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Edelachtbare heer / vrouwe, 

 

1. Bij tussenuitspraak van 30 maart 2012 heeft uw Afdeling de raad van de gemeente 

Leiderdorp (hierna: de raad) in de gelegenheid gesteld om binnen 24 weken een aantal 

gebreken in het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "Nieuw Centrum" te 

herstellen. De raad maakt hierbij graag gebruik van de door uw Afdeling geboden 

gelegenheid.  

 

Het plandeel met de bestemming "Centrum-1" 

Verkeersaspecten 

2. In de tussenuitspraak heeft uw Afdeling in rechtsoverweging  2.10.3 vastgesteld dat in de 

plantoelichting en de verkeerssimulatie staat dat in verband met de verkeersaantrekkende 

werking van het plandeel een aantal infrastructurele maatregelen dient te worden 

doorgevoerd teneinde de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen. Het gaat onder meer om 

aanpassingen aan de Engelendaal en het wijzigen van het kruispunt Engelendaal - Laan van 

Berendrecht. Omdat ten tijde van de vaststelling van het plan de uitvoering en de financiering 

van deze noodzakelijke infrastructurele maatregelen nog niet inzichtelijk waren, is uw 
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Afdeling tot het oordeel gekomen dat de verkeersveiligheid onvoldoende in het plan is 

gewaarborgd.  

 

3. Om de uitvoering en de financiering van de noodzakelijke infrastructurele maatregelen 

alsnog inzichtelijk te maken heeft het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Leiderdorp (hierna: het college) op 4 juni 2012 ingestemd met het definitief 

uitvoeringspakket voor het Integrale Verkeers- en Vervoersplan (IVVP). Hierin is onder meer 

het conflictvrij regelen van het kruispunt Engelendaal - Heinsiuslaan - Vronkenlaan  

opgenomen en de verlenging van de opstelstroken op de Heinsiuslaan. Het betreffende 

collegebesluit en het definitief uitvoeringspakket is bijgevoegd als respectievelijk productie 1 

en productie 2. Het college heeft zich hierbij gebaseerd op de door Goudappel Coffeng 

uitgevoerde Kruispuntanalyse Engelendaal - Heinsiuslaan van 21 mei 2012 (productie 3), 

waarin Goudappel Coffeng de door hem voorgestelde maatregelen in de verkeerssimulatie 

van 19 oktober 2006 nader heeft uitgewerkt. Naar aanleiding van het rapport van Goudappel 

Coffeng van 21 mei 2012 heeft de gemeente bij Goudappel geïnformeerd of het verlengen 

van de opstelvakken op de Vronkenlaan ook tot het conflictvrij regelen van het kruispunt 

Engelendaal - Heinsiuslaan - Vronkenlaan behoort. Goudappel heeft dat bevestigd en 

concreet de benodigde opstellengtes berekend voor de voorkeursvariant. Deze zijn in een 

memo van de verkeersdeskundige van de gemeente, de heer Denijs van Roijen d.d. 28-8-

2012 vastgelegd. (productie 3 a)  vastgelegd. 

 De raad heeft bij besluit van 10 september 2012 het uitvoeringspakket definitief vastgesteld 

en het benodigde krediet voor de uitvoering beschikbaar gesteld (productie 4). De planning 

laat zien dat deze maatregelen in 2013 en 2014 worden gerealiseerd, derhalve ruim vóór het 

gereedkomen van de in het bestemminsplan opgenomen uitbreiding van het winkelcentrum 

de Winkelhof. Hiermee is de uitvoering en de financiering van bovengenoemde maatregelen 

naar de mening van de raad voldoende inzichtelijk gemaakt. 

 

4. Het wijzigen van het kruispunt Engelendaal - Laan van Berendrecht wordt blijkens de op 7 

mei 2009 met Wereldhave gesloten overeenkomst door en voor kosten van Wereldhave 

gerealiseerd. Het hiervoor relevante deel van deze overeenkomst is bijgevoegd als 

productie 5. Bij brief van 16 augustus 2012 (productie 6) heeft Wereldhave nog eens 

bevestigd dat zij deze kruising voor eigen rekening en risico en ten behoeve van de 

gemeente zal ontwikkelen en realiseren. Blijkens de brief zal Wereldhave daarbij ook de 

verdeling van het verkeer over de in-/uitritten van de bestaande parkeergarage betrekken. 

