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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda blijft ongewijzigd. 
 

3. Mededelingen 
De heer Vastenhoud roept in zijn functie als lid van de klankbordgroep Toekomstvisie Leidse 
Regio iedereen op om op woensdag 15 februari naar de gezamenlijke radenbijeenkomst in 
Voorschoten te komen, waar mensen uit de praktijk verschillende samenwerkingsvormen 
zullen toelichten. 
  

4. Beëdiging burgerraadslid voor GroenLinks 
De voorzitter beëdigt mevrouw M.D. van Beek tot burgerraadslid voor GrL.  
 

5. Driemaster Stedenbouwkundig Plan 
Het verzoek aan de raad is het Stedenbouwkundig Plan Driemaster  voor de 
(her)ontwikkeling van de Driemaster-locatie vast te stellen en tevens de locatie Driemaster 
verder te ontwikkelen met dit stedenbouwkundig plan als ontwikkelkader. Vanuit het Forum 
is er brede steun voor dit plan. Het Forum vraagt aandacht voor kleinere wooneenheden, 
zodat er meer starters aan bod kunnen komen. Ook wijst het Forum op de verkeerssituatie 
op de Lijnbaan en de mogelijkheden om het project te verduurzamen. Het college neemt de 
suggesties uit het Forum mee in de verdere ontwikkeling. Als er een verantwoord plan ligt 
komt het college hiermee naar de raad. GrL kondigt voor de raad een aantal moties aan op 
het gebied van duurzaamheid. De raad neemt op 20 februari een besluit. 
 

6. Windenergie  n.a.v. Motie 117 Ruimtelijke Structuurvisie Memo Verkenning Windenergie 
in Leiderdorp d.d. 9 december 2016   
Het college heeft naar aanleiding van bovengenoemde motie onderzoek laten doen naar de 
mogelijkheid van windenergie in Leiderdorp. Uit de analyse blijkt dat er mogelijkheden zijn, 
met name in de polder Achthoven.  Het Forum vindt het rapport een goed startpunt om 
windmolens te realiseren in Leiderdorp, met name parallel aan de A4. Het is belangrijk de 
inwoners mee te nemen bij de verdere planvorming en er zal eerst een gesprek met de 
Provincie moeten worden gevoerd, omdat Leiderdorp geen locatie is voor windenergie.  D66 
wijst op het belang van het besparen van energie, dan hoeft het ook niet opgewekt te 
worden! De partij ziet het plaatsen en exploiteren niet als een gemeentelijke taak, wel het 
wegnemen van belemmeringen voor partijen. Voor het volgende Forum komt het college 
met een brief over een mogelijke vervolgstap. 
 

7. Rondvraag 
Mevrouw Joester informeert wanneer de verlichting in de tunnel in de Ericalaan wordt 
aangepast. Het college deelt de mening dat Rijkswaterstaat hier nalatig is en zal RWS hier 
schriftelijk op aanspreken. 
 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20. 
 
 


