Rnet (inclusief versnelling) van lijn 365 laat een groei zien tot 17 OV-reizigers 

per 100 inwoners. 

Gelet de dichtheid van het netwerk en het vervoeraanbod lijkt een vervoervraag 

van 20 reizigers per 100 inwoners in Leiderdorp realistisch. Het zal echter niet 

eenvoudig zijn om het vervoerverlies van de afgelopen jaren terug te winnen.  

Voor een verdere vervoergroei zien wij naast de voorgestelde upgrading tot Rnet, 

inclusief de daarbij behorende versnelling, verbetering van de halte accommodatie 

en promotie-acties: 

 Marketingacties 

 Hogere frequentie 

 Duidelijkere positionering van de verbindende lijn 365 

 

Marketingacties zullen in een directe relatie met de ingevoerde verbeteringen 

uitgevoerd moeten worden. Opvallend is dat er relatief weinig aandacht besteed is 

aan de introductie van de nieuwe lijn 365. Hier is nog een inhaalslag mogelijk. 

Een hogere frequentie is sterk kostenverhogend en kan alleen in directe relatie met 

verdere reizigersgroei plaatsvinden.  

Wat betreft de positionering van lijn 365 valt op dat het voorzieningenniveau van 

Qliner 365 niet veel beter is dan van de ontsluitende lijnen 1, 2, 5 en 6. Op de twee 

andere assen rijdt overdag ieder kwartier een bus, terwijl lijn 365 dan iedere 10 

minuten rijdt. Dat is iets frequenter en de verbinding met Leiden Station is met lijn 

365 vele malen sneller, maar voor het overige zijn de drie verbindingen 

gelijkwaardig. De reistijden naar de binnenstad van Leiden ontlopen elkaar niet veel 

en de frequenties ’s avonds en in het weekend zijn gelijk. In de (zeer) late avond is 

de frequentie op de ontsluitende lijnen zelfs beter dan op lijn 365. Op het eerste 

gezicht wegen de voordelen van lijn 365 onvoldoende op tegen het hogere tarief 

van deze Qliner. Als lijn 365 beter gepositioneerd wordt zal er sprake zijn van een 

verschuiving van de vervoervraag van het onderliggend net naar lijn 365.  

7.2 Roelofarendsveen en Oude Wetering 

Roelofarendsveen en Oude Wetering hebben samen ongeveer 12.000 inwoners en 

worden ontsloten door: 

- Lijn 365 naar Leiden en Schiphol 

- Lijn 56 naar Leiden en Leimuiden 

- Buurtbus 723 

Lijn 365 is de verbindende lijn die beide kernen ontsluit en een directe en snelle 

verbinding (halfuurdienst) met Leiden en Schiphol biedt. Lijn 56 (halfuurdienst) rijdt 

via de dorpen Oude-Ade en Rijpwetering naar Leiden. De rijtijd (volgens 

dienstregeling) naar Leiden Station is nauwelijks langer dan met lijn 365. Lijn 56 

rijdt in noordelijke richting naar Leimuiden. De bezetting op het traject Oude 

Wetering – Leimuiden is minimaal. De vervoercijfers van de Buurtbus zijn niet 

meegeteld. 

                                                                            

9 In 2006 had Holland-Rijnland (exclusief Leiden/Oegstgeest) een gemiddelde van 16 OV-reizigers 

per 100 inwoners, wat boven het landelijk gemiddelde ligt. In een optimale situatie kan de 

vervoervraag stijgen tot 35 reizigers per 100 inwoners (rond Zuidtangent Haarlemmermeer). In 

sommige delen van Almere is de vervoervraag zelfs 50 reizigers per 100 inwoners. 
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In 2006 was de vervoervraag van beide kernen 13 OV-reizigers per 100 inwoners. 

In 2012 is die vervoervraag ongeveer gelijk gebleven. Het aantal reizigers van/naar 

Leiden is in de periode 2006-2012 ruim 10% gedaald, maar deze daling wordt 

gecompenseerd door de vervoergroei op de nieuwe verbinding naar Schiphol (in 

2006 bestond deze directe verbinding nog niet). Door de voorgestelde versnelling 

van lijn 365 zal de vervoervraag beperkt toenemen. 

 

Voor een verdere vervoergroei zien wij, naast 

de voorgestelde versnelling, de volgende 

mogelijkheden: 

 Marketingacties 

 Verbeteren halte accommodatie 

 Hogere frequentie 

 Duidelijkere positionering van de 

verbindende lijn 365 

 

Het tweede punt wordt in deze rapportage 

buiten beschouwing gelaten, omdat deze 

haltes buiten de grenzen van de OV-corridor 

vallen. Een hogere frequentie is sterk 

kostenverhogend en kan alleen in directe 

relatie met verdere reizigersgroei plaatsvinden.  

Wat betreft de positionering valt op dat het 

voorzieningenniveau van de verbindende lijn 

365 gelijkwaardig is aan het niveau van de 

ontsluitende lijn 56. Op beide routes rijdt overdag ieder half uur een bus en ’s 

avonds en in het weekend ieder uur. In de zeer late avond vervalt zelfs lijn 365 en 

blijft lijn 56 rijden. De reistijden naar Leiden ontlopen elkaar niet veel. Daarbij komt 

dan dat het tarief van lijn 365 hoger is dan van lijn 56, terwijl de kwaliteit niet of 

nauwelijks beter is. Als lijn 365 beter gepositioneerd wordt zal er sprake zijn van 

een verschuiving van reizigers van lijn 56 naar lijn 365. 

7.3 IKEA en P+R 

Ten noorden van het Rijnland Ziekenhuis, vlak bij de A4, wordt de komende jaren 

een IKEA vestiging geopend. Lijn 365 zal vlak bij IKEA gaan halteren (ongeveer bij 

de huidige halte Munnikenbrug). Naar verwachting leidt de komst van dit 

woonwarenhuis tot een extra vervoervraag van 50 tot 100 reizigers op een 

gemiddelde werkdag10. 

Het is niet de bedoeling dat nabij deze aansluiting van de A4 een P+R locatie wordt 

gerealiseerd. Daarvoor zijn de P+R’s bij de aansluiting A4/A11 en bij de Haagse 

Schouw bedoeld. Maar tegelijkertijd is het niet ondenkbaar dat het parkeerterrein 

van IKEA op werkdagen (als de parkeerdruk bij IKEA beperkt is) toch als zodanig 

gebruikt gaat worden. We hebben het dan over 40 tot 80 auto’s per dag, of te wel 

100 tot 200 reizigers. 

Bij elkaar kan de vervoervraag na het gereed komen van de IKEA-vestiging met 

150 tot 300 reizigers toenemen, waarbij 300 reizigers extra alleen mogelijk lijkt als 

de 10-minutendienst doorgetrokken wordt tot de vestiging van IKEA.   

                                                                            

10 Op basis van 2500 bezoekers per werkdag en een modal split van 1% tot 2%. IKEA verwacht in 

deze vestiging 20.000 bezoekers per week met een piek op zaterdag. Een ervaringscijfer van IKEA is 

dat ongeveer 10% van de bezoekers met de fiets of het OV komt. Op basis daarvan is de 

vervoervraag geprognosticeerd.  
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7.4 De maximale vervoervraag 

Door marketingacties en een betere positionering kan lijn 365 op het traject Leiden 

– Leiderdorp – Roelofarendsveen verder versterkt worden. Daarvoor is het nodig 

om een beperkte vervoerstudie rond lijn 365 uit te voeren, waarbij ook de lijnen 1, 

2, 5, 6 en 56 betrokken worden. Ook kan in deze studie bezien worden of de 

10/minutendienst doorgetrokken moet-kan worden tot de nieuwe IKEA/vestiging. 

In Bijlage 5 wordt een eerste aanzet voor een dergelijke vervoerstudie gegeven. 

Daaruit blijkt dat een vervoergroei tot ongeveer 3500 reizigers per dag mogelijk is.  

7.5 Conclusie 

Concluderend kunnen we stellen dat de vervoervraag van lijn 365 op het traject 

Leiden Centraal – Leiderdorp kan groeien tot 3000 á 3500 reizigers per dag. 

