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Kort verslag POLITIEK FORUM 22 mei 2017 
 

1. Opening 
De voorzitter heet alle aanwezigen en de kijkers thuis van harte welkom. 
 

2. Vaststellen agenda 
Omdat er voor punt 8, Bomenbeleidsplan, vier insprekers zijn,  behandelt het Forum dat punt 
als eerste inhoudelijke punt. 
 

3. Mededelingen 
Geen. 
 

4. Beëdiging burgerraadsleden L.I. van Es (D66) en J.E.P.M. Zuidervaart-van Steijn (LPL) 
De voorzitter beëdigt Linda van Es en Marjoke Zuidervaart als burgerraadsleden voor 
respectievelijk D66 en LPL. Beide dames leggen de belofte af. 
 

5. Amaliaplein, coördinatieregeling bestemmingsplan Amaliaplein/Oude Dorp en 
omgevingsvergunning Lidl en vaststellen beeldkwaliteitsplan 
Vraag aan de raad is de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke 
ordening van toepassing te verklaren voor het project Amaliaplein en de 
beeldkwaliteitsparagraaf voor de ontwikkeling vast te stellen als toetsingskader voor 
redelijke eisen van welstand voor dit project.  
Vanuit het Forum klinkt brede steun voor het procesvoorstel. Het Forum vraagt met klem 
aandacht voor de verkeerssituatie en roept op het aantal sociale huurwoningen te 
maximaliseren. De inhoudelijke punten, zoals de verkeerssituatie, komt ter sprake bij de 
aanpassing van het bestemmingsplan. GrL overweegt een motie op dit punt. Het college zal 
Lidl schriftelijk oproepen daar waar het duurzaamheidsbeleid van de gemeente ambitieuzer 
is dan dat van Lidl, hieraan invulling te geven en dit per brief te bevestigen. 
De raad neemt op 29 mei een besluit. 
 

6. Scenario-onderzoek afvalscheiding hoogbouw 
Forumbreed is er steun voor om scenario 1 uit het rapport “Resultaten onderzoek 
toekomstscenario's afvalinzameling hoogbouw Leiderdorp" aan te wijzen als het 
voorkeursscenario, het college opdracht te geven om gemeentelijk grondstoffenbeleid te 
formuleren en te onderzoeken in welke mate de afvalstoffenheffing verlaagd kan worden.  
D66 zou het geld dat wordt bespaard liever inzetten voor extra maatregelen om het 
scheidingspercentage van 75% te halen, dan voor kostenverlaging voor inwoners. GrL 
informeert wanneer het college komt met een integraal plan voor hoog- en laagbouw.   
Het college gaat de aanbesteding starten en komt met een uitvoeringsplan. Het college 
neemt in het verdere onderzoek mee in hoeverre een financiële prikkel bijdraagt aan de 
gewenste gedragsverandering bij inwoners en nodigt iedereen uit in het verdere proces te 
participeren. Het college zal voor de raad de te nemen financiële stappen toelichten. Wat 
betreft het ophalen van grof vuil blijft de huidige regeling ongewijzigd. 
De raad neemt op 29 mei een besluit. 

 
7. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2017 

De vraag aan de raad is de GIG2017 (mutatiedatum 24-04-17) inclusief bijbehorende 
grondexploitaties en financiële investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader 
voor de ruimtelijke projecten. Vanuit het Forum klinken complimenten voor het heldere 
overzicht. I.v.m. de opheffing van de bestemmingsreserve W4 roept D66 op de ontwikkeling 
van W4 vast te leggen, zodat dit voor de geschiedenis bewaarde blijft. Als er in de toekomst 
investeringen gedaan moeten worden voor het Centrumplein zal de raad een beslissing 



2 

 

moeten nemen over een investeringskrediet nu het resterende geld wordt toegevoegd aan 
de reserve.  De raad neemt op 29 mei een besluit over de GIG. 

