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20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Mirjam van der Stelt

1. Opening

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen. 

4. Kaderbesluit Leidse Ring Noord 
De technische vragen gesteld door CDA en GroenLinks zijn beantwoord. 

Er spreekt een inwoner uit Leiderdorp in namens de bewonersgroep van de Oude Spoorbaan 
en er spreekt een inwoner in  namens de bewoners uit de wijk Driegatenbrug.

D66 heeft een conceptamendement opgesteld dat op steun kan rekenen van GroenLinks. 
Hierin wordt voorgesteld om op het tracédeel Oude Spoorbaan de snelheid te behouden op 
50 km/h met een hierbij passende weginrichting. 

Het forum uit haar zorgen over het tracé Oude Spoorbaan, onderdeel van de Leidse Ring 
Noord. De zorgen omvatten de voorgestelde maximale snelheid van 70 km/h en in relatie 
daarmee het geluidsniveau en het uitzicht van bewoners langs de Oude Spoorbaan. 
Een aantal fracties vraagt de wethouder voor dit tracédeel de maximale toegestane snelheid 
te beperken tot 50km/h en een maatwerkoplossing voor de Oude Spoorbaan in overweging 
te nemen. Een mogelijkheid voor een maatwerkoplossing bestaat uit het inrichten van een 
50 km/h weg met de geluidswerende maatregelen van een 70 km/h weg. Een aantal fracties 
vraagt de wethouder met een voorstel te komen tot een handhaafbare 50 km/h weg en in 
het voorstel de weginrichting en geluidswerende maatregelen exclusief voor de Oude 
Spoorbaan te ontwerpen. 

Wethouder Joosten geeft de risico’s aan van het terugbrengen van de maximale snelheid tot 
50km/h op de Oude Spoorbaan. De risico’s bestaan onder andere uit een te krappe 
handhavingscapaciteit en een mogelijke overschrijding van de geluidsnormen wanneer 
weggebruikers harder rijden dan de toegestane 50km/h vanwege het uitnodigende karakter 
van de weg hiervoor. 
De wethouder geeft na vragen vanuit het forum aan dat het mogelijk is de weg in te richten 
als een 50 km/h weg en daarbij geluidswerende maatregelen te treffen die horen bij de 
inrichting van een 70 km/h weg. Hierbij zullen de kosten niet hoger uitvallen dan nu 
geraamd.  

Toezegging: Wethouder Joosten zegt toe voor de raad van 18 november 2019 de raad te 
informeren over de snelheidsniveaus voor de Oude Spoorbaan en de impact die deze hebben 
op de geluidsnormen. Ook met het oog op het overschrijden van de maximale toegestane 
snelheid, bij zowel 50 km/h als 70 km/h. Kort gezegd: wat is het effect wanneer het een 50 
km/h weg is met de daarbij behorende geluidswerende maatregelen en er wordt harder 
gereden, en wat is het effect wanneer het een 70 km/h weg is en er wordt harder gereden?



Een aantal fracties zal met aanvullende schriftelijke technische vragen komen. 

Wethouder Joosten informeert het forum dat de schouw voor de Oude Spoorbaan gepland 
staat op 11 november tussen 16.30 en 17.30. De exacte locatie zal nog bekend gemaakt 
worden.  

Het forum acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 18 november 2019.

5. Mobiliteitsvisie
De technische vragen gesteld door CDA en GroenLinks zijn beantwoord. 

Een inwoner uit Leiderdorp spreekt in en vraagt aandacht voor de veiligheid van kwetsbare 
verkeersdeelnemers, hij wijst met name op de situatie bij het Heelblaadjespad.

Een aantal fracties in het forum uit waardering voor de voorliggende visie en de concreetheid 
ervan. Forumleden benoemen met name de goede samenwerking met de vele partijen in de 
totstandkoming van de visie. Het forum vraagt de wethouder in de uitvoering van de visie te 
letten op een aantal aandachtspunten zoals onder andere: verkeersveiligheid voor kwetsbare 
weggebruikers, de aansluiting van fietspaden op de verbindingswegen in de regio en de 
aansluiting met het openbaar vervoer, (fiets)parkeervoorzieningen, mobiliteitshubs, 
deelauto’s, ontsluiting van de Baanderij, rijkswegen en een regionaal voetpaden- en 
fietsnetwerk. De wethouder wordt gevraagd naar een communicatieplan richting inwoners 
om de beweging in de visie van het bevorderen van fiets- en wandelverkeer over te brengen. 

Het forum vraagt de wethouder naar de implicaties die het vaststellen van deze specifieke 
visie heeft op andere visies rondom mobiliteit, maar ook het Kaderbesluit Leidse Ring Noord. 
Fracties spreken zorgen uit over de beslismomenten en de mogelijkheid als raad wensen en 
bedenkingen mee te geven voorafgaand aan de totstandkoming van visies. Een aantal 
fracties bevraagt de wethouder of hetgeen in deze visie opgenomen, met name de kaarten, 
puur indicatief is en nog aan te passen is in een later stadium. Het forum ziet graag de 
integraliteit van visies rondom mobiliteit. 

Wethouder Joosten geeft aan dat de kaarten in de huidige visie ter illustratie zijn en nog 
aangepast kunnen worden. De wethouder geeft aan dat de integraliteit van de visies – visie 
over wijkwegen en langzaam verkeer zullen in 2020 tijdens de Kadernota in de raad 
behandeld worden – voorop staat. Ook geeft de wethouder aan nota’s en visies rondom 
mobiliteit zo veel mogelijk gelijktijdig aan de raad voor te leggen. 