Wereldhave onderzoekt of de inrichting en ontsluiting nog verder geoptimaliseerd kunnen 

worden. Wereldhave zegt toe de noodzakelijke maatregelen te nemen nadat de door haar 

gevraagde vergunning voor uitbreiding van het winkelcentrum de Winkelhof onherroepelijk is. 

Aldus is ook de uitvoering en financiering van de overige door Goudappel Coffeng 

noodzakelijk geachte infrastructurele maatregelen naar de mening van de raad voldoende 
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inzichtelijk gemaakt. Dientengevolge acht de raad de verkeersveiligheid van dit plandeel 

voldoende gewaarborgd.  

 

 In reactie op het definitief uitvoeringspakket hebben Atkins e.a. bij brief van 15 augustus 

2012 (onder meer) aangegeven dat naar hun mening in dit plan ook het aanleggen van 

vrijliggende fietspaden op de Heinsiuslaan had moeten worden opgenomen.  

 

 De raad stelt voorop dat de uitbreiding van het winkelcentrum De Winkelhof (ook) voor 

fietsers geen gevaarlijke situatie zal gaan opleveren. Dit is nader toegelicht in de 

aanvullende memo van de verkeersdeskundige van de gemeente Leiderdorp van 28 

augustus 2012 (productie 3b). Zoals ook tijdens de zitting op 3 november 2011 namens de 

raad gemotiveerd is aangevoerd, zal de uitbreiding van winkelcentrum De Winkelhof blijkens 

het rapport van Goudappel Coffeng van 19 oktboer 2006 immers tot een zeer geringe 

verkeerstoename op de Heinsiuslaan van 0 tot 2 % leiden. Voorts verandert het aantal 

ontsluitingen van de parkeergarage(s) voor bezoekers op de Heinsiuslaan niet. In totaal 2 x 

in- en 2 x uitritten. In de huidige situatie is blijkens de ongevallenregistratie (als bijlage 

gevoegd bij voornoemde verkeersmemo) geen sprake van een verkeersonveilige situatie 

voor fietsers, zodat deze ook in de toekomst niet te verwachten valt. In de toekomstige 

situatie zal voor het bevoorradingsverkeer wel een aparte oprit worden aangelegd, waardoor 

keerbewegingen op het plateau worden voorkomen en vrachtwagens met bestemming De 

Winkelhof niet over het iets smallere gedeelte van de Heinsiuslaan zullen rijden. Door de 

geplande aanrijroute vanaf zijde Gallaslaan voor de vrachtwagens wordt bovendien de 

“gevaarlijke” blinde hoek (bij rechts afslaan) voor de vrachtwagenchauffeur voorkomen. Dit 

komt de verkeersveiligheid van fietsers ten goede.  

 

 Voorgaande laat onverlet dat de raad onderkent dat het uit het oogpunt van verbetering van 

de verkeersveiligheid gewenst is om langs hoofdstructuren (waaronder de Heinsiuslaan) 

vrijliggende fietspaden aan te leggen. Zoals op 3 november 2011 ter zitting is toegezegd 

heeft de raad bezien of dit op de Heinsiuslaan praktisch en financiëel uitvoerbaar is. In 

voornoemde memo van de verkeersdeskundige van de gemeente Leiderdorp van 28 

augustus 2012  is uiteengezet waarom de raad tot de conclusie is gekomen thans niet tot het 

aanleggen van vrijliggende fietspaden op de Heinsiuslaan over te gaan. Het hoofdargument 

hierbij is dat er geen sprake is van een verkeersonveilige situatie voor fietsers op de 

Heinsiuslaan, zodat het aanleggen van vrijliggende fietspaden vanuit het oogpunt van 

verkeersveiligheid weliswaar gewenst maar niet noodzakelijk is. Daarnaast spelen financiële 

motieven en de (beperkt) aanwezige ruimte op de Heinsiuslaan een rol.  

