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Beslispunten 

Het mobiliteitsbeleid, zoals verwoord in de mobiliteitsvisie Bereikbaar en op Weg, voor de komende 

10 jaar uit te stippelen door: 

1. Vijf overkoepelende (generieke) doelstellingen in relatie tot mobiliteit voor 2030 vast te stellen, te 
weten   

    Duurzaamheid, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, inclusiviteit en gezondheid. 
 
2. Zeven mobiliteitsdoelen voor 2030 vast te stellen, te weten 
    A. Een verkeersnetwerk met het juiste verkeer op de juiste plek 
    B. Duurzame modaliteiten 
    C. Minder gebiedsvreemd autoverkeer 
    D. Beter openbaar vervoer 
    E. Volledig netwerk voor langzaam  verkeer 
    F. Bereikbare stedenbouwkundige ontwikkelingen 
    G. Herkenbaar en veilig 
 
3. De uitgangspunten (het beleidskader) voor het mobiliteitsbeleid vast te stellen met inherent een 
prioritering van mobiliteitsbeleid ten behoeve van meest kwetsbare verkeersdeelnemers. 
3.1 Fiets en voetganger voorop:  uitgewerkt in de nota Langzaam Verkeer en door actualisering 
       van de bestaande Fietsnota 2012-2022  
3.2 Huidige openbaar vervoer behouden en waar mogelijk uitbreiden: inzet is om deze 
      uitgangspunten mee te geven aan de provincie bij de nieuwe OV concessie. 
3.3 Autoverkeer meer buitenom en over hoofdroutes.  
3.4 Bij nieuwbouw eerst bewegen dan bouwen; dit principe is kader stellend voor nieuwe 
       ruimtelijke  ontwikkelingen. 
3.5 Verleiden tot gewenst gedrag  
3.6 De basis op orde, een herkenbare uniforme inrichting voor weggebruikers en gebruik van 
      duurzame materialen. 
 
4. In te stemmen met: 
De kaartbeelden in de mobiliteitsvisie die als streefbeeld zijn weergegeven.  
 
5. De volgende deelnota’s af te wachten: 
5.1 De nota Circulatie betreft het verkeersnetwerk van hoofdroutes (GOW’s) en wijkwegen (grijze 
wegen) voor gemotoriseerd verkeer. Daar waar relevant zijn in de hoofdroutes ook fietsroutes en 
kruisingen van hoofdfietsroutes met het autoverkeer  meegenomen. De nota Circulatie wordt als  
eerste opgesteld omdat door aanpassingen en structuurmaatregelen voor het autoverkeer ruimte 
ontstaat voor het inpassen van ontbrekende schakels in hoofdfietsroutes.   
5.2 De nota Langzaam verkeer betreft het netwerk voor fietsers en voetgangers. Naast actualisering 
van het vigerend Fietsbeleid worden primaire en secundaire fiets- en voetgangersroutes  
vastgesteld op basis van het aanvullen van de netwerken.  Door regionale dan wel  lokale 
ontbrekende schakels in het netwerk aan te duiden wordt een fijnmazig netwerk gerealiseerd.   
5.3 De nota Parkeren waarbij het bestaande parkeerbeleid wordt geactualiseerd en duurzame 
aspecten zoals deelauto’s en het stimuleren van elektrische vervoermiddelen worden 
meegenomen.   
5.4 De nota Openbaar Vervoer.  



Pagina 3 van 6 Versie 1 

Registratienr.: Z/19/088010/169738    Agendapunt 6 

 2019 raadsvoorstel   

 

1 SAMENVATTING  
Na het ophalen van de wensen en ambities van de raad in juni 2019 is bij de diverse 
stakeholdergroepen opgehaald of de ontwerpvisie voldoet  aan hun verwachtingen.  De voorliggende 
visie borduurt enerzijds voort op eerdere plannen. Anderzijds representeert de visie een nieuwe kijk 
op mobiliteit. 
Zoals in elke visie moeten er keuzes worden gemaakt. Tegelijkertijd willen alle actoren zich veilig 
kunnen verplaatsen om deel te nemen aan de maatschappij .   
Landelijk zien wij een lichte verschuiving bij vervoerswijzen naar een keuze voor de fiets en snelle 
fiets, vooral op afstanden waar de bus en auto amper meer kunnen concurreren. Dit brengt ook in 
Leiderdorp nieuwe uitdagingen en dilemma’s met zich mee. De trends en het streven naar  schone 
mobiliteit met zero emissie bussen, elektrische auto’s, e-bikes en bromfietsen zijn ook in Leiderdorp 
gaande. Met de voorliggende mobiliteitsvisie wordt ingezet  op een innovatieve aanpak en 
betrokkenheid van alle doelgroepen. Bij de raadpleging in het politiek forum zijn voorstellen 
aangedragen voor tekstuele wijzigingen van de visie die in de voorliggende mobiliteitsvisie zijn 
verwerkt.  Met het vaststellen van dit kaderstellend beleid wordt het startsein gegeven voor de 
concretisering in maatregelen en projecten. Hiermee gaat Leiderdorp gezamenlijk op weg naar een 
aantrekkelijk, groen en bereikbaar dorp.  

