Kort verslag RAAD 22 november 2021
20.30 UUR
Voorzitter: Laila Driessen

1. Opening
De voorzitter vermeldt dat de heer Bruggeman en mevrouw Hofman-Züter verhinderd zijn.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
4. Inspreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld voor dit agendapunt.
5. Vragenronde
Actualiteitsronde
 Actualiteitsvragen LPL Samenwerkingsovereenkomst Warmte Leidse regio
De LPL heeft over dit onderwerp zowel actualiteitsvragen als schriftelijke vragen
gesteld. De heer Langenberg wil graag van het college weten waarom de
Leiderdorpse raad niet is geïnformeerd over de bespreking van de
samenwerkingsovereenkomst warmte zoals besproken in de raad in Katwijk op 18
november 2021. Het college, wethouder Van Woudenberg, geeft aan dat er in
Katwijk een wensen en bedenkingen procedure loopt aangaande de
samenwerkingsovereenkomst in de Leidse regio. In Leiderdorp loopt deze procedure
niet en heeft na behandeling in de raad voor de zomer het college verdere stappen
ondernomen conform mandaat. De wethouder zegt dat de raad in oktober volledig is
geïnformeerd met deze brief vanuit het college. De heer Langenberg wacht de
beantwoording van de gestelde schriftelijke vragen af.
 Actualiteitsvragen LPL Verkeersveiligheid in de wijk Ouderzorg
De LPL vraagt het college of er een gesprek is geweest tussen de gemeente en de
schrijver van de mail naar de gemeente waarin zorgen worden geuit over de
veiligheid in de wijk. Wethouder Joosten geeft aan dat de gemeente altijd zorgvuldig
omgaat met signalen vanuit inwoners. Met de schrijver van deze specifieke mail is
ten tijde van het opstellen van de mobiliteitsvisie contact geweest over de
verkeersveiligheid in de wijk. Indien gewenst zal er een gesprek plaatsvinden.
Schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO)
Raadsleden kunnen als beantwoording van schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO) heeft
plaatsgevonden in de raadsvergadering vragen om nadere inlichtingen over het gegeven
antwoord.


Schriftelijke raadsvragen 2021-032 LPL Zebrasafari 25 oktober 2021 211005
beantwoord. Vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.
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Schriftelijke raadsvragen 2021-033 VVD Verkeersoverlast Engelendaal 211005
beantwoord. Vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.
Schriftelijke raadsvragen 2021-034 D66 Zebrasafari 25 oktober 2021 211006
beantwoord. Vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.
Schriftelijke raadsvragen 2021-035 CDA Uithuisplaatsing kinderen toeslagenaffaire
211025. Beantwoording volgt.
Schriftelijke raadsvragen 2021-036 VVD Klimaatverandering 211028 beantwoord.
Vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.
Schriftelijke raadsvragen 2021-037 D66 Gevolgen gasprijzen voor sport 211101
beantwoord. Vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.
Schriftelijke raadsvragen 2021-038 LPL Samenwerking warmtetransitie LR 211117
Beantwoording volgt.

6. Geheimhouding bekrachtiging/ opheffing
Er zijn geen voorstellen die om een besluit van de raad vragen.
7. Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord – tracédeel Oude Spoorbaan
Een inspreker spreekt in namens een groep actief betrokken bewoners. Zijn inspreektekst is
opgenomen in het raadsinformatiesysteem.
De fracties van lichten het ingediende amendement en motie toe en geven allemaal aan
positief te staan tegenover het voorliggende voorstel. Uiteindelijk wordt het voorliggende
voorstel geamendeerd unaniem aangenomen en wordt ook de motie unaniem omarmd.
Het amendement wordt zonder stemming, unaniem, aangenomen (19 stemmen).
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
1. In aansluiting op het geactualiseerd Kaderbesluit Leidse Ring Noord het Uitvoeringsbesluit
Oude Spoorbaan vast te stellen met daarin de volgende uitgangspunten:
 verbreding van de weg naar 2x twee rijstroken en instellen van de maximum snelheid
van 70 km/h
 uitvoeren van de noordelijke rijstrook op de rotonde bij de Schildwacht als een
onderdeel van de rotonde
 aanbrengen van een middenberm van 2,50 meter
 bouwen van een ongelijkvloerse kruising voor fietsers en voetgangers ter hoogte van
de rotonde Schildwacht en verbreden van de fietspaden naar 4,00 meter
 toepassen van geluidsreducerend asfalt dunne deklaag B, met uitzondering van
rotonde Schildwacht waar SMA NL 8 G+ wordt toegepast
 toepassen van groene begroeide schermen van 0,85 meter hoogte. Aan de westzijde
van de aansluiting met de Schildwacht wordt het laatste deel van het scherm
transparant (glas) uitgevoerd ten behoeve van de verkeersveiligheid.
 aanbrengen van een groen begroeid scherm van 0,75 meter hoogte als geleiderail
langs het gedeelte tussen Dwarswateringbrug en het geluidsscherm van 0,85 meter
voor de Leyhof.
2. In te stemmen met het investeringsbudget van €17.800.000 voor de uitvoering van het
tracédeel Oude Spoorbaan.