 

De raad acht de verkeersveiligheid ook op dit punt voldoende gewaarborgd. 
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Het plandeel met de bestemming "Maatschappelijk" 

 

Verkeersveiligheid   

5. In de tussenuitspraak heeft uw Afdeling vastgesteld dat in het verkeerskundig onderzoek van 

januari 2007 een aantal verkeersonveilige knelpunten is gesignaleerd in de bestaande 

situatie. Voorts staat in het onderzoek dat de Intensiteit/Capaciteit-verhouding (I/C-

verhouding) op de Van Poelgeestlaan en de Laan van Ouderzorg bij autonome ontwikkeling 

meer dan 0,85 is, hetgeen betekent dat bij autonome ontwikkeling problemen in de 

verkeersafwikkeling kunnen ontstaan. Er zijn volgens uw Afdeling geen aanknopingspunten 

dat de Brede School West (BSW) is meegenomen in dit onderzoek. Dit terwijl uw Afdeling 

het aannemelijk acht dat de BSW een verkeersaantrekkende werking zal hebben. Alsdan is 

naar het oordeel van uw Afdeling onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat de verkeersveiligheid 

bij een toekomstige BSW zal zijn gewaarborgd.  

 

6. Gebleken is dat per abuis aan uw Afdeling een conceptversie van het verkeerskundig 

onderzoek gedateerd 9 maart 2007 is toegezonden. Hierbij treft u alsnog de definitieve 

versie van het verkeersonderzoek van 24 mei 2007 aan (productie 7). In dit 

verkeersonderzoek is rekening gehouden met de BSW. Geconcludeerd wordt dat de BSW 

een verkeersproductie van 1.580 - 2.430 mvt/etmaal zal hebben. Op dit moment bedraagt de 

verkeersproductie van de twee bestaande scholen en de sportzaal 1.150 - 1.800 mvt/etmaal. 

Er zal door de BSW derhalve een toename van verkeersstromen zijn van 430 - 630 

mvt/etmaal ten opzichte van de huidige situatie. Een dergelijke verkeerstoename is volgens 

het onderzoek goed af te wikkelen (zie p. 23 van het onderzoek). Wel wordt opgemerkt dat 

het de voorkeur verdient om de BSW tweezijdig te ontsluiten met een spreiding van het 

autoverkeer over twee routes. De raad merkt op dat de geplande BSW hierin voorziet.  

 

7. In voornoemd verkeersonderzoek is onder meer gebruik gemaakt van de RVMK 2005. 

Thans bestaat er een meer recentere en nauwkeuriger versie, zijnde de RVMK 2.2. In de 

RVMK 2.2 is rekening gehouden met de komst van de BSW. In het verkeersonderzoek is 

daarnaast het aantal motorvoertuigen per etmaal berekend en is ook de I/C-verhouding 

hierop gebaseerd. Dat betekent dat er vanuit wordt gegaan dat het verkeer zich gelijkmatig 

over de dag verdeelt over de betreffende wegen. De raad acht het van belang dat inzichtelijk 

wordt gemaakt dat de wegen ook tijdens het piekmoment voldoende capaciteit hebben om 

het verkeer af te wikkelen. Voor de BSW is de 2-uurochtendspits het piekmoment.    

 

8. In de memo van 23 juli 2012 (productie 8) hebben de verkeersdeskundigen van de 

gemeente Leiderdorp aan de hand van de RVMK 2.2 en de I/C-verhouding op basis van de 

2-uurochtendspits berekend of de wegen ook tijdens het piekmoment voldoende capaciteit 

hebben om het verkeer af te wikkelen. Gebleken is dat de I/C-verhouding op alle rond de 
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BSW gelegen wegen onder de 0.85 blijft, waardoor geconcludeerd kan worden dat er geen 

verkeerskundige problemen zijn te verwachten op de piekmomenten.  

 

9. Voorts wordt in de memo van de verkeersdeskundigen melding gemaakt van het feit dat het 

college in het definitief uitvoeringspakket voor het IVVP heeft besloten om de Laan van 

Ouderzorg, de Van Poelgeestlaan en de Vronkenlaan ter hoogte van de BSW als 30 

kilometerzone te herinrichten en een vrachtwagenverbod in te stellen (waarbij voor het 

vrachtverkeer een alternatieve route wordt geboden). Ter plaatse van de BSW zal daarnaast 

een schoolzone worden gerealiseerd. Deze maatregelen zijn in het belang van de 

verkeersveiligheid. Op 10 september 2012 heeft de raad de financiële middelen voor de 

uitvoering van deze maatregelen beschikbaar gesteld. Uitvoering van deze plannen is 

gepland voor 2014, zodat bij openstelling van de BSW de nieuwe situatie is gerealiseerd. 

