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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 1 oktober 2019 

     

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling 

Mobiliteitsvisie Bereikbaar en op 

Weg 

 Aan de raad.  

 

 

*Z024792B4F4* 
Beslispunten 

- Vaststellen van de Mobiliteitsvisie Bereikbaar en op Weg (BoW)  

 

 
1 SAMENVATTING  
Na het ophalen van de wensen en ambities van de raad in juni 2019 is bij de diverse 
stakeholdergroepen opgehaald of de ontwerpvisie voldoet  aan hun verwachtingen.  De voorliggende 
visie borduurt enerzijds voort op eerdere plannen. Anderzijds representeert de visie een nieuwe kijk op 
mobiliteit. 
Zoals in elke visie moeten er keuzes worden gemaakt. Tegelijkertijd willen alle actoren zich veilig 
kunnen verplaatsen om deel te nemen aan de maatschappij .   
Landelijk zien wij een lichte verschuiving bij vervoerswijzen naar een keuze voor de fiets en snelle fiets, 
vooral op afstanden waar de bus en auto amper meer kunnen concurreren. Dit brengt ook in 
Leiderdorp nieuwe uitdagingen en dilemma’s met zich mee. De trends en het streven naar  schone 
mobiliteit met zero emissie bussen, elektrische auto’s, e-bikes en bromfietsen zijn ook in Leiderdorp 
gaande. Met de voorliggende mobiliteitsvisie wordt ingezet  op een innovatieve aanpak en 
betrokkenheid van alle doelgroepen. Met het vaststellen van dit kader stellend beleid wordt het 
startsein gegeven voor de concretisering in maatregelen en projecten. Hiermee gaat Leiderdorp 
gezamenlijk op weg naar een aantrekkelijk, groen en bereikbaar dorp.  

 
 

2 Inleiding 

Wij hebben in de loop der jaren al een goede basis gelegd voor de bereikbaarheid van ons 
dorp. In vorige plannen werd per vervoerswijze een wensbeeld gecreëerd waarbij nauwelijks 
aandacht was voor keten mobiliteit, de totale trip van deur tot deur en hoe de verschillende 
modaliteiten op elkaar aansluiten binnen een reis.       
Voor inwoners, bezoekers en ondernemers van deze gemeente is mobiliteit een belangrijke 
factor. Iedereen heeft zijn voorkeuren over de wijze waarop hij zich verplaatst. De wijze 
waarop verkeersdeelnemers zich  verplaatsen en de keuze voor een bepaalde vervoerswijze 
heeft te maken met hun fysieke gesteldheid, gedrag, inkomen, de aanwezige voorzieningen en 
de soorten vervoerswijzen waaruit zij  kunnen kiezen.  
 
Het klassieke model van mobiliteit als een overheidstaak, om ruimte en diensten te faciliteren 
waardoor mensen zich kunnen verplaatsen van A naar B, is verouderd. Mobiliteit gaat echter 
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niet alleen over auto bereikbaarheid maar ook over toegankelijke fietspaden, voetpaden en 
verblijfsgebieden. Mobiliteit is een dienst die bepaalt hoe mensen zich voortbewegen en 
verplaatsen, maar ook hoe inclusief kansen en toegankelijkheid worden gecreëerd voor de hele 
gemeenschap. Veiligheid staat daarbij voorop.   
 
De voorliggende mobiliteitsvisie is trendvolgend en beoogt continuïteit in beleid en aanpak van 
mobiliteit voor de komende tien jaren. De visie is het resultaat van een interactief proces 
tussen gemeente - voorwaarde scheppend, analyserend en richtinggevend- en inwoners en 
andere weggebruikers. De mobiliteitsvisie weerspiegelt onze kijk op mobiliteit met als 
kernwoorden: duurzaamheid, veiligheid, bereikbaarheid, inclusiviteit en gezondheid.  

 

Reeds bij de evaluatie van  de vorige integrale verkeer-en vervoersplannen ( het IVVP 2003, het 
IVVP 2009-2018 en het Uitvoeringsplan 2012), samen het IVVP genoemd, heeft de raad zijn 
wensen en ambities aangegeven voor een nieuw mobiliteitsplan.  
 
3 Beoogd effect 
Door het vaststellen van een integrale en toekomstbestendige mobiliteitsvisie wordt een 
beleidskader gemaakt waaraan nieuwe plannen en knelpunten in samenhang kunnen worden 
getoetst en worden vertaald naar concrete maatregelen.   
Het beoogd effect van deze integrale en toekomstbestendige mobiliteitsvisie is dat Leiderdorp 
voor de komende jaren bereikbaar is voor iedereen.  Met de vaststelling van de visie is het 
vervolgtraject van planvorming ingeluid, zodat de deelnota's kunnen worden opgesteld.  
 
