
 
 
 
 

AMENDEMENT 
 

 
Voorstel nr. 1 
(agendapunt nr 8) 
 

 
Onderwerp: Duurzaamheidagenda 2011-2014 
 

 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 14 mei 2012 
 

 
Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijzigingen op te nemen onder ‘doelen’ in de 
aangegeven hoofdstukken van het beleidsdocument ‘Duurzaamheidagenda 2011-2014: 
 
[3.2] Wonen 

 Op plaatsen waar mensen, wonen, sporten of anderszins langdurig verblijven is de 
concentratie van luchtverontreinigende stoffen beduidend lager dan de wettelijke toegestane 
grenswaarden. 

 de gemeente dringt bij RWS aan op de wettelijk vereiste evaluatie van de MER Tracébesluit 
op de wettelijke termijn na ingebruikname van de verbreedde A4. 

 de gemeente formuleert en stelt vast een gemeentelijk Besluit luchtkwaliteit gevoelige 
bestemmingen inclusief woningbouw. 

[3.3] Werken 

 de gemeente benadrukt het belang van de donkerte door deel te nemen aan de jaarlijkse 
‘Nacht van de nacht’. 

[3.4] Mobiliteit 

 de gemeente bevorderd het fietsgebruik en gedeeld autogebruik. 
[3.5] Groene en natte ruimte 

 [Nieuw:] Bij het verondiepen van zandwinputten in de Munnikkenpolder houdt de 
gemeente vast aan de kwaliteitseisen die contractueel zijn vastgelegd. 
[oud: Bij het verondiepen van zandwinputten wordt uitsluitend het gebruik van bagger/grond 
met de kwaliteitsklasse ‘achtergrondwaarde’ toegestaan.] 

[3.6] Gemeentelijke organisatie 

 De gemeente streeft naar een gezond binnenklimaat op scholen. 

 Een lesprogramma ‘Ken je leefomgeving, ken je dorp’ dat in samenwerking van scholen, MEC 
en vrijwilligers/overige instellingen tot stand komt wordt ondersteund. 

 Op basisscholen wordt jaarlijks voorlichting over afvalreductie en afval scheiden gegeven. 
[4.2] Wonen 

 ‘Het streven is minimaal basisniveau uit het RBDS…’ wordt vervangen door ‘Het streven is het 
extra ambitieniveau uit het RBDS...’ 

[4.4] Mobiliteit 

 Fiets- en wandelpaden worden met zo groot mogelijke afstand tot autowegen ingericht. 
[4.5] Groene en natte ruimte 

 Beleidsregels over natuurvriendelijk groenonderhoud structureel in de uitvoerende organisatie 
verankerd. 

[5.2] Wonen 
Het doel ‘5% van de huishoudens heeft energiezuinig gedrag’ wordt anders en smart geformuleerd als 
volgt: 

 Inwoners worden geïnformeerd over het belang van energiebesparing bij woningen en minder 
verharding in tuinen. 

 per jaar wordt 5% van de bestaande huurwoningenwoningen met tenminste 2 stappen op het 
energielabel verbeterd. 

 Het Doel ‘Duboplus richtlijn: GPR score 7.0’ wordt vervangen door ‘De nagestreefde GPR 



score bij nieuwbouw is 8.0’ 
[5.3] Werken 

 De gemeente informeert bedrijven over het belang van MVO met nadruk op milieu en sociale 
aspecten. 

 Het doel ‘Duboplus richtlijn: GPR score 7.0’ wordt vervangen door ‘De nagestreefde GPR 
score bij nieuwbouw is 8.0’ 

[5.4] Mobiliteit 

 [Nieuw:] De gemeente informeert inwoners over de duurzame voordelen van mobiliteit 
op basis van groengas en spant zich in om de inrichting van een groengas-vulpunt in 
Leiderdorp mogelijk te maken. 
[oud: Het doel ‘Besparing en/of verduurzaming brandstoffen met 1% per jaar’ wordt smart 
geformuleerd als ‘Uitgaande van 2010 als referentiejaar wordt per jaar wordt minimaal 1% 
minder brandstof verkocht of is 1 % meer van de verkochte brandstof afkomstig uit duurzame 
bronnen.] 

[5.5] Groen en natte ruimte 

 Bewoners worden gestimuleerd zelf bij te dragen aan het behoud van biodiversiteit en het 
verbeteren van de ecologische leefomgeving; 

[5.6] Gemeentelijke organisatie 

 Het doel ‘klimaatneutrale gemeentelijke huisvesting en organisatie’ wordt aangevuld met ‘in 
2015’. 

 de gemeente lobbyt binnen relevante samenwerkingsverbanden voor een regionale visie en 
samenwerking bij duurzame lokale energieproductie. 

 Gestreefd wordt naar energieproductie door vergisting uit GFT zodra dit contractueel mogelijk 
is. 

 Initiatieven gericht op het voorkomen, hergebruiken en recyclen van afval worden 
ondersteund. 

 

 
Toelichting: 
De wijzigingen verhelderen gestelde doelen en / of stellen het ambitieniveau bij met oog op de 
toenemende technische en financiële haalbaarheid van duurzaamheidmaatregelen en de urgentie van 
de klimaatproblematiek. 
Op de eerste versie van dit amendement heeft het college een onderbouwde reactie gegeven, waarin 
een zestal wijzigingen afgeraden worden. GroenLinks heeft op twee van deze punten [oud] een 
alternatief voorstel geformuleerd (nieuw). 
Bij dit amendement hoort een tabel waarin fracties puntsgewijs kunnen aangeven of ze wel/niet 
instemmen met de amenderingen. 

 
Ondertekening en naam: 
GroenLinks: Frauke Joester 
 

 
 