Deze maatregelen zijn nog niet opgenomen in de RVMK 2.2, waardoor de consequenties 

van deze maatregelen op de intensiteiten per wegvak nog niet inzichtelijk zijn. Wel hebben 

de verkeersdeskundigen een eigen berekening gemaakt, waaruit blijkt dat ook dan de 

doorstroming voldoende zal zijn gewaarborgd. Te meer nu blijkens het definitief 

uitvoeringspakket voor het IVVP het kruispunt Heinsiuslaan - Engelendaal - Vronkenlaan zal 

worden aangepast.  

 

10. Gelet op het voorgaande is de raad van mening dat de verkeersveiligheid bij de toekomstige 

BSW voldoende zal zijn gewaarborgd.      

 

 Parkeren 

11. In de tussenuitspraak heeft uw Afdeling vastgesteld dat uit het verkeerskundig onderzoek 

blijkt dat in de bestaande situatie met betrekking tot twee parkeergebieden reeds 

verkeersproblemen zijn geconstateerd. Niet is gebleken dat de toename van de parkeerdruk 

als gevolg van de realisering van de BSW voldoende is onderzocht en is betrokken bij de 

afweging van de raad met betrekking tot het aantal benodigde parkeerplaatsen.  

 

12. Zoals hiervoor is overwogen is per abuis aan uw Afdeling een conceptversie van het 

verkeerskundig onderzoek gedateerd 9 maart 2007 toegezonden in plaats van de definitieve 

versie van het verkeersonderzoek van 24 mei 2007. In laatstgenoemd verkeersonderzoek is 

rekening gehouden met de BSW. In het verkeersonderzoek wordt inderdaad geconstateerd 

dat in de huidige situatie tijdens de ochtendspits parkeerproblemen aanwezig zijn op de 

Vronkenlaan en de Leeuwerikstraat. Het feit dat beide straten niet zijn ingericht voor het 

efficiënt afhandelen van het (piek)verkeer draagt daaraan bij. Met de BSW neemt het aantal 

verkeersbewegingen en de parkeervraag toe. Onder meer een Kiss&ride-voorziening zal er 

toe bijdragen dat parkeerproblemen worden voorkomen. Vervolgens wordt in het onderzoek 

berekend hoeveel parkeerplaatsen en welke Kiss&ride-voorziening voor de gehele BSW 
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(volgens de toen bekende cijfers) nodig zullen zijn en waar deze binnen het 

bestemmingsplan kunnen worden gesitueerd.  

 

13. Inmiddels is het Programma van Eisen voor de BSW in goed overleg met alle betrokken 

partijen nader uitgewerkt en heeft de raad op 19 december 2011 ingestemd met het 

Voorlopig Ontwerp van de BSW. Alle relevante stukken over de ontwikkelingen van de BSW 

alsmede het genoemde Voorlopig Ontwerp van de BSW zijn als bijlagen gevoegd bij de 

nader te noemen memo van de verkeersdeskundigen van de gemeente Leiderdorp. Naast 

voornoemde ontwikkelingen is op 7 februari 2012 het Parkeerbeleidsplan Leiderdorp 

vastgesteld (productie 9). Hiermee is in het verkeersonderzoek van destijds uiteraard nog 

geen rekening gehouden. Voorts is de raad tot het inzicht gekomen dat in het 

verkeersonderzoek niet de parkeerbehoefte van de gehele BSW behoefde te worden 

berekend. Volgens vaste jurisprudentie van uw Afdeling dient bij vervangende nieuwbouw 

(zoals de BSW) immers slechts rekening te worden gehouden met de toename van de 

parkeerbehoefte als gevolg van het realiseren van het bouwplan ten opzichte van de reeds 

bestaande parkeerbehoefte vanwege de te slopen panden (zijnde de reeds aanwezige 

scholen de Leeuwerik en de PWA-school, waarvoor destijds de benodigde 

bouwvergunningen zijn verleend). De raad verwijst in dit verband naar de uitspraken van uw 

Afdeling van 7 maart 2012 (201106323/1) en 29 maart 2006 (200504312/1).  