2

3. Al het mogelijke te doen om de maximumsnelheid van 70 km/u te (laten) handhaven, in
ieder geval door:
a) 6 maanden na ingebruikname van de weg de snelheid van het verkeer te evalueren
(o.a. aan de hand van de data van de ‘smiley-borden’);
b) bij frequente, grootschalige overschrijding van de maximumsnelheid, namelijk als
V851 > 70km/u2, direct richting politie en het Openbare Ministerie inzetten op
passende wettelijke en beleidsmaatregelen (o.a. t.z.t. mobiele handhaving, flitspalen
of trajectcontrole;
c) richting politie en het Openbare Ministerie, alsmede in de regio en bij de provincie
benadrukken dat aan overlast voor omwonenden net zoveel waarde gehecht moet
worden als aan veiligheid als criterium om over te gaan tot strikte handhaving.
De motie wordt zonder stemming, unaniem, aangenomen. Daarmee besluit de raad:
Bij de uitwerking van dit uitvoeringsbesluit de verlichting natuurvriendelijk en veilig vorm te
geven, bijvoorbeeld door:
a)
toepassing van dynamische straatverlichting waarbij de lichtsterkte varieert met de
verkeersintensiteiten en met name gedurende rustige momenten (zoals in de nacht)
sterk teruggebracht (of uitgezet) wordt;
b)
te onderzoeken of alternatieven voor reguliere lichtmasten (van 8 meter hoog)
mogelijk zijn, zoals reflecterende lijnen, LED wegdekreflectoren, masten met lage(re)
lichtpunthoogte, zolang dat past binnen het financieel kader en de
verkeersveiligheid;
c)
het kiezen van een lichtsterkte passend bij de ligging in de Boterhuispolder;
d)
Het kiezen van de lichtkleur die minimaal hinder veroorzaakt voor de aanwezige
vogels, vissen en vleermuizen;
e)
Bij het aanbrengen van verlichting gebruik maken van armaturen die het licht goed
(naar beneden) richten en die een scherpe bundel hebben om onnodige verstrooiing
tegen te gaan;
f)
Marktpartijen bij de aanbesteding uitdagen om dit op innovatieve wijze met bewezen
technieken daadwerkelijk toe te passen;
Verzoekt het college over de wijze waarop dit wordt ingevuld de raad te informeren.
8. Toepassen coördinatieregeling voor het project Leidse Ring Noord
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van
toepassing te verklaren binnen de gemeentegrenzen van Leiderdorp t.b.v. de besluiten voor
het project Leidse Ring Noord, waarbij de volgende onderdelen gecoördineerd voorbereid en
bekendgemaakt kunnen worden:
t.b.v deelproject Oude Spoorbaan:
- Het komgrenzenbesluit als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet;
- Het bestemmingplan Leidse Ring Noord – Oude Spoorbaan;
- Het verkeersbesluit Leidse Ring Noord – tracédeel Oude Spoorbaan;
1

