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- Waarom moet op 20 april 2020 besloten worden over Heelblaadjespad 1 en LNR?

Antwoorden voor Heelblaadjespad:

De vragen op zich laten nogal wat interpretatiemogelijkheden open. Wanneer 
besluitvorming met een week wordt uitgesteld is de beantwoording heel anders 
dan wanneer besluitvorming pas na de zomer plaatsvindt.

 Het coördinatiebesluit regelt de verder te volgen procedure. Zonder 
coördinatiebesluit kan het vergunningenproces nog niet worden gestart. 

- Wat zijn de financiële risico’s die de gemeente Leiderdorp loopt als er op 20 april 
2020 niet besloten wordt door de gemeenteraad over beide onderwerpen?

 De financiële risico’s voor de gemeente Leiderdorp hangen vooral samen 
met extra arbeid en extra juridische inhuur. Wanneer geen 
coördinatiebesluit wordt genomen, verwachten wij vooral extra juridische 
kosten omdat inwoners hun belangen niet terug zien in het 
bestemmingsplan, terwijl die wel in het ontwerp (vergunningaanvraag) zijn 
verwerkt, maar nog niet in het bestemmingsplan geregeld worden. Eerst zal 
het beroep tegen het bestemmingsplan moeten worden afgehandeld, 
voordat de vergunningaanvraag in behandeling kan worden genomen. Dit 
levert veel tijdverlies op, veel ergernis bij de burgers en een juridisch traject 
van enkele duizenden euro’s. 



- Wat zijn de juridische risico’s die de gemeente Leiderdorp loopt als er op 20 april 
2020 niet besloten wordt door de gemeenteraad over beide onderwerpen?

 De juridische risico’s zijn deels zoals hierboven genoemd. Daarbij loopt de 
gemeente een risico als gevolg van gewekte verwachtingen over de te 
volgen procedure. 

-  Wat zijn de data waarop op de gemeente Leiderdorp financiële en/of juridische 
risico’s gaat lopen bij beide onderwerpen en voor welke datum moet besloten 
worden door de gemeenteraad van Leiderdorp op geen risico’s op deze punten te 
lopen?

 Tot voor kort kon de ontwikkelaar er van uit gaan dat het 
coördinatieverzoek in maart zou worden behandeld. Als gevolg van corona is 
behandeling reeds uitgesteld tot april. Er is geen exacte deadline tussen wel 
of geen juridische consequenties. Hoe langer besluitvorming op zich laat 
wachten, hoe groter de risico’s voor de gemeente worden. 

 Bovendien is het zeker nu zaak dat vanuit economische perspectief 
projecten zoals deze doorgang blijven vinden. De woningnood is nu en blijft 
ook in de toekomst onverminderd groot. 

 Gelet op de (positieve) bespreking van het raadsvoorstel Heelblaadjespad 1 
in het politiek forum op 14 april en de raadsbrede steun om dit voorstel voor 
de raad van 20 april te agenderen verwachten wij ook besluitvorming in de 
gemeenteraad van 20 april. 

Antwoorden voor Leidse Ring Noord:   Waarom nu?
De besluitvorming over het Kaderbesluit LRN is in Leiderdorp al 2x uitgesteld 
(18/11/2019 en 30/3/2020). In het presidium is daarom afgesproken dat 
besluitvorming op 20 april 2020 hoe dan ook door gaat. Dit is ook zo 
gecommuniceerd naar alle betrokkenen en toegezegd door wethouder Joosten  
aan wethouder North van Leiden. Het Kaderbesluit is door de raad van Leiden 
immers al in november 2019 genomen en het project kan niet verder als er geen 
besluit in de raad van Leiderdorp is genomen. Het college hecht in deze ook zeer 
aan bestuurlijke betrouwbaarheid.
Daarnaast is voor de omwonenden van het gehele Leiderdorpse tracé, waarvan 
een groot aantal nu al overlast ervaren van het toenemende verkeer , het 
belangrijk dat besluitvorming op 20 april 2020 plaatsvindt en dat er duidelijkheid 
komt over de LRN in Leiderdorp. Ook voor hen geldt verder uitstel tot langer 
voortdurende onzekerheid.
Ook vanuit economisch perspectief is het juist met het oog op de verwachte 
economische recessie zaak dat de overheid besluitvaardig is en blijft en investeert 
in bijvoorbeeld infrastructuur.  



 - Wat zijn de financiële risico’s die de gemeente Leiderdorp loopt als er op 20 april 
2020 niet besloten wordt door de gemeenteraad over beide onderwerpen?

Antwoord: De kosten van het project LRN  lopen sinds het uitstel van november 
2019 steeds verder op en dat zal zo doorgaan als geen besluitvorming plaatsvindt. 
Per tracédeel is nu een budget geraamd. Hoe langer besluitvorming uitblijft hoe 
onzekerder het wordt of de maatregelen ook voor dat budget kunnen worden 
uitgevoerd. Daarbij neemt ook de onzekerheid qua aanbesteding en uitvoering 
toe, nu bouwbedrijven het in deze periode moeilijk hebben om overeind te blijven. 
De economische gevolgen daarvan zullen naar verwachting ook op dit project zijn 
weerslag hebben. 

- Wat zijn de juridische risico’s die de gemeente Leiderdorp loopt als er op 20 april 
2020 niet besloten wordt door de gemeenteraad over beide onderwerpen?

Antwoord:  Dit is voor het project LRN niet bekend.

-  Wat zijn de data waarop op de gemeente Leiderdorp financiële en/of juridische 
risico’s gaat lopen bij beide onderwerpen en voor welke datum moet besloten 
worden door de gemeenteraad van Leiderdorp op geen risico’s op deze punten te 
lopen?

Antwoord: zie voor het project LRN het antwoord op voorgaande vragen. 

- Daarnaast de vraag om een overzicht van zaken/onderwerpen waarover absoluut  
besloten moet worden en wanneer in 2020 door de gemeenteraad van Leiderdorp 
omdat de gemeente Leiderdorp anders financiële en/of juridische risico’s loopt?

Antwoord: Gegeven de huidige crisis zal op korte termijn een inventarisatie 
worden gehouden dat zal leiden tot een geactualiseerde collegeplanning en tevens 
antwoord zal geven op uw vraagstelling. 


