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Geachte leden van de Gemeenteraad,

ln het kader van de actieve informatieplicht doen wij u hierbij de door het College
verstuurde reactie op de Parkeernota van Leiden toekomen.

ln de Parkeernota zet de gemeente Leiden haar visie uit een met betrekking tot niet
alleen parkeren in het centrum, maar ook in de woonwijken in Leiden. Met name ' '
deze schil om het centrum heen is voor Leiderdorp relevant door de parkeeroverlast
welke wordt ervaren door onze inwoners.

ln onze inspraak reactie hebben wij dan ook verzocht om een gezamenlíjk proces
waarbij de belangen van beide gemeenten behartigd worden en waarbij wordt
zorggedragen dat parkeerbeleid/-overlast in Leiden niet leidt tot parkeeroverlast ín
Leiderdorp.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,
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Geacht College,

wij hebben kennisgenomen van de Leidse parkeernota. Naar aanleiding daarvan
dienen wij deze zienswijze in.

wij verzoeken u om uw parkeernota pas vast te stellen na overleg met de
omliggende gemeenten.
wij betreuren het dat u niet in een reeds eerder stadium de omliggende gemeenten
heeft betrokken bij de totstandkoming, noch dat u ze noemt in uw parkeernota. van
dat overleg verwachten wij dat we eerst gezamenlijk problemen als gevolg van
bestaand parkeerbeleid evalueren. ln het verleden heeft u reeds een parkeerdruk
onderzoek uitgevoerd in omliggende gemeenten (Leiderdorp en oegstgeest). Hier
kwamen reeds problemen naar boven. ook verwachten wij dat u inzicht biedt in de
gevolgen van het nieuwe parkeerbeleid voor de verkeersdruk en parkeerdruk in
omliggende gemeenten en hoe u deze gaat voorkomen. parkeerbeleid in de ene
gemeente mag niet leiden tot {een verhoging van) de parkeeroverlast in een andere
gemeente. Als resultaat willen wij afspraken maken hoe de knelpunten, verwachte
problemen en door u gewenste gedragsverandering op worden gelost. De
oplossingen die wij gezamenlijk vaststellen kunt u in uw nota opnemen.

Een gezamenlijke evaluatie van bestaand beleid is een belangrijke eerste stap.
De agglomeratie Leiden met de gemeenten Zoeterwoude, oegstgeest, Leiderdorp
en Voorschoten kent een samenhangend verkeerssysteem. Dat betekent dat
opÍossingen voor problemen in een gemeente, in de andere gemeente juist voor
problemen kunnen zorgen. Bestaand parkeerbeleid in Leiden levert bijvoorbeeld
parkeeroverlast en mobiliteitsproblemen op in Leiderdorp, hierbij refereren we naar
het genoemde parkeerdruk onderzoek. vanuit de optiek van Leiderdorp willen wij
daarom dat er eerst wordt gekeken naar eerder gemaakte keuzes.
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Wij vragen u om uw voornemens voor het parkeerbeleid uit te stellen.
ln het bijzonder vragen wij u nog geen nieuwe parkeernormen vast te stellen, nog
geen parkeermogelijkheden voor de auto in (het centrum van) Leiden te beperken
en nog niet het parkeren in Leiden duurder te maken of het betaald parkeren uit te
breiden. Eerst moeten de gevolgen en haalbaarheid van uw plannen in Leiden en
omliggende gemeenten in kaart worden gebracht. ln uw huidige nota gaat u uit van
gedragsverandering van de automobilist terwijl dit niet goed wordt onderbouwd en
geen terugval scenario is opgenomen wanneer deze verwachtingen zich niet
voordoen. Als volgende stap werken we gezamenlijk de oplossingen uit. Pas als aan
voorkoming van verdere problemen in de omliggende gemeenten is gewerkt en er
vertrouwen bestaat dat de verwachte/gewenste gedragsverandering daadwerkelijk
optreedt, kunnen uw voornemens met betrekking tot parkeernormering en
inperking van parkeermogel'rjkheden vorm krijgen.

Wij gaan graag met u en de buurgemeenten van leiden over uw parkeernota in
overleg.
Dit biedt de mogelijkheid om gezamenlijke ambities vorm te geven en breed
gedragen oplossingen voor knelpunten op het gebied van parkeren én mobiliteit te
vinden. Wij onderschrijven ook alle punten die de gemeente Zouterwoude in haar
zienswijze op de parkeernota Leiden opvoert. Wij versturen een kopie van deze brief
aan de colleges van de gemeenten Zouterwoude, Oegstgeest en Voorschoten.

ren fS,
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L.M. Driessen-Jansen

burgemeester

c.c.:

afschrift aan de gemeenten Zouterwoude Oegstgeest en Voorschoten
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