Om na te gaan of een snelheidslimiet overeenstemt met de weginrichting en de omgeving wordt vaak de V85regel gehanteerd. Dat is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet en door 15% wel wordt
overschreden. Dit wordt gedaan om “extremen” uit de meting te halen. De V85-regel weerspiegelt daarom de
snelheid die een ruime meerderheid van automobilisten als redelijk en veilig ervaart.
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Dit betekent dat dit van toepassing is zodra 15% of meer van de weggebruikers harder rijdt dan 70 km/u.
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t.b.v. deelproject Engelendaal:
- Het bestemmingsplan Leidse Ring Noord – Engelendaal
- Het verkeersbesluit Leidse Ring Noord – tracédeel Engelendaal
- Eventueel overige besluiten zoals:
- De omgevingsvergunning(en) voor de activiteit bouwen en zo nodig aangevuld met voor de
ontwikkeling noodzakelijke besluiten/vergunningen volgend uit de Wet ruimtelijke ordening
en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- Besluiten/vergunningen volgend uit:
- de Wegenwet;
- de Wegenverkeerswet;
- de Wet Natuurbescherming;
- de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer;
- de Algemene plaatselijke verordening geldend voor de gemeente Leiderdorp;
- overige lokale verordeningen geldend voor de gemeente Leiderdorp.
9. Transitievisie Warmte Leiderdorp
De fractie van D66 licht de motie over de woningisolatie toe en de ChristenUnie-SGP de
motie over woningisolatie. De overige fracties geven aan beide moties mede te zullen
indienen.
Vanuit de raad wordt gevraagd om de transitievisie warmte en de herziening daarvan om de
twee jaar te behandelen. Het college, wethouder Van Woudenberg, geeft aan dat normaal
gesproken om de vijf jaar herijkt wordt, maar dat vanwege technologische vooruitgang een
actualisatie na twee jaar waarschijnlijk is. De raad mag hier ook zelf om vragen.
Op vragen vanuit GroenLinks geeft de wethouder aan dat inwoners ook zeker betrokken
zullen worden bij de uitvoeringsplannen van de transitievisie. Op vragen van de VVD geeft de
wethouder aan in regionaal verband te werken aan voorstellen op het gebied van
geothermie en warmteLinQ. Op 8 december 2021 staat er een bijeenkomst gepland voor de
regio over de warmtetransitie in de Leidse regio. Tijdens die avond worden ook de stukken
aangaande samenwerkingsconvenant van de regio toegelicht. Deze zijn eerder met de raad
gedeeld in oktober 2021.
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
De Transitievisie Warmte Leiderdorp vast te stellen.
Motie Wijkindeling transitievisie warmte wordt zonder stemming, unaniem, aangenomen.
Daarmee besluit de raad:
In de nadere uitwerking rekening te houden met de diversiteit binnen wijken, zoals huur en
koop, bouwjaar en bouwtype en de potentie die er is om door eigen maatregelen op een
energielabel van A uit te komen.
Motie stimuleren woningisolatie wordt zonder stemming, unaniem, aangenomen. Daarmee
besluit de raad:
- te onderzoeken welke aanvullende mogelijkheden er zijn om Leiderdorpse woningen beter
te isoleren en voor de zomer van 2022 hierover met een onderbouwd voorstel naar de raad
te komen.
- in dit onderzoek naast de landelijke mogelijkheden vooral ook de ervaringen bij andere
gemeenten te betrekken.
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10. Nieuwe Verordening RREW Leiderdorp 2021-2022
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
1.De op 7 juni 2021 vastgestelde 'Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen
Leiderdorp 2021-2022’ in te trekken;
2.De nieuwe gelijknamige verordening 'Verordening Regeling Reductie Energiegebruik
Woningen Leiderdorp 2021-2022’ na bekendmaking met terugwerkende kracht per 14
oktober 2021 in werking te doen treden.
11. 2e Bestuursrapportage 2021
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
1. gelet op de 2e bestuursrapportage 2021 de begrotingswijziging voor het jaar 2021 als volgt
vast te stellen:

2. kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit;
3. kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 585.805 en kredieten te verlagen
voor een bedrag van € 341.205
12. Herbenoemingsbesluit voorzitter Auditcommissie
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
Aan te wijzen als voorzitter van de Auditcommissie voor de duur van één jaar,:
- de heer Niels Verwers (VVD)
13. Benoeming lid Commissie Regionale Samenwerking
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
1. In verband met de beëindiging van het lidmaatschap van Jeroen Hendriks (D66) van de
commissie regionale samenwerking, te benoemen als lid van de commissie regionale
samenwerking voor de duur van de huidige raadsperiode:
- Joey van Boxsel (D66)
14. Benoeming burgerraadslid De Jong
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. Daarmee besluit de raad:
Te benoemen tot burgerraadslid voor de duur van de huidige raadsperiode:
- de heer G.J.A.M. de Jong (VVD)
15. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
De raad stelt het overzicht van moties en toezeggingen vast. Het volledige overzicht van
moties en toezeggingen is toegevoegd bij de stukken.
16. Lijst ingekomen stukken
De Lijst ingekomen stukken van 22 november 2021 wordt vastgesteld.
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17. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
De besluitenlijsten van 25 oktober 2021 en 5 november 2021 worden vastgesteld.
18. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:35 uur.
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