Daarvoor is het noodzakelijk dat: 

 De rijtijd van lijn 365 wordt bekort; 

 Lijn 365 beter gepositioneerd wordt, onder andere door het voorzieningenniveau 

te verhogen: 

o in de spits acht keer per uur 

o in de dal zes keer per uur 

o zaterdag en in de vroege avond vier keer per uur 

o zondag en in de late avond twee keer per uur; 

 Het aanvullend net wordt aangepast; 

 IKEA goed wordt ontsloten (optimale situering en goede outillage van de halte); 

 De verbeteringen tijd krijgen om aan te slaan; 

 De verbeteringen ondersteund worden door (forse) marketingcampagnes. 

 

Indien deze maatregelen (grotendeels) worden uitgevoerd kan de verbinding, zowel 

wat betreft snelheid als wat betreft vervoervraag, op het traject Leiden Centraal – 

Leiderdorp volledig aan de eisen van Rnet voldoen.  
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8. Conclusies en aanbevelingen 

Door enkele relatief eenvoudige verbeteringen kan lijn 365 op het traject Leiden – 

Leiderdorp drie tot vier minuten versneld worden. Dit is voldoende om aan de Rnet 

eis ‘gemiddelde snelheid niet meer dan 20 km/h lager dan wegvaksnelheid’ te 

kunnen voldoen. Een inschatting van de kosten die hiermee gemoeid zijn bedraagt 

€ 600.000,-. Dit is exclusief de kosten voor de reconstructie van de Engelendaal 

waartoe de gemeente Leiderdorp inmiddels besloten heeft. 

Voor de passage van de Zijlbrug worden eenvoudige maatregelen voorgesteld, 

zoals het invpoegen van de bus na de kruising en een afstemming tussen 

brugopeningen en buspassages. 

 

De vervoervraag is met ruim 2900 reizigers per dag (2770 bij een knip op Leiden 

Centraal) net voldoende om aan de frequentie-eisen van Rnet te kunnen voldoen. 

Een verdere reizigersgroei is mogelijk als lijn 365 beter gepositioneerd wordt ten 

opzichte van het aanvullende lijnennet. Voorgesteld wordt om, in samenhang met 

de upgrading tot Rnet, een beperkte lijnvoeringsstudie te doen waarbij dan ook de 

lijnen 1, 2, 5, 6 en 56 betrokken moeten worden. 

 

Eindconclusie is dat een upgrading van deze OV-corridor tot Rnet verbinding goed 

mogelijk is als: 

- Naast de reconstructie van de Engelendaal er nog een aantal 

infrastructurele werkzaamheden worden uitgevoerd teneinde de 

doorstroming van de bus te verbeteren; 

- De positie van deze Rnet versterkt wordt door deze (naast het verschil in 

sneleheid) beter te positioneren ten opzichte van de aanvullende lijnen. 

- Door in samenhang met de upgrading tot Rnet een uitgebreide promotie- 

en marketing-aktie te starten teneinde de bekendheid en het imago van 

deze OV-verbinding te vergroten. 
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Bijlage 1 Relatiematrix lijn 365 

Relatiestatistiek lijn 365 gemiddelde werkdag. Prognose najaar 2013 
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Schiphol 26        26 

Roelofarends-

veen e.o.  
310 7       317 

Leiderdorp 38 74 28      140 

Leiden Noord 8 21 51 4     84 

Leiden 

Station  
22 378 941 294 ---    1636 

Leiden 

Centrum 
3 21 45 21 842 8   940 

Lammen-

schans 
1 34 13 17 652 203 3  923 

Zoetermeer / 

Zoeterwoude  
14 11 112 42 2422 814 798 331 4543 

Totaal 421 548 1190 377 3916 1025 801 331 8609 
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Bijlage 2 Resultaten rijtijdmeting 
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Bijlage 3 Resultaten enquête 

Reizigerskenmerken 

Leeftijd Percentage 

0-20 26% 

21-40 49% 

41-60 21% 

61-80 4% 

81-100 0% 

228 respondenten (100%) 

 

Geslacht Percentage 

Man 51% 

Vrouw 49% 

228 respondenten (100%) 

 

Reismotief 

Motief Percentage 

Bezoek familie/vrienden/kennissen 3% 

Gezondheidszorg (ziekenhuisbezoek, doktersbezoek) 8% 

Onderwijs/studie 38% 

Recreatief (dagje uit, sporten, winkelen) 5% 

Woon-werkverkeer 34% 

Zakelijke afspraak 9% 

Overig 3% 

89 respondenten (100%) 

 

Alternatief 

Alternatief Percentage 

Ja, met de auto als bestuurder 21% 

Ja, met de auto als passagier 4% 

Ja, met de fiets 28% 

Ja, op een andere manier  9% 

Nee, de bus is voor mij de enige mogelijkheid 39% 

139 respondenten (100%)  

 

Reden keuze bus Percentage 

Ik heb geen alternatief 14% 

Mijn reiskosten worden betaald  16% 

Omdat de halte in de buurt ligt van mijn herkomstadres 1% 

Vanwege de afstand 26% 

Vanwege het comfort van de bus 43% 

85 respondenten (100%) 

 

Frequentie van gebruik 

Frequentie Percentage 

4 keer per week 50% 

2-3 keer per week 19% 

1 keer per week of minder 12% 

Minder dan een keer per maand  19% 

139 respondenten (100%) 
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Tevredenheid 

Mate van tevredenheid Percentage 

Tevreden 71% 

Niet tevreden of ontevreden 18% 

Ontevreden 7% 

Geen mening/ik weet het niet 4% 

139 respondenten (100%) 

 

Voortransport (totaal) 

Voortransport Percentage 

Auto (meegereden) 1% 

Auto (zelf achter het stuur) 1% 

Fiets 9% 

Lopend 54% 

Trein 18% 

RandstadRail 1% 

Andere bus 16% 

139 respondenten (100%) 

 

Natransport (totaal) 

Natransport Percentage 

Auto (meegereden) 1% 

Fiets 10% 

Lopend 63% 

Trein 16% 

RandstadRail 1% 

Andere bus 9% 

136 respondenten (100%) 

 

Voor- en natransport haltes Leiderdorp en Leiden Noord 

Modaliteit Percentage 

Auto (meerijden) 2% 

Auto (zelf achter het stuur) 2% 

Lopend 94% 

Fiets 2% 

61 respondenten (100%) 

 

Voor- en natransport halte Leiden, Centraal Station 

Modaliteit Percentage 

Auto (meerijden) 1% 

Auto (zelf achter het stuur) 1% 

Fiets 5% 

Lopend 24% 

Trein 44% 

Bus 25% 

102 respondenten (100%) 
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Bijlage 4 Knelpuntanalyse infrastructuur 

Zie apart bestand 
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Bijlage 5 Aanzet vervoerstudie rond lijn 365 

Lijn 365 kan onder andere door de volgende maatregelen versterkt worden: 

 

Aanpassing lijvoering Leiderdorp: 

- Lijn 1/2 en lijn 365 ontsluiten beide de wijk Buitenhof en het noordelijke deel 

van de Vogelwijk. Reizigers accepteren een langere loopafstand naar een 

verbindende lijn, mits deze lijn frequent (tenminste zes keer per uur) en snel is. 

In de huidige situatie is het verschil in frequentie tussen beide lijnen te gering. 

Daardoor is de positie van lijn 365 minder sterk. Dat kan opgelost worden door 

lijn 1 in te korten tot de Vronkenlaan, of vanaf de Leiderdorpsebrug rechtstreeks 

via het Gemeentehuis naar het Ziekenhuis te leiden. Een dergelijke 

routewijziging bespaart dru’s11 die dan op lijn 365 ingezet kunnen worden. 

- Iets soortgelijks geldt voor lijn 5/6 en lijn 365 in de wijk Buitenhof, al zal een 

inkorting hier minder dru’s opleveren. 

Alternatief is om de oppervlakte-ontsluiting met de aanvullende lijnen in Leiderdorp 

in het geheel nog eens kritisch te bezien. Dit mede in relatie tot de bezetting van de 

lijnen 1,2,5 en 6. 