 
2 Inleiding 

Wij hebben in de loop der jaren al een goede basis gelegd voor de bereikbaarheid van ons 
dorp. In vorige plannen werd per vervoerswijze een wensbeeld gecreëerd waarbij nauwelijks 
aandacht was voor keten mobiliteit, de totale trip van deur tot deur en hoe de verschillende 
modaliteiten op elkaar aansluiten binnen een reis.       
Voor inwoners, bezoekers en ondernemers van deze gemeente is mobiliteit een belangrijke 
factor. Iedereen heeft zijn voorkeuren over de wijze waarop hij zich verplaatst. De wijze 
waarop verkeersdeelnemers zich  verplaatsen en de keuze voor een bepaalde vervoerswijze 
heeft te maken met hun fysieke gesteldheid, gedrag, inkomen, de aanwezige voorzieningen en 
de soorten vervoerswijzen waaruit zij  kunnen kiezen.  
 
Het klassieke model van mobiliteit als een overheidstaak, om ruimte en diensten te faciliteren 
waardoor mensen zich kunnen verplaatsen van A naar B, is verouderd. Mobiliteit gaat echter 
niet alleen over auto bereikbaarheid maar ook over toegankelijke fietspaden, voetpaden en 
verblijfsgebieden. Mobiliteit is een dienst die bepaalt hoe mensen zich voortbewegen en 
verplaatsen, maar ook hoe inclusief kansen en toegankelijkheid worden gecreëerd voor de hele 
gemeenschap. Veiligheid staat daarbij voorop.   
 
De voorliggende mobiliteitsvisie is trendvolgend en beoogt continuïteit in beleid en aanpak van 
mobiliteit voor de komende tien jaren. De visie is het resultaat van een interactief proces 
tussen gemeente - voorwaarde scheppend, analyserend en richtinggevend- en inwoners en 
andere weggebruikers. Naar aanleiding van de discussie en overwegingen in het politiek forum 
is de mobiliteitsvisie aangescherpt. De mobiliteitsvisie weerspiegelt onze kijk op mobiliteit met 
als kernwoorden: duurzaamheid, veiligheid, bereikbaarheid, inclusiviteit en gezondheid.  

 

Reeds bij de evaluatie van  de vorige integrale verkeer-en vervoersplannen ( het IVVP 2003, het 
IVVP 2009-2018 en het Uitvoeringsplan 2012), samen het IVVP genoemd, heeft de raad zijn 
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wensen en ambities aangegeven voor een nieuw mobiliteitsplan.  
 
3 Beoogd effect 
Door het vaststellen van een integrale en toekomstbestendige mobiliteitsvisie wordt een 
beleidskader gemaakt waaraan nieuwe plannen en knelpunten in samenhang kunnen worden 
getoetst en worden vertaald naar concrete maatregelen.   
Het beoogd effect van deze integrale en toekomstbestendige mobiliteitsvisie is dat Leiderdorp 
voor de komende jaren bereikbaar is voor iedereen.  Met de vaststelling van de visie is het 
vervolgtraject van planvorming ingeluid, zodat de deelnota's kunnen worden opgesteld.  
 
4 Argumenten 
4.1 De visie voldoet aan generieke mobiliteitsdoelstellingen overeenkomstig wensen raad en 
doelgroepen  
De generieke doelstellingen, te weten duurzaamheid, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, 
inclusiviteit en gezondheid zijn vertaald naar beleidsdoelen.  In de mobiliteitsvisie zijn deze 
doelen uitgewerkt en is aangegeven hoe ze behaald kunnen worden. De noodzaak tot 
vernieuwing en actualisering van mobiliteitsbeleid is als zodanig breed gedragen. De raad heeft 
bij de vaststelling van de evaluatie IVVP de kaders en doelstellingen aangegeven waaraan de 
nieuwe visie moet voldoen.   
 
4.2 De mobiliteitsvisie is een compleet concept voor het totale verkeersbeeld voor Leiderdorp 
Door het ontbreken van een totaalvisie zijn in het verleden knelpunten niet samenhangend 
opgepakt, waardoor een niet functiegericht vervoersbeeld is ontstaan. Hierdoor ging de 
aandacht soms te veel uit naar gemotoriseerd wegverkeer en minder naar kwetsbare 
verkeersdeelnemers.  
 
