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Kort verslag POLITIEK FORUM 6 december 2016 
 
 

 
1. Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen in de zaal en de kijkers thuis welkom. 
 

2. Vaststellen agenda 
3. Omdat er insprekers zijn bij punt 7, ROC Locatie, zal het Forum dit punt na punt 4 Actualisatie 

bomenbeleid behandelen. 
 

4. Mededelingen 
Het college stuurt samen met de colleges van Leiden en Zoeterwoude een brief aan de 
Minister van Infrastructuur en Milieu waarin nogmaals wordt aangedrongen op spoedige 
maatregelen om de doorstroming op de A4 te bevorderen en verkeersinfarcten in de 
gemeenten te voorkomen.  
 

5. Actualisatie bomenbeleid  
De heer Lucardie spreekt in namens de bewoners van Lisdoddekreek 14-40 (even nummers) 
en Pijlkruidkreek 2-20 (even nummers). Hij is blij met de actualisatie van het bomenbeleid, 
dat de bewoners letterlijk  licht en lucht kan geven door de mogelijkheid onder voorwaarden 
overlast gevende bomen te kappen. 
Mevrouw Hoogheid, secretaris a.i. Bomenbond Rijnland is van mening dat het nieuwe beleid 
beter voorbereid en doordacht moet worden. Zij vraagt zich af of kap en herpant werkelijk in 
evenwicht is. 
Ook mevrouw Ginjaar, die namens het Groenoverleg spreekt, is van mening dat de  
actualisatie van het beleid meer voorbereidingstijd nodig heeft, zodat het Groenoverleg het  
stuk degelijk kan behandelen en met de achterban kan bespreken. 
Het Forum is blij dat er een geactualiseerd bomenbeleid ligt, maar acht dit in zijn huidige 
vorm niet volledig. Het Forum verzoekt het college met een aangepaste versie te komen en 
die dan in maart tegelijk met de geactualiseerde Verordening op de beplantingen aan de 
raad aan te bieden. Mocht zich voor die tijd een noodsituatie voordoen, dan zal het colelge  
naar bevind van zaken handelen – in de geest van het vigerende beleidsplan -  en dit aan de 
raad terugkoppelen. 
 

6. Begrotingswijziging 
De vraag aan de raad is de begrotingswijziging voor het jaar 2016 vast te stellen, 
kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit en 
investeringskredieten beschikbaar te stellen voor € 2.786.124, kredieten af te voeren voor  
€ 2.208.493 en in te stemmen met de wijziging van enkele kredietomschrijvingen. Het Forum 
stemt in met de voorgestelde begrotingswijzing. De raad neemt op 12 december een besluit. 
Voor die tijd zal het college achter de wijzigingen vermelden tot welk programma zij 
behoren. 

 
7. Bestemmingsplan Driegatenbrug 

In dit voorstel is de vraag aan de raad om het gewijzigde bestemmingsplan Driegatenbrug en 
de nota zienswijzen vast te stellen. Na bevestiging door het college dat de vaststelling van dit 
bestemmingsplan geen consequenties heeft voor de voorgestelde voorzieningen in het kader 
van de Leidse Ring Noord, kan het Forum akkoord gaan met het bestemmingsplan. De raad 
neemt op 12 december een besluit. 
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8. ROC locatie Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)  
Het verzoek aan de raad is akkoord te gaan met de ontwikkeling van een woongebied met 
circa 180 woningen aan de Leidsedreef 4-5 conform het stedenbouwkundig plan d.d. 27 
oktober 2016 en deze ontwikkeling toe te voegen aan de categorie gevallen waarvoor een 
verklaring van geen bedenkingen van de raad niet vereist is. Ook het beeldkwaliteitsplan voor 
deze ontwikkeling wordt voorgelegd.  
 
Insprekers(uit Driegatenbrug): 

 de heer Waanders  

 de heer De Vreede 
Diverse schriftelijke reacties vanuit Driegatenbrug zijn in het RIS bij het agendapunt 
geplaatst. 
Alle inspraakreacties keren zich tegen de hoogte van de woontoren van 72m, de 
omwonenden vrezen aantasting van hun woongenot door overlast van schaduwwerking en 
windturbulentie. Zij vragen de politiek de keuze te heroverwegen. 
 
Het Forum begrijpt de bezwaren van de omwonenden. Sinds de oorspronkelijke  plannen 
voor de ROC locatie zijn er echter  inmiddels ruimt tien jaren – voor een deel crisisjaren – 
verstreken en is er meer druk op de woningmarkt ontstaan door migratie. Om die reden 
heeft de raad vorig jaar de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de locatie aangepast. 
De nu gepresenteerde plannen passen binnen die randvoorwaarden en leveren voldoende 
sociale woningen op. Alle belangen afwegende stemt het Forum daarom in met de Verklaring 
van geen bedenkingen voor de ROC locatie. GrL twijfelt nog of verdichten perse in de hoogte 
moet, een andere mogelijkheid zou zijn huizen zonder tuinen en dan een lagere toren. 
 
Als de raad op 12 december positief besluit ligt de uitvoering verder bij het college. Het 
college zal de uitgewerkte plannen wel delen met de raad en schriftelijk antwoord geven op 
vragen over duurzaamheid en het toewijzen van zoveel mogelijk woningen aan 
Leiderdorpers. Het college zegt toe in de vervolgfase zorgvuldig te zullen communiceren 
richting omwonenden.  
 

9. Alecto beschikbaar stellen exploitatiebijdrage 
De vraag aan de raad is om een bedrag van € 98.090 beschikbaar te stellen voor de 
(gedeeltelijke) dekking van de tienjaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan L.S.C. Alecto en deze 
kosten te dekken uit de algemene reserve. Ook wordt voorgesteld de eenmalige 
afschrijvingskosten van € 59.756 voor het afboeken van de verlichting bij Alecto te dekken uit 
de algemene reserve en bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen. Het Forum ziet 
deze uitwerking als een eerste tastbare resultaat van de sportnotitie en stemt in met het 
voorstel. De raad neemt op 12 december een besluit. Voor die tijd zal het college een aantal 
slordigheidjes uit het huurcontract halen.  

 
10. Brief college over Leidse Ring Noord  

Het Forum bespreekt deze brief op verzoek van het CDA. 
Het CDA zou graag op korte termijn geluidsschermen langs de Oude Spoorbaan zien, omdat 
er nu ook al geluidsoverlast wordt ervaren.  De overige partijen in het Forum geven aan dat 
de koers van het college duidelijk en gemotiveerd in de brief staat. Het college is zorgvuldig 
en serieus bezig de wensen van de raad in te vullen en werkt ernaar toe de extra 
voorzieningen uit te voeren. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan komt het college 
met een concreet  totaalvoorstel met daarbij een financieringsvoorstel. Het Forum vraagt 
aandacht voor een zorgvuldige communicatie met de omwonenden. 

 
11. Rondvraag 

Geen. 
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12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur. 
 
 
 