 
8. Bomenbeleidsplan 

Insprekers: 
- mevrouw Bea Hoogheid namens Bomenbond Rijnland 
- de heer Rob Zuidam, inwoner Leiderdorp 
- mevrouw Jolanda Ginjaar namens het Groenoverleg 
- de heer Paul Lucardie namens de bewoners Lisdoddekreek en omgeving. 
In alle inspraakreacties klinkt kritiek over de communicatie door. De heer Zuidam 
waarschuwt dat het heel veel jaren kost om de waarde van een boom terug te verdienen met 
zonne-energie. Hij zou dat criterium mee willen wegen bij het verlenen van een 
kapvergunning . Mevrouw Hoogheid doet enkele suggesties voor de nog te behandelen 
verordening op de beplantingen, in lijn met de verordening uit Leiden. Mevrouw Ginjaar 
meldt dat het Groenoverleg niet gelukkig is met het bomenbeleidsplan, het is nog 
onvoldoende uidelijk. De heer Lucardie roept het Forum op de ruimere criteria snel vasts te 
stellen, zodat er aan de overlast door schaduwwerking een einde kan komen. 
 
Alle inspraakreacties kunt u terugkijken op 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2017/22-mei/20:00. 
 
CDA, VVD, PvdA en LPL zijn tevreden met de aanpassingen in het bomenbeleidsplan. GrL en 
D66 vinden hun in december gemaakte opmerkingen onvoldoende terug en zijn van mening 
dat het stuk zo niet naar de raad kan. Alle partijen vinden de communicatie voor verbetering 
vatbaar.  
Voor de raad zal het college laten weten of het technisch uitvoerbaar is de waarde van een 
boom af te zetten tegen het rendementsverlies door schaduwwerking bij gebruik van 
zonnepanelen. Het CDA overweegt een amendement op dit punt. 
Het college laat voor de raad weten of een meerstammige boom een boom is en wanneer de 
raad de bomenbalans en de lijst van waardevolle bomen kan verwachten. Bij de criteria voor 
een waardevolle boom zal 75 jaar worden veranderd in 50 jaar.. 
De raad neemt op 29 mei een besluit. 
 

9. Verordening duurzaamheidslening 
Het verzoek aan de raad is om de verordening Duurzaamheidslening Leiderdorp 2017, de 
Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 vast 
te stellen en de Regeling duurzaamheidslening Leiderdorp 2012 in te trekken.  
Het Forum spreekt zijn steun uit voor de verordening. Het college neemt de uitdaging aan 
een meer enthousiasmerender titel te bedenken. Het verlagen van de ondergrens van 
2.500,- lijkt het college niet realistisch, in bijzondere gevallen naar een maatwerkoplossing 
zoeken is een betere optie. De aflossingstermijn wordt gekoppeld aan de opbrengst. In 
artikel 12 vindt voor de raad een technische aanpassing plaats. Voor de raad komt het 
college schriftelijk terug op een verondersteld geval van leeftijdsdiscriminatie. Het college 
zegt toe de verordening over twee jaar te evalueren. 
De raad neemt op 29 mei een besluit. 
 

10. Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Leiderdorp 2015 
Het verzoek aan de raad is om de verordening tot wijziging van de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015 vast te stellen, deze wijzigingsverordening 
geconsolideerd op te nemen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 
2015 en de verordening als zodoende te publiceren.   
Het college licht toe dat het technische wijzigingen betreft in de uitvoering, die zijn 
aangebracht op aanwijzing van de Centrale Raad van Beroep. Er zijn geen negatieve gevolgen 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2017/22-mei/20:00
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voor mensen die er nu gebruik van maken. Het college zal, na een vraag van D66, laten 
weten waar de beleidsregels vandaan komen. 
De raad neemt op 29 mei een besluit. 

 
11.  Zienswijzen concept begrotingen 2018 gemeenschappelijke regelingen*: 

 Ter besluitvorming door de raad op 29 mei 2017. 
 
a) Holland Rijnland 

Wijzigingsvoorstellen kunnen voor de raad als concreet tekstvoorstel (amendement) 
worden ingediend. 
 
Algemeen: het Forum uit de wens om een algemene discussie te voeren over de inzet 
van Holland Rijnland. 
 

b) Veiligheidsregio Hollands Midden 
Bij de beantwoording van de door de VVD gestelde technische vragen neemt het college 
ook de vraag mee waarom jaarlijks uit de reserve wordt geput. 
 

12. Rondvraag 
 

13. Sluiting 
 

 
 

 

 