 

Aanpassing lijvoering ten noorden van Leiderdorp: 

Lijn 56 en lijn 365 ontsluiten beide Roelofarendsveen en Oude Wetering. De 

frequenties en reistijden zijn vrijwel gelijk en het reizigerstarief van lijn 56 is lager. 

Logisch zou zijn dat de hoogwaardige lijn 365 hier de meeste reizigers trekt. De 

werkelijkheid is dat lijn 56 populairder is.  

Dat kan opgelost worden door lijn 56 minder aantrekkelijk te maken en 

tegelijkertijd de aantrekkingskracht van lijn 365 te vergroten. Maatregelen 

daarvoor zijn onder andere: 

- Lijn 56 langzamer maken, bijvoorbeeld door deze lijn te combineren met lijn 

5/6. Hiermee worden bovendien de nodige dru’s bespaard.  

- Lijn 56 terugbrengen tot een uurdienst. Voor de vervoervraag van de dorpen 

Oude-Ade en Rijpwetering volstaat een uurdienst, evenals voor de verbinding 

met Leimuiden. Het aantal ritten van lijn 365 van/naar Roelofarendsveen en 

Oude Wetering moet (en kan) dan worden vergroot.  

- Lijn 56 inkorten tot Nieuwe Wetering en daar een overstapgelegenheid creëren 

op lijn 365. 

Tegelijkertijd met het down graden van lijn 56 zou dan lijn 365 geüpgraded moeten 

worden. Bijvoorbeeld door: 

- Vier keer per uur naar Roelofarendsveen te rijden. Na Oude Wetering zou lijn 

365 dan om en om naar Schiphol en Leimuiden kunnen rijden. 

 

Hefboomwerking 

De Dru’s die bespaard worden op het aanvullend net (lijnen 1, 2, 5, 6 en 56) 

kunnen ingezet worden voor extra ritten op lijn 365. Daardoor ontstaat een 

hefboomwerking waardoor de vervoervraag op lijn 365 toeneemt en de totale 

exploitatiekosten gelijk blijven. Door de positie van lijn 365 verder te versterken is 

het zelfs mogelijk dat de totale vervoervraag toeneemt, waardoor ook de 

kostendekkingsgraad stijgt. Noodzakelijke voorwaarde is dan wel dat de 

lijnwijzigingen ondersteund worden met een stevige marketingcampagne. 

Uiteindelijk zou dit moeten kunnen leiden tot 500 á 700 extra reizigers (grove 

schatting) op het traject Leiden - Leiderdorp van lijn 365. 

                                                                            

11 Dru = dienstrelinguur. Als een rit 6 minuten ingekort wordt dan rijdt de bus 0,1 dru minder. 
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Bijlage 4 - Knelpuntanalyse infrastructuur corridor Leiden Centraal - Leiderdorp 

1 - Aansluiting Schuttersveld - Dellaertweg 
2 - Aansluiting Dellaertweg - Schipholweg 

 

Op deze knelpunten ondervindt een deel van de bussen in beide richtingen vertraging, ondanks de priori-

teitsregeling in de verkeerslichten (KAR). Een aantal bussen passeert met een snelheid lager dan 20 km/h. 

Richting station is het mogelijk om bij de aansluiting op Schuttersveld een zeer korte busstrook aan te leg-

gen langs de Dellaertweg, de tijdwinst zal echter gering zijn. Richting de Schipholweg zijn de mogelijkheden 

nog beperkter.  

In het kader van de ontwikkeling van een nieuw busstation aan de westzijde van het station, worden plan-

nen ontwikkeld voor de herinrichting van het Schutterveld (busbaan aan stationzijde). Eventuele maatrege-

len op de corridor moeten worden afgestemd met deze herinrichting. In dat kader verdient het aanbeveling 

te onderzoeken of de bus richting de Schipholweg via de straat langs het Tulip-Hotel kan worden geleid. 

 

 

3 - Aansluiting Schipholweg - Willem de Zwijgerlaan 
 
Analyse: 

Bij de aansluiting van de Schipholweg - Willem 

de Zwijgerlaan ondervinden een deel van de 

bussen in beide richtingen vertraging. De mees-

te bussen passeren met een gemiddelde snel-

heid van 21 tot 35 km/h, een aantal bussen 

passeert met een snelheid lager dan 20 km/h.  

 

In de richting station is een busstrook aanwezig, 

maar de bussen moeten kruisen direct na de 

bushalte op de Willen de Zwijgerlaan de auto-

stroom rechtdoor kruisen om de busstrook te 

bereiken. Hierbij heeft het autoverkeer voor-

rang. 

 

Huidige situatie W. de Zwijgerlaan richting Schipholweg 

(Leiden Centraal). 

 

De bussen richting Leiderdorp moeten zich op de Schipholweg opstellen tussen het overige autoverkeer 

(rechtsaf). Hier zijn vier opstelstroken aanwezig (2x linksaf en 2x rechtsaf). 
 

De verkeerslichtenregeling is voorzien van prioriteit voor de bus, maar de bussen profiteren onvoldoende 

van de prioriteit.  

 

Wensbeeld maatregelen: 

De indeling op de rijbaan van de Willem de Zwijgerlaan richting station zou zodanig aangepast moeten 

worden dat de bussen vanaf de halte zonder voorrang te moeten verlenen aan autoverkeer de busstrook 

kunnen bereiken. Hiervoor zal de markering moeten worden aangepast. Een andere oplossing is het aan-

passen van de indeling door de busstrook rechts van opstelstrook voor het rechtdoorgaande autoverkeer te 

leggen. 

Het aanbrengen van een busstrook op de Schipholweg voor rechtsafslaande bussen richting de Willem de 

Zwijgerlaan. Hiervoor moeten de vier opstelstroken worden verschoven, ten koste van de middenberm. 

 
Afweging: 

Het verschuiven van de busstrook voor de bussen richting station verdient de voorkeur, maar is afhankelijk 

van de mogelijkheden in de verkeerslichtenregeling. Het aanbrengen busstrook voor de bussen richting 

Leiderdorp is ruimtelijk goed mogelijk. Gezien de consequenties (rijbaan met vijf stroken, zeer smalle mid-

denberm), verdient het aanbeveling een nader onderzoek uit te voeren naar de lengte van de wachtrijen 

(rechtsafslaand autoverkeer) om de tijdwinst voor de bussen te kunnen bepalen. 

 

Voorstel: 

Nadere analyse verkeerslichtenregeling op haalbaarheid verleggen busstrook richting Schipholweg en aan-

leg busstrook richting Willem de Zwijgerlaan. 



 

  

  

 

 

2 

 

 

 

Kosten: 

Voor het onderzoek van de verkeerslichtenregeling wordt een stelpost opgenomen van € 25.000,-. De kos-

ten voor het aanpassen van de markering worden geraamd op € 7.000,-. 

 

 

4 -  Kruispunt Willem de Zwijgerlaan - Pasteurstraat - Gooimeerlaan 
 
Analyse: 

Op dit knelpunt ondervinden de bussen in beide 

richtingen vertraging. De meeste bussen passe-

ren met een snelheid van 21 tot 35 km/h (rich-

ting station) en 36 - 50 km/h (richting Leider-

dorp). Een aantal bussen passeert met een 

snelheid lager dan 20 km/h.  

 

Op beide rijbanen is een busstrook aanwezig 

die aan de oostzijde van de tunnel begint (rich-

ting station) of eindigt (richting Leiderdorp). Om 

die reden is de verwachting gerechtvaardigd 

dat de vertraging (mede) wordt veroorzaakt 

door het stoppen bij de halte Groenoord. De 

vertraging richting station kan ook het gevolg 

zijn van het knelpunt bij het begin van de bus-

strook richting de Schipholweg. 
 

De verkeerslichtenregelingen zijn voorzien van 

prioriteit voor de bus. 

 

Afweging: 

Op basis van het voorgaande kunnen voorals-

nog geen duidelijke maatregelen worden ge-

formuleerd. 

 

 
Busstrook richting Leiderdorp.  

 

 
Busstrook richting Leiden Centraal. 

