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 2011 VOORSTELLEN    

 

Afdeling:   Gemeentewerken  Leiderdorp, 24-05-2011 

Onderwerp:  Kredietaanvraag nieuwe 

milieustraat 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 1.400.000 voor het realiseren van een 
    nieuwe milieustraat conform inrichtingsvariant LD32-3-2002 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Bij de vaststelling van de begroting 2011 is uw gemeenteraad reeds akkoord 
gegaan met het opnemen van een krediet van € 2.000.000 voor de realisatie van 
een nieuwe milieustraat. Afgesproken is toen dat er nog een formele vaststelling 
van het krediet zou plaatsvinden zodra er duidelijk zou zijn wat voor inrichting een 
nieuwe milieustraat zou krijgen en wat de hiermee gepaard gaande kosten zouden 
zijn. 

1.b Voorgeschiedenis 

    Op 30 november 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten 
om de huidige gemeentewerf aan te wijzen als locatie waarop een nieuwe 
milieustraat ontwikkeld kan gaan worden. Hierna zou er een inrichtingsvariant 
worden gekozen met een bijbehorende directieraming. Deze keuze is op 24 mei 
2011 door het college gemaakt, en hierop volgend vindt deze kredietaanvraag aan 
uw raad plaats. 
De keuze is gemaakt voor variant LD32-3-2002 welke u kunt terugvinden in de 

  bijlage 1 (rapport Witteveen + Bos “Variantenstudie milieustraat S. Smitweg”) 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Gebiedsvisie WAL 

2 Beoogd effect 

Het mogelijk maken om een gebruiksvriendelijke en goed geoutilleerde milieustraat te 
ontwikkelen op de locatie Simon Smitweg 

 
3 Argumenten 

Met het vaststellen van een krediet van € 1.400.000 voor de bouw van een nieuwe 
milieustraat kunnen inwoners van Leiderdorp een gebruiksvriendelijke en goed 
geoutilleerde milieustraat tegemoet zien. 
Omdat de directieraming bij deze variant laat zien dat dit bedrag voldoende moet zijn om 
zorg te dragen dat deze voorziening up to date wordt en goed aansluit bij het terrein van 
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het nieuwe gemeentehuis. 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie (vanuit afdeling Beleid) 

Het creëren van een milieustraat heeft eventueel invloed op mogelijke 
gebiedsontwikkelingen rondom de betreffende locatie. 
Het creëren van de milieustraat geeft wat spanning op de gebiedsvisie WAL. Echter, de 
bouw van het nieuwe gemeentehuis en een nieuwe werkplaats/garage is gebaseerd op de 
visie om de gehele organisatie op een locatie onder te brengen. Dit, tezamen met het feit 
dat er reeds op 30 november 2010 besloten is vanwege bereikbaarheid en bekendheid de 
huidige locatie aan te wijzen als ontwikkellocatie, geeft een inpassing binnen de 
gebiedsvisie WAL van een nieuwe milieustraat bestaansrecht. 
Een uitgebreide verkeersstudie is niet gedaan. 
Omdat de bezoekersaantallen alsmede de verkeersbewegingen van het bedienend 
verkeer niet zullen veranderen t.o.v. de huidige situatie, en het opzetten van een nieuwe 
milieustraat ervoor zorg draagt dat de afhandelingsnelheid vergroot wordt leek dit ook niet 
noodzakelijk te zijn. 
De toegang tot een bordes is steil en kan belemmerend werken voor 
fietsers/voetgangers. 
Dit wordt ook vanuit Gemeentewerken onderschreven. In de verdere ontwikkeling van de 
nieuwe milieustraat zal hieraan aandacht worden besteed. Gedacht moet worden aan het 
minder steil laten oplopen van het bordes. Tevens zal er aandacht zijn voor duidelijke 
routering, afscheiding publiek/personeel en algehele inrichting van de milieustraat. 

 

5 Milieu 

Een milieustraat met verhoogd bordes zorgt ervoor dat bij volumineuze fracties met hogere 
containers gewerkt kan worden. Hierdoor kunnen transportbewegingen worden 
verminderd, wat een positieve bijdrage levert aan CO2 uitstoot. 
Binnen het ontwerp wordt rekening gehouden met herbruikbaarheid van materialen en 
handhaving van reeds aanwezige zaken zoals bijvoorbeeld het KGA-depot. 
 

6 Communicatie en participatie 

Een aantal vragen over de bruikbaarheid van een milieustraat zijn voorgelegd in het 
burgerpanel. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de besluitvorming. Voor de 
uitkomsten van het burgerpanel zie bijlage 2. 
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7 Kosten, baten en dekking 

Het krediet milieustraat staat reeds voor € 2.000.000 in de programmabegroting vanaf 
2014. Voor een benodigd krediet van € 1.400.000 zullen de structurele kosten € 109.666 
bedragen in het 1ste jaar, aflopend over 30 jaar. 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 

 

 
 
 
Bijlagen: 1. Rapport Witteveen + Bos “Variantenstudie milieustraat S. Smitweg” 
   2. Uitkomsten burgerpanel Leiderdorp 
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