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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 28 april 2021 

     

Onderwerp: Wensen en bedenkingen Regionale 

Strategie Mobiliteit 

 Aan de raad.  

 

 

*Z03592F319E* 
Beslispunten 

- Haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het College, die deze zal inbrengen bij 
Holland Rijnland. 

 

1 SAMENVATTING  

De Regionale Strategie Mobiliteit is een strategisch document welke de lange termijn visie geeft 
voor mobiliteit in de geheel Holland Rijnland. Op basis van deze visie zal, na vaststelling door het 
DB van HRL, een uitwerking worden gedaan om deze visie te realiseren. Hierbij dient de RSM ook 
als lobby document richting andere (hogere) overheden om de belangen van en kansen in HRL op 
de onderhandelingstafel te krijgen. 
 
Uw raad wordt gevraagd om haar wensen en bedenkingen op dit stuk kenbaar te maken, zodat 
deze meegenomen kunnen worden in de besluitvorming van het AB van HRL. 
 

2 Inleiding 

De Regionale Strategie Mobiliteit is een strategisch document welke de lange termijn visie geeft 
voor mobiliteit in de geheel Holland Rijnland. Op basis van deze visie zal, na vaststelling door het 
DB van HRL, een uitwerking worden gedaan om deze visie te realiseren. Hierbij dient de RSM ook 
als lobby document richting andere (hogere) overheden om de belangen van en kansen in HRL op 
de onderhandelingstafel te krijgen. 
 
In de RSM zijn de uitdagingen en kansen voor de verschillende modaliteiten benoemd, ook tegen 
het licht van de verwachte ruimtelijke ontwikkelingen als de behoefte aan meer woningen in de 
regio. De RSM doet een uitspraak over de wijze waarop mobiliteit hiermee om kan gaan, en welke 
verbeteringen nodig/wenselijk zijn. 
 
De RSM is hierbij niet in een vacuüm geschreven. De Strategische Omgeving Agenda (ROA) en de 
Regionale Energie Strategie (RES) lopen gelijk op en hebben onderling invloed op elkaar. De RSM 
focust zich op het mobiliteitsaspect van deze toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen. 
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Voor Leiderdorp is de RSM belangrijk omdat de keuzes welke op hoofdniveau gemaakt worden 
leidend zijn voor de primaire denkrichtingen en verdere uitwerkingen. De inzet op het versterken 
van het openbaar vervoer en fietsmobiliteit komen goed overeen met de mobiliteitsvisie binnen 
Leiderdorp. Ook het behoud van de autobereikbaarheid, welke bijvoorbeeld tot uitdrukking komt 
in het lopende project verbreding A4 past hier ook in. Op deze wijze draagt mobiliteit bij aan het 
mogelijk maken van andere ruimtelijke vraagstukken zoals de behoefte aan woningen.  
 

3 Beoogd effect 

De Raad de gelegenheid te bieden haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken richting 
Holland Rijnland alvorens besluitvorming plaatsvindt door het AB van HRL. 
 

4 Argumenten 

1.1 Een strategische agenda op het niveau van Holland Rijnland geeft een gezamenlijke stip op de 
horizon waar alle gemeenten zich in kunnen herkennen, en is een gezamenlijke basis om 
vanuit verder te werken. 

1.2 Mobiliteit, alsook andere ruimtelijke opgaven, stoppen niet bij de gemeentegrens. Een 
overkoelende visie draagt bij aan goede oplossingen. 

1.3 De RSM is ook een lobby document richting andere (hogere) overheden om de belangen 
alsook de kansen van de regio daar op tafel te krijgen. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 In de RSM zijn geen concrete oplossingen opgenomen. Dit is bewust gedaan daar het gaat over 
de grotere strategische keuze welke eerst gemaakt moet worden. Na vaststelling zal de RSM 
verder uitgewerkt worden, wat uiteindelijk uitmondt in concrete projecten. 
 

6 Duurzaamheid  
Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de RSM. Samen met de RES is in een werkgroep 
duurzame mobiliteit hier reeds al langer aan gewerkt. De resultaten hiervan zijn integraal 
opgenomen in de RSM en dienen als startpunt voor verdere verduurzaming van de mobiliteit. 
 

7 Financiën 

Daar nu alleen gevraagd wordt voor wensen en bedenkingen zijn er geen financiële gevolgen voor 
de gemeente.  
 

8 Communicatie  

De communicatie vindt primair plaats vanuit Holland Rijnland daar zij initiatiefnemer zijn van deze 
RSM. 
 

9 Evaluatie 

Daar nu alleen gevraagd wordt voor wensen en bedenkingen is evaluatie niet van toepassing. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. De regionale strategie mobiliteit 