 

 

 

5 Kruispunt Willem de Zwijgerlaan - IJsselmeerlaan - Sumatrastraat 
Analyse: 

De bussen ondervinden in beide richtingen 

vertraging. De meeste bussen passeren het 

kruispunt met een snelheid van 21 tot 35 km/h. 

Ter plaatse van de haltes is de snelheid van de 

meeste bussen lager dan 20 km/h. Om die 

reden is de verwachting gerechtvaardigd dat de 

meeste vertraging wordt veroorzaakt door het 

stoppen bij de halte Sumatrastraat. 

 

Op de rijbaan richting Leiderdorp is een bus-

strook aanwezig in het verlengde van de bus-

halte. Enkele bussen richting Leiderdorp kunnen 

deze busstrook niet ongehinderd bereiken omat 

de bussen vanuit de tunnel de auto's vanaf de 

toerit van de Kooilaan moeten kruisen.  

Richting Leiden CS is geen busstrook aanwe-

zig. 

 

 

 
Huidige situatie komend vanaf de Zijlbrug (rijbaan 

richting Leiden Centraal). 
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De verkeerslichtenregeling op het kruispunt met 

de IJsselmeerlaan en Sumatrastraat is voorzien 

van prioriteit voor de bus.  

De situatie ter plaatse van de toerit vanaf de 

Kooilaan is nog niet definitief en de vraag is of 

deze al is voorzien van een prioriteitsregeling 

voor de bussen. 
 

 
Huidige situatie richting Leiderdorp. 

Wensbeeld maatregelen: 

Voor de richting Leiderdorp is het wenselijk dat de bushalte (= begin busstrook) beter bereikbaar wordt. 

De busstrook zou zo kort mogelijk na de tunnel moeten beginnen zodat de 'uitvoegende' bus voorrang 

heeft op de invoegende auto. Met een kruismarkering op de busstrook kan worden aangegeven dat in-

voegden auto's niet op de busstrook mogen stilstaan. Verder dient ook deze verkeerslichtenregeling bij 

de aansluiting van de toerit te zijn voorzien van een prioriteitsregeling voor de bus.  

 

Richting station kan de bus op de rechtsafstrook worden afgewikkeld. Voorbij het kruispunt rijdt de bus 

dan via een korte busstrook naar de bushalte. 

 

Afweging: 

De maatregelen op en nabij het kruispunt zijn relatief eenvoudig en bestaan uit aanpassingen in de ver-

keerslichtenregeling en aanpassen van bestaande markering. 

 

Voorstel: 

Aanpassen verkeerslichtenregeling voor de bus op rechtsafstrook richting station (incl. aanpassen marke-

ring) en aanpassen markering bij begin van de busstrook op de rijbaan richting Leiderdorp. 

 

Kosten: 

De kosten van het aanpassen van de markering worden geraamd op € 7.000,- Voor het aanpassen van 

de verkeerslichtenregeling wordt een stelpost opgenomen van € 25.000,- 

 
 

6 De Zijlbrug 

 
Analyse: 

In de rijtijdenmeting ondervinden alleen enkele 

bussen richting Leiderdorp enige vertraging. De 

snelheid van deze bussen zakt terug naar 0 tot 

10 km/h. Deze vertraging kan het gevolg zijn 

van een brugopening, maar kan ook veroor-

zaakt worden door een lange wachtrij voor de 

aansluiting van de Engelendaal. 

 

Los van de rijtijdenmeting, kunnen de bussen 

op deze plaats hinder ondervinden van de 

brugopeningen. De omvang van de hinder is 

uiteraard afhankelijk van de frequentie van de 

brugopeningen. 

 

Huidig situatie bij Zijlbrug richting Leiderdorp. 

 

 

Wensbeeld maatregelen: 

Om de vertraging als gevolg van een brugopening zoveel mogelijk te beperken, zou op beide rijbanen een 

busstrook aanwezig moeten zijn, die het mogelijk maakt dat de bussen de wachtrij kunnen passeren en als 

eerste over de brug kunnen rijden.  

Op de rijbaan richting Leiderdorp is een extra strook aanwezig die gebruikt wordt voor het uit- en invoegen 
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van het tankstation. Deze strook is ca 100 m lang en eindigt op ca 180 m voor de brug. Deze strook zou als 

busstrook kunnen worden aangeduid, zodat de bussen bij aanwezigheid van een lange wachtrij dichter bij 

de brug kunnen invoegen. 

 

Afweging en voorstel: 

Uit het onderzoek komt niet duidelijk naar voren dat de brugopeningen het grootste probleem zijn. De aan-

leg van lange busstroken zijn op basis van deze uitkomsten niet te rechtvaardigen.  

Om die reden wordt voorgesteld te onderzoeken of de strook bij het tankstation als busstrook kan worden 

aangeduid. 

 

Kosten: 

De kosten van het aanpassen van de markering bij het tankstation worden geraamd op € 7.000,-  

 
 
7 Aansluiting Oude Spoorbaan - Engelendaal  
 
Analyse: 

De bussen ondervinden op deze aansluiting in 

beide richtingen vertraging. Richting Leiderdorp 

(= rechtsaf) passeren de meeste bussen met 

een snelheid van 21 - 35 km/h. Richting Leiden 

CS (= linksaf) passeren de meeste bussen met 

een snelheid van 11 - 20 km/h. 

 

Op beide rijbanen zijn geen specifieke busvoor-

zieningen aanwezig. De verkeerslichtenregeling 

is voorzien van prioriteit voor de bus. 
 

Wensbeeld maatregelen: 

Op beide rijbanen zou een busstrook aanwezig 

moeten zijn die het mogelijk maakt dat de bus-

sen de wachtrijen voor de verkeerslichten kun-

nen passeren en optimaal gebruik kunnen ma-

ken van de prioriteitsregeling. 

 

Afweging: 

De rechtsafslaande bus richting Leiderdorp rijdt 

nu mee met het rechtsafslaande autoverkeer. 

De rechtsafstrook begint al direct na de Zijlbrug 

en heeft een lengte van ruim 200 m. In de hui-

dige situatie is alleen een korte busstrook in-

pasbaar. De vraag is of een korte busstrook 

voor de rechtsafslaande bus altijd bereikbaar is. 

Bij een lange wachtrij op de strook voor het 

autoverkeer wordt ook de busstrook geblok-

keerd en is de tijdwinst minimaal. 

Om die reden wordt voorgesteld een extra 

rechtsafstrook aan te leggen. Omdat de rijbaan 

op de Engelendaal ook twee rijstroken heeft, 

wordt zo een betere afwikkeling van het rechts-

afslaande verkeer bereikt en de wachtrijen 

aanzienlijk verkort, waarvan de bussen ook 

profiteren. 

Een andere oplossing is de rechtsafslaande 

bus via de bypass af te wikkelen. Door het 

 

Huidige situatie Oude Spoorbaan richting Leiderdorp. 

 

Huidige situatie Engelendaal richting Leiden CS. 

 

 

 
Schetsvoorstel extra rechtsafstrook op Oude Spoorbaan. 

 



 

  

  

 

 

5 

 

 

aanwezige hoogteverschil kan de bus echter 

pas net voor het kruispunt met de Rietschans 

de Engelendaal oprijden. Dit maakt deze oplos-

sing vrij complex. Een voordeel van deze op-

lossing, is de mogelijkheid de bushalte te ver-

plaatsen naar een locatie langs de bypass. 

 

Voor de bussen richting Leiden CS is het moge-

lijk een busstrook aan te leggen, in het verleng-

de van de bushalte/busstrook op de Engelen-

daal. De rijbaan kan zowel aan de zijde van de 

middenberm als buitenberm worden verbreed 

om de busstrook te realiseren. 

 

 
Schetsvoorstel busstrook op Engelendaal. 

 

Voorstel: 

Verdubbeling van de rechtsafstrook vanaf de Oude Spoorbaan richting Engelendaal 

Aanleg busstrook op rijbaan Engelendaal richting Oude Spoorbaan. 

 

Kosten: 

De kosten van de aanleg van een extra rechtsafstrook en busstrook worden geraamd op € 232.000,-. Dit is 

inclusief een stelpost van € 50.000,- voor het aanpassen van de verkeerslichtenregeling. 

