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Geschiedenis i.r.t. milieuonderzoeken 
 

In 2002 is voor de Leidse regio en de regio Duin- en Bollenstreek een gezamenlijk 
Regionaal Verkeers- en VervoersPlan (RVVP) opgesteld. Op basis van een interactief 
planproces is een concreet maatregelenprogramma uitgewerkt voor de kernthema’s 
mobiliteit en ruimte, fiets, openbaar vervoer, flankerend beleid, auto, verkeersveiligheid, 
milieu, goederenvervoer, communicatie, organisatie, financiering en monitoring. De 
hoofdonderdelen van het plan zijn: 
• Mobiliteit en Ruimte. De basis wordt gevormd door een ruimtelijke structuur gericht 

op duurzame mobiliteit. Het beperken van de verplaatsingsafstanden en het 
stimuleren van alternatief vervoer; 

• Bereikbaarheid. Het verminderen van het aantal autoverplaatsingen en de afgelegde 
afstand per auto; 

• Leefbaarheid. Een juiste invulling van de voorgaande aandachtsvelden levert al veel 
winst op voor de leefbaarheid van de woon- en leefomgeving. Negatieve effecten 
van het verkeer worden verder verminderd, zowel voor het milieu als de 
verkeersveiligheid; 

• Bestuur, organisatie en financiën. Om de strategie tot uitvoering te brengen is een 
goede organisatie nodig, ook op regionaal niveau. 

 
Het milieubeleidsplan voor dit programma (periode 2003 – 2010: milieubeleidsplan voor 
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond en Zoeterwoude,) van de milieudienst West 
Holland. In het beleidsplan zijn drie speerpunten geformuleerd. Deze speerpunten zijn 
vertaald naar doelstellingen per onderwerp. In het onderstaande overzicht zijn deze 
doelstellingen weergegeven. De drie speerpunten zijn: 
• Klimaatbeleid en energiebesparing; 
• Streven naar het optimale; 
• Integratie van milieu in ander beleid. 
 
Luchtkwaliteitsplan Leiderdorp 
Gemeente Leiderdorp, Luchtkwaliteitsplan 2007-2015, januari 2008. 
 
In het milieubeleidsplan 2003-2010 is de doelstelling opgenomen dat de concentratie 
van luchtverontreinigende stoffen op plaatsen waar mensen wonen, sporten of 
anderszins langdurig verblijven, beduidend beter moet zijn dan de wettelijke toegestane 
grenswaarden. Om dit te bereiken zijn aanvullende maatregelen nodig. Het gaat hierbij 
onder meer om maatregelen zoals opgenomen in het rijksbeleid (NSL) en regionaal 
beleid (Milieubeleidsplan 2003-2010). Gedacht kan worden aan onder meer een schoner 
gemeentelijk wagenpark, het stimuleren van rijden op aardgas, communicatie over 'Het 
Nieuwe Rijden', rijlessen voor vrachtwagenchauffeurs en milieuzonering. 
 
Rapport luchtkwaliteit 2006 
Gemeente Leiderdorp, Rapport Luchtkwaliteit 2006, september 2007. 
In dit rapport is onderzoek gedaan naar overschrijdingen van de luchtkwaliteit in 
Leiderdorp. De gemeente is gelegen in een stedelijk gebied, ten oosten van Leiden.  De 
achtergrondconcentraties worden mede bepaald door de aanwezigheid van een  
bedrijventerrein (Baanderij), de nabijheid van de rijksweg A4 en de provinciale weg 
N446. Voor het overzicht van de locaties waar overschrijdingen van de 
luchtkwaliteitsnormen zijn geconstateerd, wordt verwezen naar de bijlage van het 
rapport IVVP 2009 op bladzijde 6. 

 


