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 Kort verslag RAAD 1 JUNI 2021 

 
 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze digitale vergadering 
van de gemeenteraad in Leiderdorp. 
 
Er wordt geconstateerd dat mevrouw Van der Stelt zich heeft afgemeld voor deze 
vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Mededelingen  

Mevrouw Van Elburg wil graag de aandacht vestigen op het boekje “15 succesverhalen uit 
Leiderdorp” uitgegeven door Incluzio en recent in ontvangst genomen door de wethouder 
Welzijn. Incluzio heeft grote behoefte aan meer vrijwilligers, dus bij deze de oproep.    

 
4. Inspreekrecht 

Er zijn geen insprekers. 
 

5. Vragenronde 
 
Actualiteitsronde 
Gestelde vragen zijn terug te lezen in het RIS 

• Actualiteitsvraag VVD over Jeugdzorg  
Wethouder Binnendijk geeft aan dat dit pas beantwoord kan worden tijdens de 
beantwoording van de mei-circulaire, welke binnenkort verwacht wordt. De 
wethouder geeft daarna aan dat er behoefte is voor alle gemeenten, waaronder ook 
Leiderdorp, voor een structureel hogere bijdrage vanuit het Rijk.  

• Actualiteitsvraag LPL over zicht belemmerende begroeiing op middenbermen  
Wethouder Van Woudenberg antwoordt dat er naar aanleiding van de berichtgeving 
van de LPL meteen actie is ondernomen en de betreffende middenberm lager 
gesnoeid is. De bloemen die onderhouden worden door mensen van de Heemtuin 
blijven staan. Volgens de afdeling Verkeer is de huidige situatie veilig, met een 
combinatie van mooie bloemen en goed gezichtsveld. Er ontstaat een discussie over 
de veiligheid ook met name voor kinderen. Wethouder Van Woudenberg doet de 
toezegging om met een gefundeerde uitleg terug te komen bij de raad. 

 
Schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO) 

• Schriftelijke raadsvragen 2021-023 CDA Park Agthoven 210415 beantwoord 
Het CDA (Van Hempen) vraagt of de wethouder bij de beantwoording van de 
vervolgvragen niet alleen kijkt naar of alles volgens de regels is gegaan, maar ook hoe 
het park er nou echt bij ligt. De wethouder antwoord dat het college zeer serieus 
bezig is met deze kwestie. 

• Schriftelijke raadsvragen 2021-024 VVD Coronasteun maatregelen 210419 
beantwoord 
De VVD (Breedveld) vraagt ter aanvulling of er 28 mei versoepeld is ten aanzien van 
de verruiming van de TONK regeling zoals gesteld in de antwoorden. Wethouder 
Binnendijk antwoordt dat de regelingen van de TONK inderdaad verruimd zijn. De 
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wethouder zegt toe de raad te informeren over de verruiming en belooft daarbij de 
raad mee te nemen in de huidige stand van zaken. 

• Schriftelijke raadsvragen 2021-025 LPL WarmtelinQ+ 210503 beantwoord 

• Schriftelijke raadsvragen 2021-026 VVD Gemeente speuren anoniem op social media  
210518 beantwoord 
De VVD (Van Noort) geeft aan dat er nog geen antwoord is gekomen op één van zijn 
3 vragen. De wethouder komt hier schriftelijk op terug. 

• Schriftelijke raadsvragen 2021-027 CDA Park Agthoven (vervolg) 210521 
termijn beantwoording uiterlijk 18 juni 2021 
 

6. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing 
Er zijn geen voorstellen die om een besluit van de raad vragen.  

 
7. Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 

Mevrouw Hofman-Züter verlaat de vergadering vanwege persoonlijke betrokkenheid bij het 
onderwerp. Er zijn 2 amendementen en 2 moties aangekondigd, de tekst van deze 
documenten zijn in het RIS te vinden. 
 