 

 

8 Kruispunt Engelendaal - Rietschans 
9 Kruispunt Engelendaal - Buitenhoflaan 
10 Kruispunt Engelendaal - Vonkenlaan / Heinsiuslaan 
11 Kruispunt Engelendaal - Merelstraat / Gallaslaan 
 
Analyse: 

Op deze kruispunten ondervinden de meeste bussen vertraging als gevolg van lange wachttijden bij de 

verkeerslichten. De wachttijden zijn soms extreem lang als gevolg van de verouderde verkeerslichtenrege-

lingen. Bij alle kruispunten liggen bushalten, maar de bussen op deze buslijn stoppen alleen bij de haltes 

Rietschans en Statendaalder (bij Gallaslaan).  

 

Bij de kruispunten met de Rietschans en de Merelstraat / Gallaslaan passeren de meeste bussen met een 

gemiddelde snelheid van 20 km/h of minder. Ondanks dat bij de kruispunten met de Buitenhoflaan en Von-

kenlaan / Heinsiuslaan geen halte wordt aangedaan, passeert ook op deze kruispunten een groot aantal 

bussen met een lage snelheid. 

 

Op beide rijbanen zijn geen specifieke busvoorzieningen aanwezig. Alleen ter plaatse van de bushaltes zijn 

soms korte busstroken aanwezig. De verkeerslichtenregelingen zijn verouderd en voorzien van Vetag. Maar 

omdat het starre en gekoppelde regelingen zijn, kunnen de bussen niet of nauwelijks profiteren van de 

prioriteit voor de bus. 

 
Wensbeeld maatregelen: 

Voor alle kruispunten geldt dat de verkeersre-

gelingen moeten worden voorzien van een 

prioriteitsregeling voor de bus (KAR). Door de 

bussen via de rechtsafstrook af te wikkelen, 

kunnen zij goed gebruik maken van de priori-

teitsregeling. Het verkeersaanbod op de Enge-

lendaal is zodanig dat busstroken vooralsnog 

niet noodzakelijk zijn. 

 

Afweging: 

 

Schetsvoorstel bus via rechtsafstrook en bushalte/bus 

strook op kruispunt Rietschans. 

 



 

  

  

 

 

6 

 

 

De gemeente Leiderdorp is voornemens de 

verkeerslichtenregelingen op de kruispunten te 

vervangen. Naast nieuwe verkeerslichten, wor-

den ook de kruisingsvlakken verkleind, o.a. 

door fiets- en voetgangersoversteken dichter op 

het kruisingsvlak te leggen. 

De nieuwe verkeerslichten worden voorzien van 

een prioriteitsregeling (KAR).  

 

Bij alle kruispunten zijn kort na het kruisingsvlak 

bushaltes aanwezig. Ook is vaak een korte 

'invoegstrook' voor het rechtsafslaande verkeer 

vanuit de zijstraat aanwezig. Deze korte in-

voegstroken kunnen worden gebruikt als korte 

busstrook die overgaat in de bushalte. Voor het 

realiseren van deze maatregel zijn alleen aan-

passingen in de markering noodzakelijk.  

 

Voorstel: 

De bussen afwikkelen via de rechtsafstrook 

zodat de bussen goed kunnen profiteren van de 

prioriteitsregeling in de nieuwe verkeerslichten-

regelingen. De korte invoegstroken na het krui-

singsvlak opheffen en als busstrook aanwijzen. 

 

 
Schetsvoorstel bus via rechtsafstrook en bushalte/bus 

strook op kruispunt Buitenhoflaan. Op kruispunt Vonken-

laan / Heinsiuslaan is een dezelfde maatregel mogelijk. 

 

 
Schetsvoorstel bus via rechtsafstrook en bushalte/bus 

strook op kruispunt Merelstraat / Gallaslaan 

Kosten: 

De kosten van het aanpassen van de invoegstroken en deze in te richten als busstrook worden geraamd op 

€ 60.000,- (totaal voor vier kruispunten).  

 
 
12 Aansluiting Engelendaal - Persant Snoepweg 
 
Analyse: 

Op deze aansluiting ondervinden veel bussen 

vertraging. Dit geldt ook voor de rechtsafbewe-

ging vanaf de Persant Snoepweg naar Enge-

lendaal. 

Op de Persant Snoepweg ligt aan beide zijden 

een bushalte dichtbij het kruisingsvlak. 

 

De meeste bussen passeren met een gemid-

delde snelheid van 21 tot 35 km/h, maar een 

deel passeert met een lagere snelheid Dit geldt 

vooral voor de bussen richting Engelendaal. 

 

De verkeerslichtenregeling is verouderd en 

voorzien van Vetag. De regelingen op de Enge-

lendaal zijn starre en gekoppelde regelingen, 

waardoor de bussen niet of nauwelijks profite-

ren van de prioriteit voor de bus. 
 

Wensbeeld maatregelen: 

De gemeente Leiderdorp is voornemens de 

verkeerslichtenregeling op dit kruispunt te ver-

vangen. De verkeerslichtenregeling wordt voor-

 

 
Huidige situatie Engelendaal (ri. Persant Snoepweg) 

 

 
Huidige situatie Persant Snoepweg (ri. Engelendaal) 
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zien van een prioriteitsregeling voor de bus 

(KAR). 

Voor de linksafslaande bussen op de Engelen-

daal zou een busstrook aanwezig moeten zijn 

om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen 

maken van de prioriteitsregeling voor de bus. 

De rechtsafslaande bussen op de Persant 

Snoepweg kunnen worden afgewikkeld op de 

rechtafstrook die zo veel mogelijk verlengd 

moet worden (tot aan invoegstrook tankstation). 

Met behulp van de prioriteitsregeling kan het 

rechtsafslaande autoverkeer snel worden afge-

wikkeld zodat de bus zo min mogelijk vertraging 

ondervindt. 

 

Afweging: 

De middenberm op de Engelendaal biedt vol-

doende ruimte voor de aanleg van een extra 

busstrook voor de linkafslaande bus. De exacte 

ligging is voor dit moment nog niet relevant en 

kan bij de nadere uitwerking worden bepaald. 

 

De zijberm op de Persant Snoepweg biedt 

voldoende ruimte om de rechtsafstrook te ver-

lengen (tussen rijbaan en fietspad is ca 6,00 m 

aanwezig).  

 
Schetsvoorstel busstrook voor linksaf op Engelendaal. 

 

 
Schetsvoorstel verlengen rechtsafstrook op Persant 

Snoepweg. 

 

Voor het realiseren van deze maatregel is het noodzakelijk de bushalte ter plaatse van de rechtsafstrook op 

te heffen of te verplaatsen naar de rotonde bij het ziekenhuis. Uit oogpunt van vindbaarheid van de bushal-

ten, zou ook de halte aan de andere zijde moeten worden verplaatst. 

 

Voorstel: 

Aanleg busstrook voor linksafslaande bus op de Engelendaal richting Persant Snoepweg. 

Verlenging van de rechtsafstrook op de Persant Snoepweg. 

 

Kosten: 

De kosten van de aanleg van een busstrook en verlengen van de rechtsafstrook worden geraamd op 

€ 138.000,-. Dit is inclusief een stelpost van € 25.000,- voor het aanpassen van de verkeerslichtenregeling. 
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13 Rotonde Persant Snoepweg - Voorhoflaan 
 
Analyse: 

Voor deze locatie is geen inzicht in de rijtijden 

van de bussen, maar het duidelijk dat de bus-

sen vertraging ondervinden als gevolg van de 

wachtrij bij de rotonde. 

 

Wensbeeld maatregelen: 

Uit oogpunt van afwikkeling van de bussen 

verdient een kruispunt met verkeerslichten de 

voorkeur boven rotonde, zeker als dat een 

zwaar belaste enkelstrooksrotonde is. 

Bij deze rotonde moeten de bussen niet alleen 

voorrang verlenen aan het autoverkeer op de 

rotonde, maar ook aan fietsers en voetgangers 

die net voor de rotonde de rijbaan krui-

sen/oversteken. Ook bij het verlaten van de 

rotonde hebben de fietsers en voetgangers 

voorrang. 