Tevens zorgt de visie ervoor dat binnen heel Leiderdorp op dezelfde manier naar mobiliteit 
wordt gekeken. Daarmee ontstaat een verkeersnetwerk met een duidelijke hiërarchische 
indeling en een logisch voorspelbaar wegbeeld. Dit draagt  bij aan zelfstandig, veilig 
verkeersgedrag waarbij gebruikers naast regulering door richtlijnen ook worden gestimuleerd 
en verleid tot gewenst gedrag. Ook nadelige gevolgen van mobiliteit worden zo binnen 
Leiderdorp tot een minimum beperkt. 
 
4.3 Voordeel overkoepelende visie op hoofdlijnen en uitwerking in aparte nota's 
De mobiliteitsvisie is algemeen en op hoofdlijnen. Dit betekent dat vigerend goed 
functionerend sectoraal beleid behouden kan blijven. Wanneer nodig kunnen nieuwe 
vraagstukken of ontwikkelingen in een deelnota worden uitgewerkt met een bijbehorend 
uitwerkingsplan. Daarbij zal de mobiliteitsvisie altijd leidend zijn. Zo ontstaat ook een 
continuïteit in het mobiliteitsbeleid. 
 
4.4 Kaartbeelden 
De kaartbeelden die opgenomen zijn in de mobiliteitsvisie geven een streefbeeld weer. Een 
streefbeeld is een indicatieve weergave van het netwerk. Er kunnen derhalve geen rechten 
worden ontleend aan de aangeduide wegcategorisering. Op basis van onderzoek, 
modelberekening en expert judgement  worden per voorkeursmodaliteit keuzes voor de 
definitieve kaartbeelden  in de respectievelijke deelnota’s gemaakt.    
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De finale besluitvorming is voorzien in de uitwerking van de beleidsvisie in de volgende 
uitwerkingsdeelnota’s. Deze finale besluitvorming ligt bij de raad op voordracht van het 
college.  
 
5. Ambtshalve wijzigingen 
Bij hoofdstuk 3 Autoverkeer meer Buitenom, subparagraaf Snel- en ringwegen ambtshalve 
verwijderen de zin: “Daar geldt een maximumsnelheid van 70 tot 130 kilometer per uur” pag. 
22.   
Bij hoofdstuk 5. Verleiden tot gewenst gedrag  “In lijn met de voorkeursmodaliteiten verleiden 
we bewoners en  “overige verkeersdeelnemers” (toevoegen: overige verkeersdeelnemers) pag. 
26.   
 
5. Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 
Door de keuze van een drietraps mobiliteitsplan, eerst visie, deelnota’s en dan uitvoeringsprogramma, 
bestaat het risico dat het beoogde resultaat niet meteen duidelijk is voor de lezer. De omgeving en de 
raad zijn gebaat bij een concrete uitwerking (op straatniveau). De visie wordt  per vervoerswijze 
uitgediept in aparte deelnota's. Dit zorgt voor robuustheid in beleid maar gelijktijdig flexibiliteit in 
uitvoering en gefaseerde herziening van deelnota's.  
 
6. Communicatie 
Bij de totstandkoming van de voorliggende mobiliteitsvisie zijn middels mobiliteitstafels interactieve 
sessies gehouden met de omgeving. De ontwerpvisie is tevens gepubliceerd en voor een reactie 
toegezonden aan de regio en naburige gemeenten.  
Van de sessies met beleidsadviseurs, bewoners en andere belanghebbenden is een 
tweekolommenstuk (nota van beantwoording) opgesteld. Hierin is de reactie van de gemeente 
opgenomen op de gestelde vragen en hoe die zijn verwerkt in de visie. Dit tweekolommenstuk wordt 
na vaststelling ook gepubliceerd. De zienswijzen uit de sessie met raadsleden is verwerkt in de 
voorliggende visie. Na vaststelling wordt de visie gepubliceerd. 
 
7. Financiën 
Na de vaststelling van de visie door de raad zullen financiële consequenties van het nieuwe 
mobiliteitsbeleid inzichtelijk worden bij de uitwerking van het beleid in deelnota’s en prioritering van 
maatregelen in het uitvoeringsprogramma 2020-2040. Dit uitvoeringsprogramma geldt voor de 
komende  5 jaar en zal  in 2020 bij de begrotingsbehandeling aan de raad ter goedkeuring worden 
aangeboden.   
 
8. Evaluatie 

De ontwikkeling en uitvoering van het mobiliteitsbeleid zal via jaarlijkse voortgangsrapportages aan 

de raad worden aangeboden om de raad de gelegenheid te geven het mobiliteitsbeleid te monitoren 

en bij te sturen. In 2024 wordt de eerste tranche van het uitvoeringsprogramma 2020-2024 

geëvalueerd en op basis daarvan wordt een tweede tranche uitvoeringsprogramma 2025-2030 

opgesteld.   
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlagen:   
 

1. Mobiliteitsvisie Bereikbaar en op Weg (BoW) 
2. Tweekolommenstuk mobiliteitstafels over ontwerpmobiliteitsvisie 

 