 

14. In de memo van 23 juli 2012 (productie 10; inclusief de in de memo aangehaald 5 bijlagen 

over ontwikkelingen van de BSW) hebben de verkeersdeskundigen van de gemeente 

Leiderdorp op basis van het Parkeerbeleidsplan berekend wat de toegenomen 

parkeerbehoefte is en op welke wijze daarin binnen het bestemmingsplan wordt voorzien.  In 

het Parkeerbeleidsplan is aangesloten bij de kencijfers van CROW-publicatie 182. Voorts 

wordt het in het Parkeerbeleidsplan voor nieuwbouw uitgegaan van een verhoging met 

14,5%. In de tabel 8.1 staat dat voor nieuwbouw van een basisschool (zijnde de derde kolom 

van de tabel) een parkeernorm van 0,8 parkeerplaats per leslokaal geldt. Met de BSW 

worden 4 extra leslokalen gerealiseerd en zijn voor wat betreft de basisscholen dus 3,2 extra 

parkeerplaatsen nodig. Voorts voorziet de BSW in een peuterspeelzaal. Hiervoor geldt een 

norm van 0,8 parkeerplaatsen per arbeidsplaats. Voor de peuterspeelzaal zullen 2 

arbeidsplaatsen nodig zijn, zodat moet worden voorzien in 1,6 parkeerplaatsen. De 

buitenschoolse opvang vindt na de openingstijden van de scholen plaats en hiervoor zijn op 

dat moment voldoende parkeerplaatsen beschikbaar (dubbelgebruik). De huidige gymzaal 

wordt vervangen door een sportzaal, welke overdag alleen door de scholen wordt gebruikt. 

Hiervoor behoeven geen extra parkeerplaatsen te worden aangelegd. In de avond wordt de 

sportzaal, zoals ook bij de huidige gymzaal het geval is, gebruikt door de lokale 

sportverenigingen. Ook hiervoor zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig (dubbelgebruik). 

In totaal dienen er derhalve 5 parkeerplaatsen te worden aangelegd. Op het Kwikstaartplein 
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worden 25 extra parkeerplaatsen aangelegd. Hiermee wordt derhalve ruimschoots in de 

parkeerbehoefte van de langparkeerders voorzien.  

 

15. Daarnaast hebben de verkeersdeskundigen in de memo berekend hoe groot de Kiss&ride-

voorziening dient te zijn, om te voorzien in de tijdelijke parkeerbehoefte. Ook hierbij hebben 

zij zich gebaseerd op het Parkeerbeleidsplan. In zijn algemeenheid geldt dat hoe jonger de 

kinderen zijn, hoe meer ze met de auto zullen worden gebracht en hoe langer de auto tijdelijk 

geparkeerd staat. Omdat niet exact is in te schatten welke groepen in de vier toe te voegen 

leslokalen (met 30 leerlingen per leslokaal) zullen zitten, is gerekend met de geldende cijfers 

voor de jongste groepen 1-3 (derhalve een worst case scenario). In totaal worden er vier 

leslokalen toegevoegd. Uitgaande van 30 kinderen per leslokaal betekent dit een toename 

van 120 leerlingen. Rekening houdend met het percentage kinderen dat met de auto wordt 

gebracht, de reductiefactie parkeerduur en de reductiefactor voor het aantal kinderen per 

auto, zijn - uitgaande van het worst case scenario - op basis van de berekeningen voor de 

scholen (120 x 45% x 0,05 x 0,75) 20,25 kortparkeerplaatsen benodigd. Voor de 

peuterspeelzaal is gerekend met de daarvoor geldende cijfers van het percentage kinderen 

dat met de auto wordt gebracht, de reductiefactor parkeerduur en de reductiefactor van het 

aantal kinderen per auto. De peuterspeelzaal zal maximaal plaats kunnen bieden aan 15 

peuters. Op basis van de berekeningen zijn voor de peuterspeelzaal (15 x 65% x 0,25 x 

0,75) 1,8 kortparkeerplaatsen benodigd. In totaliteit zijn voor de BSW derhalve 22 

kortparkeerplaatsen benodigd. Er wordt een Kiss&ride-voorziening aangelegd van 42 meter, 

wat inhoudt dat er 7 auto's tegelijk kunnen parkeren. Dit betekent een tekort aan 15 

kortparkeerplaatsen. Op het Kwikstartplein worden echter 25 extra langparkeerplaatsen 

aangelegd, waar er maar 5 benodigd zijn. Het tekort aan kortparkeerplaatsen op de 

Kiss&Ride-voorziening wordt derhalve ruimschoots gecompenseerd door de langparkeer- 

plaatsen aan het Kwikstaartplein.  

