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Bewonersvereniging Holtlant

Geachte Raad,

Hierbij willen wij een aantal onderwerpen onder uw aandacht brengen die voor ons, en mogelijk ook 

voor u, van belang zijn.

1. De concept-beantwoording van de gemeente van onze zienswijze is niet volledig:

1.1  Niet is opgenomen de drie bijeenkomsten in het najaar van 2017 waar alle bewoners van het 

hele plangebied zich hebben gebogen over mogelijke oplossingen voor een evenwichtige verdeling 

van het verkeer in de Ericalaan – Acacialaan – W.A. Laan - Simon Smitweg - Mauritssingel – 

Hoogmadeseweg en Persant Snoepweg. Van de door de deelnemers bedachte varianten is er niet 

een gebruikt.

1.2  In onze zienswijze hebben wij een alternatief voorgesteld waarvan de inhoud niet in de concept-

beantwoording is opgenomen. Die luidt als volgt:

“Wat ons opvalt is dat Movares niet met inachtneming van het IVVP een derde meer voor de hand 

liggende variant heeft voorgesteld. Als voor de Ericalaan eenrichtingsverkeer richting zuiden wordt 

ingevoerd, hoeft het huidige eenrichtingsverkeer langs het Holtlant niet gewijzigd te worden, maar 

kan de verkeersstroom vanaf de Mauritssingel doorrijden langs de W.A. Laan, de Simon Smitweg (om 

het ziekenhuis heen) naar de Persant Snoepweg. De daar aanwezige rotonde maakt dat het verkeer 

daar soepel kan doorstromen.”

1.3  Convenant

Er was wel degelijk een convenant, of anders gezegd, een overeenkomst tussen de gemeente en 

twee bewoners van Holtlant. Zij hadden met succes voor de rechter zich teweergesteld tegen de 

aanleg van de Parallelweg (nu W.A. Laan). 

Het gemeentelijk persbericht schrijft: “De gemeente Leiderdorp en een aantal bezwaarmakers tegen 

de Parallelweg zijn op 11 januari 2007 overeengekomen dat bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan W4, eenrichtingsverkeer op een gedeelte van de Simon-Smitweg (het deel voor de 

gemeentewerf/brandweerkazerne) wordt opgenomen voor de verkeersindeling. Uiteraard met in 

achtneming van de publiekrechtelijke verantwoordelijkheden van de gemeente. 

Met deze maatregel wordt voorkomen dat de aanleg van de Parallelweg leidt tot een onevenredige 

verkeerstoename langs de wijk Holtlant en wordt een positief effect bereikt op de woon- en 

leefkwaliteit. “ 

Op 15 mei 2007 heeft het College het een en ander vastgelegd in een brief aan de 

bewonersvereniging. In een onderdeel daarvan staat te lezen: “Naar aanleiding van het overleg met 

enige bewoners van Holtlant die bezwaar hebben gemaakt tegen de Parallelweg is in de 

collegevergaderingen van 7 november 2006 en 5 december 2006 door het college bovendien beslist 

dat eenrichtingsverkeer op de Simon Smitweg (verlengde Engelendaal) leidraad is voor de 

verkeersindeling van het bestemmingsplan W4.”



2. Coördinatieregeling

De Raad heeft op 18 april 2017 besloten gebruik te maken van de Coördinatieregeling met daarin de 

volgende onderdelen:

 Bestemmingsplan

 Omgevingsvergunningen

 Noodzakelijke besluiten/vergunningen volgend uit onder andere:

De Wegenwet, de Wegenverkeerswet

Na een coördinatiebesluit door de Raad is de bestemmingsplanprocedure van toepassing op alle 

andere procedures die nodig zijn om de overige besluiten te kunnen nemen. 

Voor zover wij dat nu kunnen overzien betekent dit, dat ook besluiten inzake de Wegenwet en de 

Wegenverkeerswet alleen bestreden kunnen worden via de bestemmingsplanprocedure. 

Aangezien de Simon Smitweg langs het Holtlant, als omgeving van het plangebied, een onderdeel is 

van de verkeersplanning voor het bestemmingsplan, maar er nog geen daadwerkelijke besluiten zijn 

genomen over de Wegenwet of Wegenverkeerswet, lijkt het erop dat wij om onze belangen veilig te 

stellen genoodzaakt worden alvast in beroep te gaan. Dat doen we overigens liever niet.

Mede namens de Holtlant bewoners dank voor uw aandacht.

Bestuursvoorzitter Bewonersvereniging Holtlant