Tijdens de bespreking van amendement A, ingediend door CDA en VVD ontstaat er een 
discussie of het zoeken naar alternatieve locaties dan de Munnikenpolder niet afdoet aan het 
lopende proces. Wethouder Van Woudenberg vraagt of het amendement gewijzigd kan 
worden tot een apart beslispunt, in plaats van een integrale wijziging van de RES, hier gaan 
de indieners mee akkoord. Er blijkt brede steun voor amendement B, ingediend door D66, 
VVD, GroenLinks en LPL, waarin wordt gesteld de Duurzaamheidsagenda te actualiseren op 
basis van de inhoud van de RES 1.0.  
Meerdere fracties stellen vraagtekens bij het participatietraject van de gemeente en stellen 
dat hier steken zijn laten vallen. Wethouder Van Woudenberg erkent hierbij dat de 
resultaten niet optimaal zijn en streeft ernaar de participatiecijfers omhoog te brengen. Bij 
het bespreken van motie 1 over lokale opslag van energie kan het college positief adviseren. 
Bij motie 2 stelt de wethouder dat het misschien beter is om deze in te laten brengen door 
de AB leden van de raad bij het AB. 
 
Amendement A wordt zonder stemming aangenomen, waarbij op aangeven van de fracties 
van ChristenUnie-SGP en PvdA wordt aangetekend dat zij geacht worden te hebben 
tegengestemd. (aangenomen met 15-4, 19 stemmen). 
amendement B wordt zonder stemming unaniem aangenomen.  
 
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming unaniem aangenomen. 
De raad besluit:  
1)  De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Holland Rijnland vast te stellen. 
2)  De RES 1.0 op de thema's elektriciteit, warmte, besparing en mobiliteit uit te werken 
en verankeren in het lokaal (omgevings)beleid, in afstemming met de Regionale 
Omgevingsagenda Holland Rijnland.  
3)  De Duurzaamheidsagenda Leiderdorp te actualiseren op basis van de inhoud van de 
RES 1.0 en het geactualiseerde document voor het einde van 2021 voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 
4)  Lokaal te bepalen: 
"De gemarkeerde gebieden kunnen allemaal bijdragen aan de regionale ambitie. Om deze 
bijdrage te concretiseren, is de komende periode aanvullende (lokale of bovenlokale) 
uitwerking nodig. In een gemarkeerd gebied wordt gezocht naar mogelijkheden voor 
duurzame opwek. De Munnikenpolder als 'zoekgebied wind' heeft echter een belangrijke 
natuurwaarde en recreatiebestemming. Daarom zal Leiderdorp alternatieve locaties 
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onderzoeken in Leiderdorp en in de regio, waarbij wordt gestreefd naar clustering van 
windmolens. Belangrijk is ook draagvlak in de vorm van lokale participatiemogelijkheden. Een 
goede samenwerking in de regio en met de provincie is een essentiële voorwaarde voor dit 
onderzoek." 
 
Motie 1 wordt zonder stemming unaniem aangenomen, met de nota dat de wethouder 
aangeeft dat de kans aanwezig is dat de deadline van eind dit jaar niet gehaald is. Maar hij 
zegt toe dat wanneer dit het geval zou zijn hij de raad tijdig zal informeren. 
Motie 2 wordt zonder stemming aangenomen, waarbij op aangeven van de fracties van CDA, 
ChristenUnie-SGP en PvdA wordt aangetekend dat zij geacht worden te hebben 
tegengestemd. (aangenomen met 13-6, 19 stemmen)..  
 

8. Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+ 
Mevrouw Hofman-Züter is ook bij dit onderwerp vanwege persoonlijke betrokkenheid niet 
aanwezig. 
 
Er is hier een raadsbreed amendement ingediend. Zowel het amendement als het 
raadsvoorstel worden zonder stemming unaniem aangenomen. Wethouder Van 
Woudenberg zegt toe dat hij de raad zal blijven informeren over de voortgang van dit 
project.  
 
