
 POLITIEK FORUM 15 NOVEMBER 2021

20.00 UUR POLITIEK FORUM VERSLAG 
Voorzitter: Hugo Langenberg 

1. Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering en heet alle (burger)raadsleden en kijkers thuis 
welkom

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Er worden geen mededelingen gedaan.

4. Beëdiging burgerraadslid de heer Van Nieuw Amerongen
Dhr. Van Nieuw Amerongen (CU-SGP) legt de eed af en het forum feliciteert hem met zijn 
benoeming.

5. Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord - tracédeel Oude Spoorbaan
Er zijn 3 insprekers, voor hun bijdrage verwijzen we geïnteresseerden naar hun 
uitgeschreven spreektekst in het raadsinformatiesysteem. 

Het politiek forum, alle partijen, geven aan tevreden te zijn met het gevolgde 
participatieproces, maar wijzen op de inwonersbrief waar wordt gevraagd om smiley-borden 
waarmee data vergaard kan worden over daadwerkelijk gereden snelheden op de Leidse 
Ring Noord zodat er desgewenst gehandhaafd kan worden op 70 km/h. Wat zijn de 
mogelijkheden rondom handhaving? Verschillende partijen vragen naar het proces en de 
kosten van aangekondigde grondonteigeningen, veroorzaken deze vertragingen? Er worden 
enkele vragen gesteld over belichting van fietsroutes, de betrokkenheid van Leidse én 
Leiderdorpse verenigingen bij het proces en de breedte van bermen.

Het college, wethouder Joosten antwoordt dat de gewenste smiley-borden worden 
geplaatst. Er zullen op verschillende plekken metingen uitgevoerd worden, waarbij gelet 
wordt op een gemiddelde snelheid over de dag heen, waardoor de weg voldoet aan alle 
eisen voor een 70 hm/h weg. Het versmallen van de middenberm wordt afgeraden vanwege 
de veiligheid en een bepaalde groen-functie. De wethouder geeft aan dat bewoners zijn 
uitgenodigd en meegenomen in het proces zodat de meeste vragen meegenomen zijn in dit 
voorstel. Wat betreft verlichting, dit gaat de gemeente zelf doen en dit kan aan de raad 
voorgelegd worden indien de raad dit wenst, er wordt rekening gehouden met effecten op 
natuur en de situatie voor fietsers wordt veiliger en beter. Qua handhaving wordt er alles aan 
gedaan om de politie in staat te stellen te handhaven op 70 km/h, en indien nodig op (lange) 
termijn flitspalen te plaatsen. Op een vraag van uit het forum reageert de wethouder dat de 
periode van evaluatie zes maanden zal zijn, waarna er verslag zal worden gedaan aan de 
raad. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 22 november 2021.

6. Toepassen coördinatieregeling voor het project Leidse Ring Noord
Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit het forum.

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 22 november 2021.



7. Transitievisie Warmte Leiderdorp
Het forum stelt enkele vragen aan het college over collectieve en individuele 
verduurzamingsmaatregelingen. Er wordt opgemerkt waarom er wordt gekozen om de 
aanleg met warmtenet te combineren met de vervanging van het huidige riool, terwijl dit 
riool, hoewel het financieel afgeschreven is, misschien nog niet technisch afgeschreven hoeft 
te worden. Ook zijn er vragen naar een op 15 november binnengekomen brief uit Katwijk. 
Waar baseren de schrijvers van die brief zich op en zijn die stukken ook in Leiderdorp 
beschikbaar? 

Het college, wethouder Van Woudenberg antwoord dat deze plannen een reactie zijn op de 
klimaatafspraken: voor 1 januari 2022 moet er een transitievisie zijn, met inachtneming van 
de onzekerheid van nieuwe technieken die steeds beter worden. De wethouder stelt dat er 
gekozen wordt voor maatregelingen op wijkniveau, maar elke wijk zal besproken worden in 
de raad, waarna de raad een beslissing kan nemen. Het college zal de raad daarover 
regelmatig informeren, en als er majeure wijzigingen zijn dan zal de transitievisie aangepast 
moeten worden. De wethouder stelt verrast te zijn over de inhoud van de brief uit Katwijk en 
hij zal hier tijdens de raadsvergadering op terug komen. De reden waarom er gekozen is om 
het riool nu te vervangen, is omdat het college niet zaken te lang wil laten wachten, 
waardoor er een groot aantal maatregelen op het laatste moment uitgevoerd zouden 
moeten worden. Afsluitend stelt de wethouder dat het college uitgaat van collectieve keuzes 
maar uiteindelijk mag men zelf kiezen.

Toezeggingen: wethouder van Woudenberg komt volgende week terug in de raad op de 
documenten uit Katwijk. 
toezegging dat de wethouder elk half jaar de raad op de hoogte stelt van ontwikkelingen in 
de TRW.

Toezegging:
Het college, wethouder Van Woudenberg, zegt toe uiterlijk tijdens de raadsvergadering van 
22 november terug te komen op de ingekomen brief Kanttekeningen bij de voorgenomen 
oprichting Warmtebedrijf Leidse Regio uit Katwijk.

Toezegging:
Het college, wethouder Van Woudenberg, zegt toe de raad elk half jaar te informeren over 
ontwikkelingen op het gebied van de Transitievisie Warmte Leiderdorp

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 22 november 2021.

8. Nieuwe Verordening RREW Leiderdorp 2021-2022
Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit het forum.

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 22 november 2021.

9. 2e Bestuursrapportage 2021
Het forum stelt enkele vragen aan het college en deelt zorgen over het personeelstekort bij 
de organisatie. 

Het college, wethouder Binnendijk beantwoordt de vragen en stelt daarbij dat Leiderdorp 
net als praktisch elke andere gemeente last heeft van een personeelstekort en dat een aantal 
van de huidige problemen hierdoor verklaard kunnen worden. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 22 november 2021.



10. Klankbordgesprek: Nota Parkeren
Het College zou graag in een vroeg stadium hierover met de Raad van gedachten wisselen bij 
de totstandkoming van dit nieuwe beleid. 

Bij de bespreking van dit agendapunt wil het college graag voorafgaand aan het opstellen van 
beleid informatie ophalen bij de raads- en burgerraadsleden. Er wordt geen besluit gevraagd 
aan de raad in de vorm van een raadsvoorstel en besluit.

Het forum geeft enkele overwegingen mee aan het college. 

Het college, wethouder Joosten geeft aan dat alle opmerkingen uit het forum worden 
samengevat en deze zullen als input dienen voor de totstandkoming van het nieuwe beleid.

11. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
-

12. Rondvraag 
-

13. Vaststellen verslag Politiek Forum 11 oktober 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

14. Sluiting
Het forum neemt afscheid van plaatsvervangend griffier a.i. dhr. Van der Harst en 
verwelkomt mevr. Van Alphen terug als plaatsvervangend griffier. 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:22. 
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