 

Afweging: 

Op dit moment ontbreekt inzicht in de mate 

waarin de bussen op deze rotonde vertraging 

ondervinden. Nader onderzoek zou moeten 

uitwijzen of het wenselijk is de rotonde te ver-

vangen door een kruispunt met verkeerslichten. 

 

In het kader van de corridorstudie is alleen 

gekeken naar maatregelen die de doorstroming 

van de bussen kunnen verbeteren. 

 

 

Huidige situatie ter plaatse van de rotonde. Het bussta-

tion bij de ingang van het ziekenhuis ontbreekt op de 

foto. 

 

 
Schetsvoorstel aanpassing en verschuiving van bushal-

tes ter plaatse van de rotonde 

 

De meest voor de hand liggende oplossing is het verplaatsen van de bushalte (voor rijrichting A4) naar een 

locatie net voor de rotonde. Door de haltekom zo lang mogelijk te maken kunnen de bussen langs de 

wachtrij de halte benaderen en vervolgens net voor de rotonde in te voegen. Daarbij wordt geprofiteerd van 

de regel dat de overige weggebruikers de bussen voor moeten laten gaan bij het verlaten van de halte. 

 

Het verplaatsen van de halte levert ook kortere loopafstanden van en naar het ziekenhuis en het daar aan-

wezige busstation. Om die reden wordt ook voorgesteld de halte richting Engelendaal te verplaatsen zodat 

deze dichte bij de rotonde komt te liggen.  

Daarnaast is het wenselijk te onderzoeken of een voetgangersbrug over de watergang kan bijdragen aan 

kortere loopafstanden voor passagiers van en naar het ziekenhuis en passagier die overstappen op andere 

buslijnen op busstation. 

 

Voorstel: 

Verplaatsen bushalte (richting A4) naar een locatie net voor de rotonde. 

Verschuiven bushalte (richting Engelendaal) dichter naar de rotonde toe. 

Nader onderzoek naar de nut en noodzaak van een voetgangersbrug. 

 

Kosten: 

De kosten voor het verplaatsen en aanpassen van de bushaltes worden geraamd op € 94.000,-. 

Voor de optionele voetgangersbrug zijn de kosten geraamd op € 50.000,-. 

Een indicatie van de kosten voor het vervangen van de rotonde door een kruispunt met verkeerslichten 

komt uit op circa € 1.500.000,-. 
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Uitgangspunten voor de kostenramingen 
 

De nauwkeurigheid van de kostenramingen en de onzekerheid in de resultaten dient te worden gezien in 

samenhang met het zeer globale uitwerkingsniveau van de locaties en de onderdelen daarin. 

Alle genoemde totaalbedragen zijn inclusief kosten voor ontwerp, engineering, voorbereiding en uitvoering. 

Per locatie is gerekend met een post onvoorzien van 25% over de bouwkosten. In de bedragen is geen 

rekening gehouden met de huidige marktomstandigheden. Afhankelijk van het moment en de wijze van 

aanbesteden, kunnen de bedragen wijzigen. 

 

Verdere uitgangspunten bij de kostenramingen zijn: 

 Afmetingen zijn gebaseerd op de beschikbare GBKN's en schetsen. 

 Er is niet gerekend met extra kosten ten gevolge van een gefaseerde / onderbroken uitvoering binnen 

een locatie. 

 Prijzen per locatie zijn inclusief onvoorziene kosten, staartkosten (eenmalige kosten, uitvoeringskosten, 

algemene kosten en winst en risico). 

 Het prijspeil van de raming is mei 2013. 

 Er is geen rekening gehouden met aangepaste uitvoeringsmethodes ten gevolge van. flora- en fauna-

wetgeving. 

 Er is geen rekening gehouden met archeologisch onderzoek en bijkomende werkzaamheden. 

 Er is geen rekening gehouden met explosievenonderzoek en bijkomende werkzaamheden. 

 Er is geen rekening gehouden met bouwkundige opnames en zettings- en trillingsmetingen te behoeve 

van de bestaande bebouwing. 

 Hoogteliggingen van nieuwe situaties komen ongeveer overeen met die in de huidige situatie, tenzij 

anders vermeld. 

 Er wordt geen voorbelasting of andere zettingsbevorderende maatregelen toegepast, tenzij anders ver-

meld 

 Alle te verwijderen asfalt is niet-teerhoudend. 

 Alle aanwezige rioolputten kunnen gehandhaafd blijven en worden niet vervangen. Putdeksels die bin-

nen het te vernieuwen asfalt vallen zullen op hoogte worden gebracht. 

 Voor te verwijderen markeringen is gerekend met 50% van de nieuw aan te brengen markeringen. 

 Er is geen rekening gehouden met het verplaatsen of verleggen van kabels en leidingen. 

 Er is niet gerekend met het planten van nieuwe bomen. 

 Voor de bushaltes is gerekend met een nader te bepalen standaard inrichting. 
 
 
De totale kosten voor de genoemde maatregelen komen op € 595.000,- incl. de opgenomen stelposten. Dit 
bedrag is excl. de optie voor de voetgangersbrug à € 50.000,- bij de rotonde op de Persant Snoepweg en de 
indicatie van € 1.500.000,- voor het vervangen van deze rotonde door een kruispunt met verkeerslichten. 
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Geachte heer/mevrouw, 

De kunstgrasvelden van RCL zijn bij een keuring in februari 2013 afgekeurd. Doordat de 
veiligheid bij gebruik van de velden niet kan worden gegarandeerd willen wij deze renoveren. 
Hiervoor is echter niet voldoende geld beschikbaar in de onderhoudsvoorziening (sport en 
spel). Om deze werkzaamheden toch te kunnen uitvoeren doen wij u in deze brief een 
voorstel opdat wij de beschikking krijgen over voldoende middelen. Indien u bezwaren heeft 
tegen ons voorstel verzoeken wij u om nog voor het zomerreces op deze brief te reageren. Wij 
zullen u dan in de vergadering van september een nieuw voorstel ter besluitvorming 
voorleggen. 

inleiding 
- Uit een gebruikersrapportage van ISA sport is gebleken dat de kunstgrasvelden van 

RCL niet meer voldoen aan de normen van de KNVB. Er is sprake van een 
verminderde demping en verschil in hoogte. Door het spelen op deze velden kunnen 
blessures ontstaan. 

- In onze opdracht heeft een adviesbureau twee scenario's ontwikkeld: 
Scenario 1: de renovatie van de toplaag, 
Scenario 2: de vervanging inclusief onderlaag van de beide velden. 

Scenario 1 is milieutechnisch het minst belastend doordat de grondlaag niet wordt 
beroerd. De omgevingsdienst staat deze methode toe. De levensduur van deze 
variant is minimaal 10 jaar Na deze periode worden de velden inclusief onderlaag 
vervangen.. De kosten van dit scenario bedragen ca. € 450.000,- exclusief 
omzetbelasting, 
Scenario 2 is milieutechnisch meer belastend doordat de ondergrond moet worden 
afgegraven en afgevoerd. Op basis van de aangeleverde rapportage wil de 
omgevingsdienst nog geen uitsluitsel geven of het voorgestelde plan past binnen 
de wet- en regelgeving. De kosten bedragen ca. € 615.000,- exclusief 
omzetbelasting. De minimale levensduur bedraagt 20 jaar waarbij na 10 jaar de 
toplaag moet worden gerenoveerd, 
De werkzaamheden duren circa 6 weken en kunnen vanwege de uitvoering van de 
aanbesteding op zijn vroegst medio september starten. Het speelseizoen is dan al 
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begonnen. Om gedurende deze periode te kunnen voorzien in trainings- en 
wedstrijdvelden wordt met de KNVB gezocht naar alternatieven, 
De verhuur van de velden is in principe een BTW-vrijgestelde activiteit met als 
gevolg dat BTW op investeringen niet verrekend kunnen worden. Echter, wanneer 
er sprake is van 'gelegenheid geven tot sportbeoefening' is BTW verrekening op de 
investeringskosten wel mogelijk, maar dan dient ook 6 % BTW op de huur bij RCL 
in rekening te worden gebracht en aan de belastingdienst te worden afgedragen. 
Omdat wij tot nu toe geen BTW in rekening hebben gebracht bij RCL voor de huur 
van de velden zullen wij met hen hierover eerst tot overeenstemming moeten 
komen. 

