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Geachte leden van de raad, commissie ruimte, 

In de commissie ruimte van 22 januari 2012 heeft de heer Wassenaar u toegezegd dat u 
nader geïnformeerd zou worden over de inzet van de financiële middelen met betrekking tot 
de ruimtelijke en maatschappelijke structuurvisies. Met deze brief geven wij u een toelichting 
op de opgenomen begroting in de beide plannen van aanpak. 

Voor de ruimtelijke structuurvisie is naast de interne uren een bedrag van € 95.000,- exclusief 
btw beschikbaar. Voor de maatschappelijke structuurvisie is naast de interne uren een bedrag 
van € 70.000,- exclusief btw beschikbaar. De realisatie van beide projecten zullen binnen het 
beschikbare budget plaatsvinden. 

Ruimtelijke structuurvisie 
Voor de ruimtelijke structuurvisie is de inschakeling van een stedenbouwkundig bureau als 
voornaamste kostenpost opgenomen. Ondersteuning van een stedenbouwkundig bureau is in 
de diverse fases nodig: onder meer voor het vervaardigen van divers kaartmateriaal ten 
behoeve van de participatie; het samen met de gemeente opstellen van de nota van 
uitgangspunten; en het opstellen digitaal beschikbaar maken van het ontwerp. Daarnaast is 
binnen de begroting communicatiebegeleiding voorzien om met het oog op het creëren van 
draagvlak, de participatie en aandacht voor de visie zichtbaar en doelgericht neer te kunnen 
zetten. De verdeling is als volgt: 

Stedenbouwkundig bureau € 65.000,-
Communicatiebegeleiding € 15.000,-
Publicatiekosten € 2.000,-
Onvoorzien € 13.000,-
Totaal € 95.000,-

Bezoekadres 
Willem-Alexanderlaan 1 
2351 DZ Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
telefoon (071) 545 85 00 
info@leiderdorp.nl 
www.leiderdorp.nl 



Maatschappelijke structuurvisie 
Binnen de maatschappelijke structuurvisie is het belang van draagvlak eveneens groot. 
Omdat, zoals de omgevingsanalyses hebben uitgewezen, het werkveld omvangrijk is en wij 
de verschillende partijen goed willen betrekken is er binnen dit budget eveneens een post 
communicatiebegeleiding opgenomen. Daarnaast verwachten wij voor een juiste 
onderbouwing en inschatting van de (gevolgen van) maatschappelijke ontwikkelingen in 
Leiderdorp onderzoek te moeten laten verrichten naar hoe onze gemeente ervoor staat. 
Omdat de maatschappelijke structuurvisie uiteindelijk toegankelijk moet zijn voor alle 
Leiderdorpers en Leiderdorpse organisaties is een post voor vormgeving van het eindproduct 
opgenomen. De verdeling is als volgt: 

Onderzoek en advies € 20.000,-
Communicatiebegeleiding € 15.000,-
Vormgeving € 15.000,-
Onvoorzien € 20.000,-
Totaal € 70.000,-

Er zal zorgvuldig met het budget worden omgesprongen en op basis van offertes worden 
gekozen voor de juiste externe partijen. Geld dat niet hoeft te worden uitgegeven, geven wij 
niet uit. Indien blijkt dat de voor beide visies beschikbare bedragen een (ruime) overschatting 
zijn, zullen deze middelen zoals gebruikelijk terugvloeien naar de reserves bij afronding van 
het project. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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