
      COMMISSIE RUIMTE  22 januari 2013  
 

 
Mededelingen 
Het college meldt dat Arriva van plan is op korte termijn buslijn 182 weer over de 
Hoogmadeseweg te laten rijden. 
 
Bestemmingsplan W4 
Vijf insprekers geven hun mening over het bestemmingsplan: mevrouw De Smit van 
advocatenkantoor Straatman en Koster namens WOOON, de heer Van den Berg namens 
Essenpark 1 t/m 8, mevrouw Lammertink namens Bewonersvereniging Holtlant, de heer De 
Leur en namens de Schaats- en Skeelervereniging de heer Van Meeteren.  
U kunt de inspraak terugkijken en –luisteren via    
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2013/22-januari/20:00. 
Daar waar de teksten beschikbaar zijn gesteld kunt u die daar ook lezen. 
 
De commissie is in grote lijnen tevreden met het bestemmingsplan W4 en met de manier 
waarop de zienswijzen zijn verwerkt. Het college geeft aan het pleidooi van WOOON voor 
brancheverruiming te onderschrijven en blijft hiermee aan de slag richting regio en Provincie. 
De opvatting van de heer Van den Berg dat het uitoefenen van een vrij beroep tot ongewenste 
situaties kan leiden acht het college theoretisch, omdat het college voor het toestaan van een 
dergelijke activiteit ook bijv. verkeerskundige afspecten afweegt.. Het eerder plaatsen van een 
geluidsscherm ter hoogte van Holtlant is niet aan de orde wat het college betreft vanwege de 
kosten en vanwege het feit dat er voor een tijdelijke oplossing bomen gekapt moeten worden.  
.De raad neemt op 4 februari een besluit. 

 
Woonvisie Gewoon Lekker Wonen tussen stad en land’ 
In deze woonvisie is het beleid op het gebied van wonen voor de periode tot 2020 vastgelegd. 
De commissie heeft lovende woorden voor de interactieve manier waarop deze woonvisie tot 
stand is gekomen en ziet de woonvisie als een goede opmaat voor de structuurvisie. Wel vindt 
de commissie de visie hier en daar te weinig concreet, benadrukt de commissie de noodzaak 
van minimaal 30% sociale woningbouw en geeft de commissie aan dat Rijnhart Wonen niet de 
enige samenwerkingspartner hoeft te zijn. Het college stelt dat een visie een stip op de 
horizon is. De uitwerking vindt in de komende tien jaar plaats, dan vindt concrete invulling 
plaats zowel qua locaties als qua type woningbouw. Doel daarbij is minimaal 30% sociaal. 
Ter besluitvorming in de  raad 4 februari 2013. 

 
Ontwerp Huisvestingsverordening Holland Rijnland 
De commissie kan instemmen met de concept-reactie. De raad besluit op 4 februari. 

 
Transformatie naar wonen  Elisabethhof 1 ( Astellas) 
In dit voorstel is de vraag aan de raad transformatie naar woningbouw mogelijk te maken om 
leegstand van een pand te voorkomen.  
De commissie is blij met het voorstel dat woonmogelijkheden biedt voor een- en 
tweepersoonshuishoudens. Wat de commissie betreft zowel voor ouderen als voor jongere 
starters. GroenLinks wijst op de risico’s vanwege de locatie wat betreft luchtkwaliteit en 
geluidsbelasting. Het college zal binnen de wettelijke grenzen medewerking verlenen aan het 
project en houdt rekening met de adviezen van de Omgevingsdienst West-Holland en de 
GGD. De raad neemt op 4 februari een besluit. 

 
Wegsleepverordening gemeente Leiderdorp 2013 
De raad besluit op 4 februari over de aanpassing van de huidige Wegsleepverordening. De 
aanpassing is nodig omdat Leiderdorp met een ander bedrijf is gaan werken. 

 
IBO vorm en kaders voor Ruimtelijke en Maatschappelijke structuurvisie 
Op 3 december 2012 heeft de raad de Toekomstvisie Leiderdorp 2025 vastgesteld. De 
uitgezette koersen worden uitgewerkt in een Ruimtelijke en een Maatschappelijke 
structuurvisie. De commissie kan zich vinden in de IBO vorm en kaders voor de Ruimtelijke en 
Maatschappelijke structuurvisie zoals die in het voorstel staan verwoord. Voor de raad van 4 
februari zal het college een nadere onderbouwing van de kosten geven. De commissie roept 
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op tot een duidelijke en qua vorm en inhoud op de doelgroepen afgestemde communicatie. 
D66 pleit voor uitstel van de maatschappelijke structuurvisie totdat er landelijk meer 
duidelijkheid is. Het college is voorstander van een spoedige start, het gaat om een levend 
document dat aan de actualiteit kan worden aangepast. 
Op 4 februari besluit de raad. 
 


