
Kort verslag van de raadsvergadering van 14 mei 2012 
 
 
Vragenronde en mededelingen 
Er zijn raadsvragen gesteld over geluidswering A4 (D66), Uitvoering gemeentelijk bomenbeleid (GrL), 
Ongelukken Engelendaal (BBL) en Sportnota (VVD/BBL/CDA/GrL). Vragen en antwoorden kunt u 
lezen in ons raadsinformatiesysteem: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/14-
mei/20:00. Een vraag van BBL over Transities komt aan de orde in de extra commissie Bestuur en 
Maatschappij van 21 mei. 
 
Beslissing op bezwaar onttrekken openbaarheid Ockenrode 
Op 10 oktober 2011 heeft de raad besloten een gedeelte van de Ockenrode aan de openbaarheid te 
onttrekken. Tegen dit besluit zijn zes bezwaarschriften ingediend. De raad besluit de bezwaarden 1 
t/m 5 ontvankelijk te verklaren, bezwaarde 6 niet ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit 
onder aanvulling met een nadere motivering in stand te laten. De raad uit stevige kritiek t.a.v. het 
proces, de raad is niet op tijd geïnformeerd over de bezwaren en het gevoerde verweer. 
BBL stemt tegen het voorstel. GroenLinks kan niet instemmen omdat zij de stedenbouwkundige 
onderbouwing onvoldoende vindt. 
 
Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan 
Namens het bestuur van de Bewonersvereniging Holtlant wijst mevrouw Lammertink op de 
standunten van de vereniging zoals die in een addendum bij de ingediende bezwaren zijn 
weergegeven. De raad stelt de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan vast. 

 
Vaststelling bestemmingsplan N446 
De raad stelt het bestemmingsplan voor de provinciale weg N446A vast, waarbinnen de provinciale 
weg Duurzaam Veilig kan worden ingericht.  

 
Bouwverordening Gemeente Leiderdorp 2012 
De raad stelt de Bouwverordening Gemeente Leiderdorp 2012 vast. Als de raad geld beschikbaar wil 
stellen voor de ontwikkeling van monumentenbeleid kan dat bij de kadernota. 
 
Regeling Duurzaamheidslening 2012 
De raad stelt de Regeling Duurzaamheidslening 2012 vast. 
Deze regeling biedt een toetsingskader waarmee de aanvrager kan onderzoeken of hij al dan niet in 
aanmerking komt voor een duurzaamheidslening.  
 
Duurzaamheidsagenda 
In de duurzaamheidsagenda zijn alle beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid bij elkaar 
gebracht, om zo de milieukwaliteit ten minste te laten voldoen aan het wettelijk minimum en ter 
verbetering van de leefomgeving. De raad stelt de duurzaamheidsagenda vast, met een groot aantal 
aanvullingen/wijzigingen die GroenLinks in een amendement (wijzigingsvoorstel) heeft voorgesteld. 
 
Onderwijsvisie 2012 
De raad stelt de onderwijsvisie 2012 vast en gaat akkoord met het starten van de volgende fase in de 
bouwvoorbereiding Brede School Voorhof die zal leiden tot definitieve besluitvorming over het project 
Kindcentrum Voorhof begin 2013. 

 
Vaststellen Verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2012 
De bepalingen in de gemeentelijke bouwverordening over slopen vervallen en daarom dient de 
Legesverordening te worden aangepast. De raad stelt de aangepast verordening vast met een 
wijzigingsvoorstel van CDA/BBL/PvdA/GrL. Het tarief voor een aanvraag die betrekking heeft op een 
bouwwerk waarin asbest aanwezig is wordt met die wijziging op 0 gesteld. 
 
Brief Inspectie Leefomgeving en Transport over uitvoering asbesttaken 
De raad roept het college bij motie van PvdA/BBL/CDA op om op  korte termijn de zorgen van 
bewoners t.a.v. het onderwerp rondom asbestverwerking in Leiderdorp weg te nemen en verzoekt het 
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college de raad nadrukkelijk op de hoogte te houden van de voortgang van de herstelwerkzaamheden 
op dit punt. 
Het college zegt dit toe en zal op korte termijn een stappenplan en een datum voor een eerste 
voortgangsrapportage te verstrekken. 
 
Afrekening fractiegelden 2011 
De raad neemt de verantwoording van de raadsfracties over de besteding van hun fractiegelden 2011 
voor kennisgeving aan en stelt de uitgaven over 2011 vast. 

 