De raad besluit hiermee: 
1) ermee in te stemmen dat Leiderdorp met de Holland Rijnland gemeenten Katwijk, 
Leiden, Voorschoten, Oegstgeest, en Zoeterwoude gaat samenwerken op terrein van de 
warmtetransitie,  
a. met als doel gezamenlijk te komen tot meer en snellere CO2-reductie dan elk van de 
gemeenten afzonderlijk kan bereiken; 
b. daarbij een keuze te maken voor het benutten van restwarmte via vormen van collectieve 
warmtevoorziening, waarbij de eerdergenoemde publieke waarden zoals betaalbaarheid en 
haalbaarheid voor inwoners, een betrouwbaar energiesysteem, laagste maatschappelijke 
kosten - steeds de centrale toets blijft bij het maken van keuzes; 
c. waarbij de volle breedte van de warmtetransitie in de samenwerking object van onderzoek 
is. Dat betreft in ieder geval, maar niet uitsluitend, onderzoek naar álle warmte-
alternatieven, de diversiteit van mogelijke bronnen zoals restwarmte, geothermie en overige 
mogelijkheden van opwekking die gebruikt kunnen worden in een open warmtenet en de 
wijze waarop zo'n open warmtenet in onze regio tot stand zou kunnen komen, waarbij ook 
de mogelijkheden voor kleinere, lokale initiatieven worden onderzocht; 
d. en de doelen en vraagstelling van dit onderzoek binnen 3 maanden aan de 
gemeenteraden voor te leggen. 
2) a. tevens in te stemmen met het voorstel om vanuit het samenwerkingsverband, in 
de vorm van een verkennend onderzoek, de mogelijkheden en meerwaarde te onderzoeken 
naar een vanaf l januari 2O23 op te bouwen regionaal investeringsfonds; 
b. het college te verzoeken de resultaten van dit verkennend onderzoek uiterlijk begin 
januari 2O22voor te leggen aan de raden; 
c. bij een positieve beoordeling door de raad van dit onderzoek, te besluiten over een aan de 
gemeenteraad voor te leggen voorstel over genoemd regionaal investeringsfonds.  
3) dat hiervoor de benodigde middelen worden vrijgemaakt in de vorm van een 
eenmalige bijdrage uit de reserve duurzaamheid van Leiderdorp van maximaal € 195.386, - 
voor de periode tot eind 2O22.Waarbij de benodigde actie wordt ondernomen opdat het Rijk 
indien mogelijk de in het advies aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voorgerekende 
uitvoeringslasten van het klimaatakkoord beschikbaar stelt; 
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4) het college te mandateren om ter uitvoering van dit besluit - en voor zover het geen 
onomkeerbare rechtshandelingen betreft - afspraken te maken met partijen ten einde aan 
een collectieve oplossing voor de warmtetransitie binnen de Leidse regio gestalte te geven; 
5) binnen de kaders van het bijgevoegde raadsbesluit het college te mandateren om ter 
uitvoering van dat raadsbesluit formele afspraken te maken met Gasunie en/of andere 
partijen om de ingezette koers te kunnen vervolgen (onder het voorbehoud van lid 5); 
6) dat voor alle afspraken die verder reiken dan het budget voor deze voorfase, 
verplichtingen die langer lopen dan de genoemde periode en de realisatie van al hetgeen tot 
de verkenning behoort, geldt dat hiervoor eerst een positief besluit van de Gemeenteraad 
van Leiderdorp vereist is. 
 

9. Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland wensen en bedenkingen 
Mevrouw Hofman-Züter doet bij dit agendapunt weer mee met de vergadering.  
 
Er is een amendement ingediend door D66, CU-SGP en GroenLinks. Zowel het amendement 
als het raadsvoorstel worden zonder stemming unaniem aangenomen. 
 
De raad besluit hiermee:  

