
Amendementen GroenLinks betreffende de Duurzaamheidsagenda Leiderdorp 
 
Overzicht tbv. voorbereiding besluitvorming in de raad van 14 mei 2012 
Fracties worden verzocht aan te geven welke punten zij steunen (J), niet steunen (N) of nog willen behandelen in de raad (D). 
 
Belangrijk: Het college adviseert om zes amendementvoorstellen niet over te nemen (kleurmarkering). In twee gevallen zijn alternatieve 
voorstellen geformuleerd. Deze zijn als ‘nieuw’ gemarkeerd in onderstaande tabel. 
 

 Nr. + titel Toevoeging/wijziging Advies college PvdA GL CDA BBL D66 VVD 

A 3.2 Wonen Op plaatsen waar mensen wonen, sporten of 
anderszins langdurig verblijven is de 
concentratie van luchtverontreinigende stoffen 
beduidend lager dan de wettelijk toegestane 
grenswaarden. 

Overnemen  J J J N   

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

Overnemen  J J J J   

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

Niet overnemen N J J N   

D  De gemeente stuurt actief op behoud van de 
bodemkwaliteitsklasse ‘wonen’ respectievelijk 
‘achtergrondwaarde’ waar deze aanwezig is. 
 

Niet overnemen N  N N   

E  Baggerdepots op grond in de kwaliteitsklasse 
achtergrondwaarde worden alleen toegestaan 
als de kwaliteit van de bagger overeenkomt 
met die van de ontvangende grond. 

Niet overnemen N  J N   

F 3.3 Werken De gemeente benadrukt het belang van de 
donkerte door deel te nemen aan de jaarlijkse 
‘Nacht van de nacht’. 

Overnemen  J J J N   

G 3.4 Mobiliteit De gemeente bevordert het fietsgebruik en Overnemen  J J J N   



gedeeld autogebruik. 

H 3.5 Groene en 
natte ruimte 

Bij het verondiepen van zandwinputten wordt 
uitsluitend het gebruik van bagger/grond met 
de kwaliteitsklasse ‘achtergrondwaarde’ 
toegestaan. 

Niet overnemen N  N N   

I Nieuw Bij het verondiepen van zandwinputten in 
de Munnikkenpolder houdt de gemeente 
vast aan de kwaliteitseisen die contractueel 
zijn vastgelegd. 

 (J) J J J   

J 3.6 Gemeentelijke 
organisatie 

We streven naar een gezond binnenklimaat op 
scholen. 

Overnemen (met 
wijzigingsvoorstel 
college)  

J J J J   

K  Lesprogramma ‘Ken je leefomgeving, ken je 
dorp’ wordt ondersteund. 

Niet overnemen J J J N   

L  Op basisscholen wordt jaarlijks voorlichting g 
over afvalreductie en afval scheiden gegeven. 

Overnemen J J J N   

M 4.4 Mobiliteit Fiets- en wandelpaden worden met zo groot 
mogelijke afstand tot autowegen ingericht. 

Overnemen  J J J N   

N 4.5 Groene en 
natte ruimte 

Beleidsregels over natuurvriendelijk 
groenonderhoud worden structureel in de 
uitvoerende organisatie verankerd. 

Overnemen J J J J   

O 5.2 Wonen Inwoners worden geïnformeerd over het belang 
van energiebesparing bij woningen en minder 
verharding in tuinen. 

Overnemen J J J J   

P  Per jaar wordt 5% van de bestaande 
huurwoningen met tenminste 2 stappen op het 
energielabel verbeterd. 

Overnemen J J J N   

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

Overnemen J J J N   

R 5.3 Werken De gemeente informeert bedrijven over het 
belang van MVO met nadruk op milieu en 
sociale aspecten. 

Overnemen J J J N   



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

Geen advies J J  N   

T 5.4 Mobiliteit Het doel ‘Besparing en/of verduurzaming 
brandstoffen met 1 % per jaar wordt smart 
geformuleerd als ‘uitgaande van 2010 als 
referentiejaar wordt per jaar minimaal 1% 
minder brandstof verkocht of is 1% meer van 
de verkochte brandstof afkomstig uit duurzame 
bronnen.’ 

Niet overnemen N  N N   

U 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. 

 (J) J N (J, 
mits 
geen 
koste
n) 

N   

V 5.5 Groene en 
natte ruimte 

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

Overnemen J J J N   

W 5.6 Gemeentelijke 
organisatie 

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

Overnemen J J J J   

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

Overnemen J J J N   

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

Overnemen J J J J   

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

Overnemen J J J J   

 