Vanwege de beperkte milieutechnische risico's en de lagere kosten kiezen wij voor scenario 
1. 

Beschikbaar budget 
Voor groot onderhoud aan de sportvelden van RCL is in 2013 € 23.000,- beschikbaar. Voor 
renovatie is in 2015 een uitgave van €250.000,- gepland in de onderhoudsvoorziening sport 
en spel. Deze uitgave willen wij naar voren halen. Er is derhalve voor de renovatie een budget 
van € 273.000 beschikbaar. Het tekort bedraagt zodoende € 177.000,-. 

Hef voorstel 
Bij de afdeling Gemeentewerken is sprake van de volgende onderhoudsvoorzieningen: 

- Waterwegen 
- Infrastructuur 
- Sport& Spel 
- Gemeentelijk gebouwen 

Deze vier onderhoudsvoorzieningen willen wij over laten gaan in twee 
onderhoudsvoorzieningen: 

IBOR, Integraal beheer Openbare Ruimte (waterwegen, infrastructuur en Spel), 
- Gemeentelijke accommodaties (Sport en gemeentelijke gebouwen). 

De accountant heeft aangegeven dat het saldo van de voorziening gemeentelijke gebouwen 
mogelijk te hoog is 1. 
Door de samenvoeging van de voorzieningen Sport en Gemeentelijke gebouwen wordt het 
'overschot' van de gemeentelijke gebouwen ingezet voor sport. Daardoor kan in september 
worden gestart met de werkzaamheden. Dan is ook duidelijk welk bedrag moet worden 
gefinancierd omdat de aanbesteding is gedaan en heeft er overleg plaatsgevonden met RCL 
over de BTW afdracht. 

Wij willen de samenvoeging van de voorzieningen uitwerken in een vernieuwde nota reserves 
en voorzieningen. Afhankelijk van de behandeling van de financiële kadernota 2014-2017 
zullen hierin ook de bestemmingsreserves voor IBOR en de algemene uitkering worden 
opgenomen. Vóór december worden deze voorzieningen onderbouwd met vernieuwde 

De meerjarenonderhoudsplanning voor de gemeentelijke gebouwen wordt herzien. Hierbij kan een jaarlijkse 
besparing op de dotatie worden gerealiseerd. Het is echter onzeker of hierdoor ook budget beschikbaar komt voor 
de renovatie van de sportvelden. 



onderhoudsplannen waarbij uiteraard extra kritisch naar de kunstgrasvelden wordt gekeken. 
De uitkomst van de aanbesteding kan hierbij als uitgangspunt dienen. Uiterlijk voor de 
raadsvergadering van december zal u een begrotingswijziging worden aangeboden waarin 
deze onderhoudsplannen worden verwerkt. Het is op dit moment niet met zekerheid te 
zeggen of dit tot een verhoging of een verlaging van de jaarlijkse dotaties zal leiden. Wij 
leggen u dit voorstel voor vóór december a.s. zodat de accountant bij de jaarrekeningcontrole 
2013 hierop kan toetsen. 

Graag vernemen wij van uw raad of u deze lijn van handelen kunt steunen. Indien dit het 
geval is, kan het veld bij RCL zo snel als mogelijk worden vervangen. 

Hoogachtend, 

A.H. Schouten L.M. Driessen-Jansen A.H. Schouten 
Secretaris burgemeester 



Beleid Gemeente 
cluster Ruimte Leiderdorp 
(071)54 58 568 r 

mvroonhof@leiderdorp.nl H M I I « H I 

V 2013.039/6 
02/07/2013 A 

Aan de leden van de gemeenteraad van Leiderdorp 

datum 
kenmerk 
betreft 

2jul i 2013 VERZONDEN - 2 JULI 2013 
2013U01584 
Stand van zaken herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan 1 

Geachte raadsleden, 

In uw vergadering van 17 december 2012 heeft u randvoorwaarden vastgesteld voor de 
herbestemming van het voormalige schoolgebouw aan de Willem de Zwijgerlaan 1. U heeft 
ons 6 maanden de tijd gegeven om de haalbaarheid van de hergebruiksvariant te 
onderzoeken. Helaas moeten wij u melden dat dit plan niet haalbaar is en dat dus naar een 
andere ontwikkeling zal worden gekeken. 

Hergebruik van het voormalige schoolgebouw 
De meest kansrijke invulling van het bestaande gebouw was de realisatie van een 
Thomashuis in het gebouw. Het Thomashuis wordt door een ontwikkelaar van zorgformules, 
de Drie Notenbomen, gerealiseerd in samenwerking met een derde partij die de financiering 
en het beheer verzorgt. Tot vorig jaar was de vaste partner van de Drie Notenbomen voor 
Thomashuizen een woningbouwcorporatie, Vestia. 

Aangezien in de zomer van 2012 deze corporatie in moeilijkheden is gekomen moest voor de 
ontwikkeling een andere partner worden gezocht. De Drie Notenbomen werkt enkel met 
woningbouwcorporaties samen dus hebben zij contact gezocht met Rijnhart Wonen. Rijnhart 
Wonen heeft daarop positief gereageerd en onderzocht of zij de ontwikkeling van het 
Thomashuis haalbaar achtte. Daaruit is gebleken dat de residuele waarde van de kavel en 
gebouw voor hen zodanig onder de voor de gemeente minimale opbrengst viel, dat realisatie 
niet haalbaar is. 

Nu gebleken is dat hergebruik van het gebouw niet haalbaar is zullen wij, conform uw besluit, 
een alternatief voorstel aan uw raad voorleggen. 

Bezoekadres 
Willem-Alexanderlaan 1 
2351 DZ Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
telefoon (071) 545 85 00 
info@leiderdorp.nl 
www.leiderdorp.nl 



Sloop en nieuwbouw op de locatie 
In ons voorstel aan uw raad van december 2012 hebben wij als alternatief een kleinschalige 
woningbouwontwikkeling genoemd. Wij denken nog steeds dat na sloop van het gebouw 
ruimte ontstaat voor de bouw van een beperkt aantal woningen, passend in de omgeving. 

Wij zullen daarom na de zomer bij u terugkomen met randvoorwaarden voor de ontwikkeling 
van een nieuwbouwproject voor deze locatie. Daarin zal ook aandacht worden besteed aan 
de wijze waarop de omwonenden in het verdere proces betrokken zullen worden. 

Wij gaan er vanuit u met deze brief voldoende te hebben over de stand van zaken 
herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan 1. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 
met Merijn Vroonhof, email mvroonhof@leiderdorp.nl of nummer (071) 54 58 568. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 

A.H. Schouten 
secretaris 

Driessen-Jansen 
burgemeester 
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Toezeggingen 
 

Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoordelijk Realisatie Afgedaan 

29 apr 2008 
Raad 

MEAS 

 
een half jaar na gereedkomen en bewoning 
regelt het college i.o.m. bewoners een 
verkeerstelling en  verslag aan raad  

Wassenaar Medio 2014, 
ook afhankelijk 
van 
vrachtwagenv
erbod en 
IVVP:Verkeers
maatregelen 
Zijlkwartier 

 

24 apr  2012 
 

Centrumpleinplan  

 
Er komt een aangepast voorstel. 
120817: Wereldhave moet ideeën nog verder 
uitwerken/optimaliseren en overleggen met 
betrokken partijen. Neemt (meer) tijd in beslag. 

Wassenaar Eind  2013  

20 mrt  2012 
Csie Ruimte 
 

Parkeersituatie Cor Gordijnsingel 

 

130625: parkeeronderzoek is gestart; binnen  
enkele weken conceptrapportages 
 
120307: parkeeronderzoek nog moet starten.  
 
 

Zilverentant 3
e
 kw 2013  

27 aug 2012 
Csie BM 

Analyse decentralisatie AWBZ  Tzt presentatieavond  Wassenaar P.M.  

