
MOTIE

Voorstel nummer: 1

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen op 22 november 2021

Agendapunt: 7. Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord - tracédeel Oude Spoorbaan

Onderwerp: Verlichting traceedeel Oude Spoorbaan en nabijliggend fietspad
Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:
- het Uitvoeringsbesluit van het tracédeel Oude Spoorbaan accentueert dat de Oude

Spoorbaan met de nieuwe ruimtelijke inpassing dóór de Boterhuispolder loopt (met
dito geluidsmaatregelen);

- in het Uitvoeringsbesluit van het tracédeel Oude Spoorbaan voor zowel de autoroute
als het naastliggende fietspad geen duidelijkheid wordt gegeven over het type
verlichting en het voorkomen van lichthinder en -vervuiling;

Overwegende dat bij de verlichting van het tracédeel Oude Spoorbaan en het naastliggende
fietspad niet alleen rekening gehouden moet worden met de verkeersveiligheid en de
sociale veiligheid maar ook met het tegengaan van overmatige verlichting in de
Boterh uispolder.

Verzoekt het college 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) word|

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 hinderveroorzaakt 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;

En gaat overtot de orde van de dag.



Leiderdorp, d.d.22 november 2021

Ondertekening en naam:

Christen Unie-SGP, Geert Schipaanboord
GroenLinks, Bob Vastenhoud
LPL, Joost Bruggeman

WD, Frank van Noort
D66, Prachee van Brandenburg
PvdA, Roeland Schmidt
CDA, Huibrecht Bos
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