- De volgende wensen en bedenkingen aangaande de Regionale Omgevingsagenda Holland 
Rijnland kenbaar te maken: 
1) W&B 1. Vestigingsklimaat en bereikbaarheid "Onze raad onderschrijft de noodzaak 
om onze economie en ons vestigingsklimaat te versterken, onder meer door de 
bereikbaarheid te verbeteren. De agenda Hart van Holland moet de basis zijn voor de 
ruimtelijke afwegingen in Holland Rijnland en de belangenbehartiging van de gemeenten 
rondom de Oude Rijn naar provincie en Rijk (NationaaI Groeifonds)." 
2.) W&B 2. Potentiegebied Hoogmade "Onze raad vindt het belangrijk dat de regionale 
agenda leidt tot concrete resultaten die zichtbaar zijn voor burgers en waarin de 
verschillende ruimtelijke aspecten zijn afgewogen. De raad wil het potentiegebied Knoop van 
Hoogmade verder brengen, en geeft daarbij de volgende accenten mee: 
- Breid het potentiegebied Knoop van Hoogmade uit met concreter benoemen van de 
ambitie van de doorontwikkeling van het regionale zorgcluster/ vitaliteitsboulevard langs de 
A4, vanwege het regionale belang daarvan  
- Gebruik de Knoop van Hoogmade als een gebied dat we willen gebruiken om de 
transformatie op de Baanderij mogelijk te maken en ons aandeel te leveren in de ruimtelijke 
consequenties van de Regionale Energie Strategie, zoals laadstations  
- De fietsverbinding tussen de Bloemerd en het Goybos te verbeteren, om zo de regionale 
recreatieve fietsroutes te verbeteren. 

- De Leiderdorpse aandachtspunten moeten niet alleen geborgd worden in de Regionale 
Omgevingsagenda van Holland Rijnland, maar ook in de opvolgende stukken die worden 
ontwikkeld. 
 

10. Regionale Strategie Mobiliteit wensen en bedenkingen 
Er is een amendement ingediend door CU/SGP en D66. Zowel het amendement als het 
raadsvoorstel worden zonder stemming unaniem aangenomen. 
 
De raad besluit hiermee:  
De volgende wensen en bedenkingen m.b.t. de Regionale Strategie  Mobiliteit kenbaar te 
maken: 
1) In de uitwerking van de strategie van sociale inclusiviteit in het openbaar vervoer een 
speerpunt te maken en het een concrete uitwerking te geven. 
2) Een analyse te maken van de knelpunten in de gemeente-overstijgende  
fietsverbindingen binnen Holland Rijnland, en in het vervolg op de strategie aan te geven hoe  
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die knelpunten worden opgepakt. 
 

11. Holland Rijnland zienswijze Begroting 2022 
De VVD bij monde van de heer Verwers wil graag opmerken dat hij als reactie op de 
technische vragen die de partij eerder stelde graag de berekening wil zien waarmee een 
investering van 1 euro kan leiden tot 20 euro opbrengst. Wethouder Binnendijk geeft aan dat 
hij hier schriftelijk bij de heer Verwers op terug zal komen. 

 
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming unaniem aangenomen. 
 
De raad besluit hiermee:  
De volgende zienswijze ten aanzien van de concept begroting voor  2022 van de 
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland naar voren te brengen middels de bijgevoegde 
brief: 
1) Als zienswijze op de concept begroting 2022van de gemeenschappelijke regeling 
Holland Rijnland in te brengen dat deze begroting gesteund wordt door de Leiderdorpse 
Raad en daarom vastgesteld kan worden in het algemeen bestuur. Wel wil de raad dringend 
meegeven om het in de zienswijzebrief opgenomen aandachtspunt in acht te nemen. 
 

12. BSGR zienswijze Meerjarenbegroting 2022-2025 
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. 
 
Hiermee besluit de raad:  
Een zienswijze te geven ten aanzien van de concept begroting 2022 van de 
Gemeenschappelijke Regeling BSGR middels de bijgevoegde brief. 
Als zienswijze op de concept begroting 2022van de Gemeenschappelijke Regeling BSGR in te 
brengen dat deze begroting gesteund wordt door de Leiderdorpse Raad en daarom 
vastgesteld kan worden in het Algemeen Bestuur. Wel wil de raad dringend meegeven om 
het in de zienswijzebrief opgenomen aandachtspunt in acht te nemen. 

 
13. Tijdelijke aanwijzing plv. raadsgriffier 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. 
 

De raad besluit:  
De heer D.M. van der Harst tijdelijk aan te wijzen als plaatsvervangend griffier met ingang 
van 1 juni tot en met 31 december 2021. 

 
14. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

15. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:07 uur. 

 
 