 
4 Argumenten 
4.1 De visie voldoet aan generieke mobiliteitsdoelstellingen overeenkomstig wensen raad en 
doelgroepen  
De generieke doelstellingen, te weten duurzaamheid, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, 
inclusiviteit en gezondheid zijn vertaald naar beleidsdoelen.  In de mobiliteitsvisie zijn deze 
doelen uitgewerkt en is aangegeven hoe ze behaald kunnen worden. De noodzaak tot 
vernieuwing en actualisering van mobiliteitsbeleid is als zodanig breed gedragen. De raad heeft 
bij de vaststelling van de evaluatie IVVP de kaders en doelstellingen aangegeven waaraan de 
nieuwe visie moet voldoen.   
 
4.2 De mobiliteitsvisie is een compleet concept voor het totale verkeersbeeld voor Leiderdorp 
Door het ontbreken van een totaalvisie zijn in het verleden knelpunten niet samenhangend 
opgepakt, waardoor een niet functiegericht vervoersbeeld is ontstaan. Hierdoor ging de 
aandacht soms te veel uit naar gemotoriseerd wegverkeer en minder naar kwetsbare 
verkeersdeelnemers.  
 
Tevens zorgt de visie ervoor dat binnen heel Leiderdorp op dezelfde manier naar mobiliteit 
wordt gekeken. Daarmee ontstaat een verkeersnetwerk met een duidelijke hiërarchische 
indeling en een logisch voorspelbaar wegbeeld. Dit draagt  bij aan zelfstandig, veilig 
verkeersgedrag waarbij gebruikers naast regulering door richtlijnen ook worden gestimuleerd 
en verleid tot gewenst gedrag. Ook nadelige gevolgen van mobiliteit worden zo binnen 
Leiderdorp tot een minimum beperkt. 
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4.3 Voordeel overkoepelende visie op hoofdlijnen en uitwerking in aparte nota's 
De mobiliteitsvisie is algemeen en op hoofdlijnen. Dit betekent dat vigerend goed 
functionerend sectoraal beleid behouden kan blijven. Wanneer nodig kunnen nieuwe 
vraagstukken of ontwikkelingen in een deelnota worden uitgewerkt met een bijbehorend 
uitwerkingsplan. Daarbij zal de mobiliteitsvisie altijd leidend zijn. Zo ontstaat ook een 
continuïteit in het mobiliteitsbeleid. 
 
 

5. Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 
Door de keuze van een drietraps mobiliteitsplan, eerst visie, deelnota’s en dan uitvoeringsprogramma, 
bestaat het risico dat het beoogde resultaat niet meteen duidelijk is voor de lezer. De omgeving en de 
raad zijn gebaat bij een concrete uitwerking (op straatniveau). De visie wordt  per vervoerswijze 
uitgediept in aparte deelnota's. Dit zorgt voor robuustheid in beleid maar gelijktijdig flexibiliteit in 
uitvoering en gefaseerde herziening van deelnota's.    
 
 
1. Communicatie 

Bij de totstandkoming van de voorliggende mobiliteitsvisie zijn middels mobiliteitstafels interactieve 
sessies gehouden met de omgeving. De ontwerpvisie is tevens gepubliceerd en voor een reactie 
toegezonden aan de regio en naburige gemeenten.  
Van de sessies met beleidsadviseurs, bewoners en andere belanghebbenden is een tweekolommenstuk 
(nota van beantwoording) opgesteld. Hierin is de reactie van de gemeente opgenomen op de gestelde 
vragen en hoe die zijn verwerkt in de visie. Dit tweekolommenstuk wordt na vaststelling ook 
gepubliceerd. De zienswijzen uit de sessie met raadsleden is verwerkt in de voorliggende visie. Na 
vaststelling wordt de visie gepubliceerd. 
 
 
2. Financiën 
Na de vaststelling van de visie door de raad zullen financiële consequenties van het nieuwe 
mobiliteitsbeleid inzichtelijk worden bij de uitwerking van het beleid in deelnota’s en prioritering van 
maatregelen in het uitvoeringsprogramma 2020-2040. Dit uitvoeringsprogramma geldt voor de 
komende  5 jaar en zal  in 2020 bij de begrotingsbehandeling aan de raad ter goedkeuring worden 
aangeboden.   
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3. Evaluatie 

De ontwikkeling en uitvoering van het mobiliteitsbeleid zal via jaarlijkse voortgangsrapportages aan de 

raad worden aangeboden om de raad de gelegenheid te geven het mobiliteitsbeleid te monitoren en bij 

te sturen. In 2024 wordt de eerste tranche van het uitvoeringsprogramma 2020-2024 geëvalueerd en 

op basis daarvan wordt een tweede tranche uitvoeringsprogramma 2025-2030 opgesteld.   

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:   
 
1. Mobiliteitsvisie Bereikbaar en op Weg (BoW) 
2. Tweekolommenstuk mobiliteitstafels over ontwerpmobiliteitsvisie 
 
 
 

  

 

 

 
 