 

16. Op grond van de berekeningen is de parkeerbalans als volgt.   

 

 Parkeerbehoefte Parkeeraanbod Totaal 

Langparkeren 5 25 (Kwikstaartplein) +20 

Kiss&ride 22 7 (Leeuwerikstraat) -15 

totaal 27 32 +5 

        

 De parkeerbalans is derhalve positief.  

 

17. De Kiss&ride-voorziening zal worden aangelegd aan de Leeuwerikstraat. Dit betreft de 

meest ideale keuze nu de entrees van de scholen aan de Leeuwerikstraat en aan het 

Kwikstaartplein zullen worden gesitueerd (en derhalve niet aan de Vronkenlaan). De 

verkeersstromen worden daarmee gescheiden. Voorts zijn aan het Kwikstaartplein reeds 
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(meer dan voldoende) parkeerplaatsen aanwezig. Om te zorgen voor een efficiënte 

verkeersafwikkeling wordt op de Leeuwerikstraat eenrichtingsverkeer ingesteld. Ter plaatse 

van de aan te leggen Kiss&ride-voorziening aan de Leeuwerikstraat liggen thans 7 

langsparkeerplaatsen die dus zullen verdwijnen. Deze langsparkeerplaatsen kunnen 

gecompenseerd worden op het Kwikstaartplein (waar blijkens de parkeerbalans een 

overschot is van 5 parkeerplaatsen) en op de Vronkenlaan. Op de Vronkenlaan kunnen de 

huidige langsparkeerplaatsen namelijk vervangen worden door haakse parkeerplaatsen. Er 

is genoeg ruimte om circa zeven parkeerplaatsen toe te voegen indien noodzakelijk. Bij de 

memo van de verkeersdeskundige is een afbeelding gevoegd, waarin inzichtelijk wordt 

gemaakt waar de Kiss&ride-zone zal worden gesitueerd en waar de parkeerplaatsen kunnen 

worden gecompenseerd.  

 

18. Op grond van het voorgaande is de raad van mening dat in het bestemmingsplan in de voor 

de BSW benodigde parkeerruimte in voldoende mate is voorzien.  

Geluid 

19. In de tussenuitspraak heeft uw Afdeling overwogen dat het gebrek in het verkeerskundig 

onderzoek doorwerkt in de beoordeling van de raad van de gevolgen van de BSW voor de 

geluidbelasting.   

 

20. In het definitief uitvoeringspakket voor het IVVP heeft het college besloten om de Laan van 

Ouderzorg, de Van Poelgeestlaan en de Vronkenlaan ter hoogte van de BSW als 30 

kilometerzone te herinrichten. Op grond van artikel 74, tweede lid, van de Wet geluidhinder 

(Wgh) tellen deze wegen bij de berekening van de geluidbelasting niet mee. Het feit dat op 

grond van de Wgh akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai niet verplicht is, laat 

echter onverlet dat moet worden beoordeeld of het plan uit het oogpunt van geluidbelasting 

in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.   

 

21. De raad heeft door de Omgevingsdienst West-Holland een onderzoek laten verrichten naar 

de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de BSW. Blijkens het 

onderzoeksrapport van 30 mei 2012 (productie 11) bedraagt de geluidbelasting als gevolg 

van de Vronkenlaan ten hoogste 56 dB en als gevolg van de van Poelgeestlaan ten hoogste 