De voorzitter merkt op dat er veel vragen aan de wethouder van technische aard worden 
gesteld en stelt voor deze schriftelijk in te dienen bij de griffie. De antwoorden zullen voor de 
raad van 18 november 2019 gegeven worden. 

Toezegging: wethouder Joosten zegt toe de wijkwegennota en de fietsnota, te verwachten in 
2020, gelijktijdig aan de raad ter vaststelling aan te bieden. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 18 november 2019.

6. Evaluatie omgekeerd inzamelen in de laag- en hoogbouw
De technische vragen gesteld door GroenLinks, CU-SGP, PvdA en CDA zijn beantwoord. 

Het forum spreekt waardering uit voor het voorliggende voorstel betreffende nascheiding. 



Een aantal fracties vraagt aandacht voor de bewustwording rondom afvalscheiding en het 
gedragseffect. De vraag wordt uitgesproken of met het nascheiden de bewustwording over 
afval en het zo veel mogelijk voorkomen van creëren ervan, genoeg aandacht krijgt vanuit 
het college. Gesproken wordt over de afvalcoach die hiervoor ingezet zou kunnen worden. 

De wethouder wordt gevraagd of inwoners toch niet zelf ook nog kunnen blijven scheiden en 
of de minicontainer voor oud papier niet facultatief kan worden voor inwoners. Een aantal 
fracties bevraagt de wethouder over de voortgang van luierinzameling. Wethouder 
Binnendijk geeft aan dat afvalscheiding door inwoners zelf niet meer van toepassing is met 
het huidige voorstel. De wethouder informeert het forum over de zeer krappe 
verwerkingscapaciteit in Nederland van aparte luierinzameling waardoor het nu niet mogelijk 
is dit in Leiderdorp door te voeren. De wethouder geeft aan dat het college zeer positief staat 
tegenover luierinzameling en dit introduceert zodra het mogelijk is. 

Wethouder Binnendijk geeft aan dat het financiële voordeel dat voortkomt uit het 
doorvoeren van het voorstel voor nascheiding, in 2022 verwerkt wordt aangezien het dan 
met een aantal andere plus en minnen uitgemiddeld kan worden zodat de inwoners in 
Leiderdorp zo min mogelijk schommeling aan heffingen ondervinden. 

De PvdA kondigt een amendement aan betreffende het invoeren van nascheiding met 
uitzondering van PMD. De CU-SGP kondigt een amendement aan met de strekking dat 
luierinzameling gestart zal worden zodra de inzamelingscapaciteit daar ruimte voor biedt.  

Toezegging: wethouder Binnendijk zegt toe de eerder gestelde technische vraag van de PvdA 
over het verschil in kosten voor omgekeerd inzamelen met nascheiding PMD afval en algehele  
nascheiding, uitgebreider te beantwoorden zodat de kosten goed in beeld worden gebracht. 
Het antwoord zal voor de raad van 18 november beschikbaar zijn.

Toezegging: wethouder Binnendijk zegt toe te werken aan een bewustwordingscampagne / 
milieueducatie om het milieubewustzijn op een hoger niveau te tillen en zal binnenkort een 
datum aan de raad communiceren waarop de raad hierover geïnformeerd wordt. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 18 november 2019.

7. 2e Bestuursrapportage 
De technische vragen gesteld door VVD, D66 en GroenLinks zijn beantwoord. 

Een aantal fracties uit het forum spreekt de gedachten uit de factuur die de oude accountant 
heeft gestuurd voor de overdracht naar de nieuwe accountant uit de begrotingswijziging te 
halen en daarmee niet te betalen. Een aantal andere fracties ziet hier de meerwaarde niet 
van in en beargumenteert dat niet betalen veel grotere schade met zich kan meebrengen 
dan de omvang van de voorliggende factuur. 
Wethouder Binnendijk geeft aan dat het gebruikelijk is om een dergelijke factuur voor 
meerwerk te sturen en zal voor de raad van 18 november met een advies naar de raad 
hierover komen. 

Op de vraag waarom de septembercirculaire niet verwerkt is in de 2e Bestuursrapportage 
antwoordt wethouder Binnendijk dat deze nog niet beschikbaar was op het moment van het 
opstellen van de Bestuursrapportage. 



Naar aanleiding van vragen over openstaande vacatures binnen de gemeente Leiderdorp 
geeft wethouder Binnendijk aan dat het college ook haar zorgen heeft over de krapte op de 
arbeidsmarkt en het vinden van goede kandidaten voor vacatures. 

De LPL vraagt de wethouder naar het verloop onder het personeel bij de gemeente 
Leiderdorp en zal hierover technische vragen stellen

Het forum acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 18 november 2019.

8. Rondvraag
 De voorzitter vraagt aandacht voor het aanmelden voor het eten na Begrotingsraad 8 

november. 
 Het CDA stelt voor dat de griffier namens de raad een boeket bloemen stuurt naar de 

gemeente Kaag en Braassem om medeleven te betuigen over de brand in de kerk in 
Hoogmade.

 Olaf McDaniel vraagt de fracties naar reactie op het verzoek tot deelname aan het 
sportgala. 

9. Vaststellen verslag Politiek Forum 14 oktober 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur. 

Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 9 december 2019

De griffier, De voorzitter,
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