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Onderwerp  Beantwoording inspraakreactie mevrouw De Hullu bij 

kaderbesluit Vogelwijk – Raadsherenbuurt. 

   

 

 
Geachte mevrouw De Hullu, 
 
De raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeente Leiden heeft op 16 april 
2020 het kaderbesluit Vogelwijk – Raadsherenbuurt behandeld. U heeft een zogeheten 
inspraakreactie ingediend, waarbij u de volgende twee aandachtpunten aangeeft: 
1. Kansen om werk-met-werk te maken; 
2. Participatie. 
 
Voordat ik overga op beantwoording van uw inspraakonderwerpen wil ik u er attent op maken 
dat de raadscommissie is terug te zien via: https://leidennotubiz.nl/ kunt u bij uitzending gemist: 
21-04 Leefbaarheid en Bereikbaarheid, de behandeling van het kaderbesluit volgen vanaf 
1:01:40 uur. 
 
Beantwoording 1. Kansen om werk-met-werk te maken 

 

In het kaderbesluit is de volgende tekst opgenomen: 

Ondergrondse ruimtereservering voor de aanleg van een stadsverwarmingsnet; 

Het buurtinitiatief ‘Stichting Vogelwijk Energiezuinig’ heeft een subsidie ontvangen van de 

provincie Zuid-Holland voor de subsidieregeling ‘lokale initiatieven energietransitie’. In het kader 

van de subsidieregeling wordt met de ontvangen subsidie onderzocht wat de mogelijkheden zijn 

die het meest geschikt zijn als alternatieve warmtevoorziening in plaats van aardgas in de wijk. 

De resultaten hiervan zijn 1 augustus, voor de bouwvak, bekend. De wens om de 

daadwerkelijke aanleg van de alternatieve warmtevoorzieningen voor het aardgasvrij maken van 

de Vogelwijk en Raadsherenbuurt direct te combineren met de aanleg van een hemelwaterriool 

blijkt op basis van de huidige informatie qua planning en afstemming moeilijk haalbaar. Dit wordt 

vooral veroorzaakt door de conditie van het huidig riool dat uitstel van vervanging beperkt. Wat 

doen we in elk geval wel? Ongeacht de uitkomst van het onderzoek wordt de wijk voorbereid op 

het aardgasvrij maken door in de ondergrond ruimte reserveren voor de toekomstige aanleg van 

een warmtenet of een ander alternatief energienet. Dit voorkomt dat in de toekomst onnodig 

leidingen verlegd moeten worden en maakt de inpasbaarheid van een alternatief netwerk in de 

ondergrond mogelijk. Omdat de uitkomsten van het onderzoek nu nog niet bekend zijn, kunnen 

eventuele extra maatregelen om werk met werk te maken nu niet worden voorzien. Dit doen we 

dan bij het uitvoeringsbesluit. Het uitvoeringsbesluit biedt daarbij een nieuwe kans om te 

optimaliseren. 

 

Hiermee informeert het college de raad dat het onderzoek van de Stichting Vogelwijk 

Energiezuinig als alternatief voor aardgas wordt meegenomen bij het uitvoeringsbesluit, omdat 

de resultaten van dit onderzoek nu nog niet bekend zijn. Daarnaast informeert het college de 

raad dat de riolering in slechte staat verkeert en dat daardoor het combineren van de aanleg van 

de riolering en het warmtenet moeilijk haalbaar is. Uiteraard willen wij er als gemeente veel aan 

doen om de vervangingsopgave van de riolering te koppelen aan de aanleg van het warmtenet. 



Echter kan dit niet ten koste van alles en heeft de gemeente een zorgplicht voor de 

instandhouding van de riolering.  

 

Op dit moment zien wij geen reden om het kaderbesluit en de nota van uitgangspunten hierop 

aan te passen. Wij blijven in de komende periode van uitwerking van het ontwerp tot een 

uitvoeringsbesluit, met elkaar in overleg over de mogelijkheden om zaken te combineren. Als er 

een combinatie mogelijk is, dan wordt dit bij het uitvoeringsbesluit meegenomen en kan het 

college, de raad hierover informeren en is inspraak hierop mogelijk. 

 

Beantwoording 2. Participatie 

Wij betreuren het als college ten zeerste dat als gevolg van het coronavirus de 

bewonersbijeenkomst van 26 april is geannuleerd. Het projectteam van de Vogelwijk – 

Raadsherenbuurt is momenteel samen met de afdeling communicatie de digitale 

burgerparticipatie voor dit project aan het voorbereiden wat zal plaatsvinden via het platform 

doemee.leiden.nl. Daarnaast zijn we aan het verkennen welke andere communicatiemiddelen 

we kunnen inzetten. Als de voorbereidingen gereed zijn ontvangt u hiervoor een uitnodiging om 

hier aan deel te nemen. Om het project digitaal te volgen wordt het project Vogelwijk – 

Raadsherenbuurt op de projectenpagina van de gemeente geplaatst waar de planning, 

tekeningen, FAQ en nieuwsberichten worden gedeeld, deze projectpagina is medio mei 

beschikbaar. 

 

Tot slot 

Ik hoop met de beantwoording in deze brief uw vragen voldoende te hebben beantwoord. Heeft 

u na het lezen van de brief nog vragen dan kunt contact opnemen met David van Zanten, de 

projectmanager van de Vogelwijk – Raadsherenbuurt. David is bereikbaar via e-mailadres 

d.van.zanten@leiden.nl of via telefoonnummer 06 - 15 888 740. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

A.M. North 

Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte 

mailto:d.van.zanten@leiden.nl