54 dB. De geluidbelasting blijft derhalve binnen de maximale ontheffingswaarde op grond 

van de Wgh van 63 dB. Voorts wordt eveneens gebleven beneden de grens van 58 dB 

waarvoor de Omgevingsdienst West-Holland volgens zijn eigen beleid in principe bereid is 

om hogere grenswaarden vast te stellen. Voor de BSW behoeven echter geen hogere 

grenswaarden te worden vastgesteld nu het college heeft besloten om de Laan van 

Ouderzorg, de Van Poelgeestlaan en Vronkenlaan ter hoogte van de BSW als 30 

kilometerzone te herinrichten. In het geluidsonderzoek is er nog vanuit gegaan dat op de 

Laan van Ouderzorg, de van Poelgeestlaan en de Vronkenlaan 50 km/uur wordt gereden. Dit 

zal ter hoogte van de BSW niet meer het geval zijn, waardoor de geluidbelasting lager zal 
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uitvallen dan zoals is vastgesteld in het onderzoek. Voor de volledigheid merkt de raad nog 

op dat de opmerking op p. 10 van het rapport dat het verlagen van de snelheid op 

voornoemde wegen tot verkeerskundige bezwaren zou stuiten (nu deze wegen dienen als 

ontsluitingsweg) onjuist is. In de bijgevoegde memo van 6 augustus 2012 (productie 12) 

heeft de verkeersdeskundige van de gemeente Leiderdorp nader toegelicht waarom het 

verlagen van de snelheid tot 30 km/uur op voornoemde wegen niet op verkeerskundige 

bezwaren stuit.  

 

22. Gelet op het voorgaande is de raad van mening dat het plan uit het oogpunt van 

geluidbelasting in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.   

 

 

 

 

 Luchtkwaliteit 

23. In de tussenuitspraak heeft uw Afdeling overwogen dat het gebrek in het verkeerskundig 

onderzoek ook doorwerkt in de beoordeling van de raad van de gevolgen van de BSW voor 

de luchtkwaliteit.  

 

24. De raad heeft de Omgevingsdienst West-Holland verzocht om onderzoek te verrichten naar 

de gevolgen van de BSW voor de luchtkwaliteit. In het rapport van 11 juni 2012 (productie 

13) heeft de Omgevingsdienst met behulp van het CAR II model en de RVMK 2.2 (waarin de 

BSW is meegenomen) berekend dat binnen de toegestane grenswaarden voor 

stikstofdioxide en fijn stof wordt gebleven.  

 

25. Gelet op het voorgaande is de raad van mening dat het plan ook uit het oogpunt van 

luchtkwaliteit in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. 

 

 Conclusie 

26. Naar de mening van de raad zijn met het voorgaande de door uw Afdeling geconstateerde 

gebreken in voldoende mate hersteld. De raad verzoekt uw Afdeling dan ook om, als zij tot 

een vernietiging van het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan "Nieuw Centrum" komt, 

gelet op bovenstaande nadere motivering de rechtsgevolgen van dit besluit in stand te laten.  

 

 Hoogachtend, 

 

 

 R. Lever 

 Geelkerken Linskens Advocaten N.V.  
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Overzicht producties 

1. Collegebesluit definitief Uitvoeringspakket IVVP, 4 juni 2012 

2. Definitief Uitvoeringspakket IVVP 

3. Kruispuntanalyse Heinsiuslaan 21 mei 2012 

3.a Memo: Aanvullende informatie Vronkenlaan 

3.b Memo: Vrijliggende fietspaden Heinsiuslaan 

4. Raadsbesluit Uitvoeringspakket IVVP 

5. Overeenkomst Wereldhave (gedeeltelijk) 

6. Verklaring Wereldhave 

7. verkeerskundig onderzoek scholenlocatie brede school west, 24 mei 2007 

8. Memo verkeersveiligheid Brede School West 

9. Parkeerbeleidsplan 

10. Memo parkeren  

 10.1 Programma van Eisen 2009 

 10.2 Advies klankbordgroep 

 10.3 Programma van Eisen 2010 

 10.4 Raadsbesluit Vaststelling VO BSW en IBO notitie, 19 dec 2012 (inclusief 

fasebeslisdocument 

 10.5 Ontwerp gebouwen Brede school west 

11. Akoestisch onderzoek brede school west, Omgevingsdienst West-Holland 

12. Memo afwaardering Van Poelgeestlaan / Vronkenlaan 

13. Advies luchtkwaliteit brede school west, Omgevingsdienst West-Holland 