28 aug 2012 
Csie Ruimte 

Gemeenschappelijke regeling (GR) 
Holland Rijnland 

Bij wijzigingen  evaluatiemoment inbouwen, bijv. 
10 jaar 

Wassenaar Bij volgende 
wijziging GR 
Holland 
Rijnland, p.m. 

 

10 sept 2012 
Raad 

IVVP 

 
College komt  bij verdere uitwerking van het 
IVVP terug op kruisingen Engelendaal (n.a.v. 
ingetrokken motie D66 over ‘overige kruispunten 
Engelendaal’. Brief voortgang IVVP college in ris 
130214 

Wassenaar September 
2013 
(was zomer 
2013) 
Presentatie-
avond 3 sept. 
2013 
 
 

Ja, 
afvoeren. 
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Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoordelijk Realisatie Afgedaan 

 10 sept 2012 
raad 

Vrachtwagenverbod op de Van der Valk 
Boumanweg 

Het college komt  met actuele meetgegegevens 
en gevolgen van het al dan niet handhaven  (nav 
motie coalitie). Het onderzoek mag geen extra 
kosten met zich meebrengen en de uitvoering 
van IVVP niet vertragen. 
 
 

Wassenaar 10 sept. 2013 
 
 

Ja, 
afvoeren: 
brieven 
van college 
in RIS 
geplaatst  
1 aug en     
23 juli 
2013 
 

7 en 9 nov 
2012 

IKEA, inzet uitkeringsgerechtigden 

 
College gaat hiermee aan de slag en doet 
(mondeling) verslag aan de commissie/raad 
 
 

Maat September 
2013 
 

 

17 dec  2012 Beleidsplan openbare verlichting. College zal raad periodiek informeren: 
op basis van de evaluatie, wijzigingen 
meenemen in de bestuursrapportages. 
 

Maat periodiek  

21 jan 2013 
Csie BM 
 

WWB uitkeringen (bij bespreking 
verordening bestuurlijke boete recidive) 

Resultaten onderzoek blokkeren WWB 
uitkeringen naar raad 

Maat 11 nov 2013   

4 febr 2013 
Raad 

Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning:  

College zal de evaluatie van de pilot 
keukentafelgesprekken delen met de raad. 

Wassenaar Na 
zomerreces 
Voorzien is om 
in oktober 
2013 de 
resultaten te 
delen met de 
raad. 

 

4 mrt  2013 
Csie BM 

Notitie Lokale Veiligheid Nader info over huiselijk geweld naar raad; 
 
 
28032013: Evaluatie BOA’s wordt breder 
benaderd in project toezicht en handhaving. 
Mondt uit in een raadsvoorstel over keuzes en 
prioritering t.a.v. toezicht en handhaving. 

Driessen Na vaststel-
ling B&W juni, 
tk nr raad.  
 
 
4e kwartaal. 
 

 



 
Lijst van toezeggingen & moties 

 
 

Bijgewerkt t/m 29 augustus 2013 Pagina 3 

 

 
 

Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoordelijk Realisatie Afgedaan 

27 mei csie 
BM 

APV bevoegdheden De burgemeester zegt een jaarlijks verslag over 
het toepassen van bevoegdheden toe. 
 

Driessen jaarlijks  

2 juli csie 
Ruimte 

Bestuursrapportage  College komt schriftelijk terug op bijzondere 
bijstand 

 

Maat 9 sept 2013  

2 juli csie 
Ruimte 

Kwartaalrapportage sport voor zomerreces 
naar raad (zie ook motie 4 febr 2013) 
 

 Zilverentant 19 juli 2013 Ja,afvoere
n:  brief in 
ris 22 juli 
2013 

8 juli 2013 
raad 

Kadernota College komt schriftelijk terug op vraag 
CDA over actieve beheersmaatregel 
garantstelling 
 

Van der 
Eng/Zilverentant 

?  

8 juli 2013 
Raad 

Kadernota College komt terug op uitleg besluit over 
5%/10% korting op subsidies (vragen 
VVD/GrL) 
 

Van der Eng ?  

8 juli 2013 
Raad 

Brittenstein College gaat in gesprek met 
Klankbordgroep Brittenstein en Rijnhart 
Wonen en brengt 10 september in 
commissie Ruimte verslag uit. 

Zilverentant 10 september  

 
Moties 

 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

10 juni 2013 
D66 PvdA BBL 

Protestants-Christelijke Schoolvereniging 
(PCSV) schuldsanering 
 

Aangehouden  D66  

10 juni 2013 PCSV  Verworpen 12:8 - - - 

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/10-juni-2013/14-juni-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/10-juni-2013/14-juni-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties
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BBL 

10 juni 2013 
D66 

APV Ingetrokken - - - 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

18 mrt 2013 
BBL VVD CDA 
PvdA 

Managementletter SP71  Aangenomen 14:6  Van der 
Eng 

 

18 mrt 2013 
D66 

vaststellen subsidieplafond bij begroting  Overgenomen door college  Van der 
Eng/Wasse
naar 

 

18 mrt 2013 
D66 

omvorming werkgroep Financien naar 
auditcommissie 
 

Aangehouden  D66  

4 febr 2013 
VVD GrL D66 

Sportnota  (kwartaalrapportages) Aangenomen 13:7 Brief van college 
in RIS geplaatst 
22 juli 2013 

Zilverentant  

4 febr 2013 
BBL 

Sportnota  Verworpen 7:13 - - - 

4 febr 2013 Motie Samenwerking op het gebied van sport 
in de Leidse regio  
 

Verworpen 8:12 - - - 

17 dec 2012 Buslijn 182 terugbrengen naar oude route Aangenomen 
De bus zal vanaf zondag 17 maart 2013 weer 
deze oude route rijden (brief college 130221 
RIS) 
 

 Maat ja 

3 dec 2012 Voorgenomen verlegging buslijn 182 Aangenomen  
De bus zal vanaf zondag 17 maart 2013 weer 
deze oude route rijden (brief college 130221 
RIS). 
 

 Maat ja 

7 en 9 nov 2012 Bestuurskosten wethouders 
 

Verworpen - - - 

7 en 9 nov 2012 Participatiebudget 10:10 opnieuw in stemming in raad 17 dec 2012 
Aangenomen 11:9 
 

Een eenmalig 
bedrag van € 
100.000 is 
toegevoegd aan 

Maat ja 

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/


 
Lijst van toezeggingen & moties 

 
 

Bijgewerkt t/m 29 augustus 2013 Pagina 5 

 

het 
Participatiebudg
et. De 
uitvoeringsorgan
isatie in Leiden 
is 
hiervan op de 
hoogte gesteld. 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

7 en 9 nov 2012 Sport/lichaamsbeweging Aangenomen 
11:10 

 Zilverentant  

7 en 9 nov 2012 Prestatieafspraken 
 

Aangenomen - unaniem  college  

7 en 9 nov 2012 Gebruik Round Up 
 

Aangehouden  GrL  

7 en 9 nov 2012 Leiderdorp “fairtrade” gemeente 
 

Verworpen - - - 

10 sept 2012 IVVP uitvoeringsplan opheffen 
vrachtwagenverbod Van der Valk Boumanweg 

Aangenomen 
Brief college in ris 14 feb 2013 - 
verkeersonderzoek afgerond, gemeente nu 
ambtelijk met Leiden in overleg omtrent  
uitkomsten. Studie toonde aan dat in alle 
scenario's er effecten op Leids grondgebied zijn. 
Zodra deze (eerste) reactie binnen is, zullen wij 
de uitkomsten en conclusie aan u aanbieden. 

  Wassenaar  

10 sept 2012 IVVP uitvoeringsplan Verkeer buitenom Aangenomen 
Brief college in ris 14 feb 2013 - Contact 
opgenomen met verschillende wegbeheerders 
en belangrijke aanbieder van autonavigatie, 
TomTom. Wachten nog op definitieve reactie 
van TomTom. Zodra deze verwerkt is, zullen wij 
u ook deze uitkomsten en conclusies aanbieden. 

  Wassenaar  

10 sept 2012 Bestemmingsplan Oude Dorp zienswijzen cafe 
de Koning 
 

Aangenomen  Driessen Ja 
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