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Mobiliteit

De ambities van de gemeente om lopen en fietsen te stimuleren en om OV-gebruik en 

deelmobiliteit te faciliteren kunnen wij alleen maar onderschrijven. Echter, een bewering als 

“voor de periode na 2030 is de verwachting dat het aandeel van personenautoverkeer van zo’n

omvang is dat gekeken kan worden of het hoofdwegennet niet is overgedimensioneerd” [pag. 

56] lijkt ons volstrekt ongeloofwaardig. U blijkbaar ook, want onder 5.3 Duurzame mobiliteit 

[pag. 53] lezen we “De verdere verstedelijking en verdichting in de stad en de regio leidt tot 

een intensiever gebruik van het huidige verkeersnetwerk.” Dat is nu al het geval, zelfs in 

coronatijd staan overal weer files in de stad en daar zal stimuleren van de zijde van de 

gemeente weinig aan veranderen als er steeds meer woningen op hetzelfde oppervlak moeten

worden gerealiseerd.  

“We kiezen een duurzame manier van verplaatsen die gezond, schoon, veilig en ruimte-

efficiënt is. […] Daarnaast moeten we toe naar een schonere mobiliteit waarbij 
we de uitstoot van fijnstof en stikstof en gebruik van fossiele brandstoffen 
beperken”. Op pag. 57 hoopt u dat “In 2040 de gezondheidswinst [is] toegenomen 

door schonere lucht en is het aantal geluidgehinderden, ondanks de verdichtingsopgave, 

afgenomen. Een duurzaam mobiliteitssysteem (uitstootvrij) is een van de belangrijkste 

variabelen om deze ambitie te bewerkstelligen.” 

Wij verwachten niet dat de gemeente op enige termijn in staat zal zijn om een uitstootvrij 

mobiliteitssysteem te ontwikkelen. Vooralsnog hebben wij te maken met aanzienlijke 

milieuoverlast door geluid en fijnstof en met een gemeente die weigert daaraan iets te doen in

de vorm van geluidsschermen en voldoende dichte beplanting langs de drukste wegen. Zie 

bijv. ook de recente plannen voor de kruising Plesmanlaan – Vondellaan. Een oplossing door 

het verminderen van het autoverkeer zal niet alleen een illusie blijken, maar ook tegen de 

haren instrijken van veel bewoners, die voor hun broodwinning of door een fysieke beperking 

afhankelijk zijn van hun auto. 

De Omgevingsvisie gaat helaas voorbij aan de ruimtelijke barrières van de spoordijk, de 

gelijkvloerse spoorwegovergangen en de gelijkvloerse tracédelen van de Leidse Ring Noord die

de stad opknippen in geïsoleerde kavels en daarmee de ruimtelijke ontwikkeling frustreren. De

Leidse Ring Noord moet zorgen voor een soepele afwikkeling van het verkeer in oost-west 

richting, maar vormt tegelijkertijd een obstakel voor de afwikkeling van het verkeer in noord-

zuid richting en is voor omwonenden een bron van geluidhinder en luchtverontreiniging. Voor 

het spoor geldt hetzelfde. Om de bereikbaarheid in alle richtingen en de leefbaarheid van de 

stad duurzaam te verbeteren, zou ondertunneling van de LRN en het spoor kunnen worden 

overwogen. Er zijn volop voorbeelden in andere steden die zulke projecten hebben uitgevoerd 

en daarmee de leefbaarheidsbaten aanzienlijk hebben verbeterd. De Omgevingsvisie gaat ook 

in de verre toekomst uit van een stad met slecht verbonden stadsdelen. Leiden is meer dan de 

oude binnenstad. Voor de Leidenaren die buiten de binnenstad wonen biedt de 

Omgevingsvisie geen enkel wenkend perspectief.

Parkeren

De Omgevingsvisie zegt opvallend weinig over parkeren van auto’s. Dit in tegenstelling tot de 

in 2020 aangenomen Parkeervisie die in de Omgevingsvisie zou zijn geïntegreerd. Aan die 

Parkeervisie lagen aanvechtbare vooronderstellingen ten grondslag: ontwikkelingen 

betreffende deelauto´s (vooralsnog uiterst beperkt gebruik), afnemend autobezit per 
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huishouden (autobezit blijft juist toenemen, het aantal auto’s per huishouden ook, o.a. omdat 

beide ouders moeten werken en hun werkende kinderen niet zelfstandig kunnen gaan wonen),

zelfrijdende auto’s (voorlopig toekomstmuziek), meer fietsgebruik en meer openbaar vervoer. 

Het is twijfelachtig of al deze vooronderstellingen valide zijn. De gemeente lijkt erg bezorgd dat

de ontwikkelaars hun rendementseisen niet halen als ze voor voldoende parkeercapaciteit 

zouden moeten zorgdragen.

In de Omgevingsvisie wordt e.e.a. versluierd door vergroening als doel voorop te stellen [pag. 

38]: “Het vergroenen van grotere stenige gebieden vraagt ruimte. Deze ruimte is het 

gemakkelijkst te creëren door de auto, en dan vooral de geparkeerde auto, minder ruimte op 

de straat te geven. […] In veel woonwijken van Leiden is de auto altijd en overal aanwezig. Het 

clusteren van geparkeerde auto’s en het opheffen van parkeerplekken, bijvoorbeeld in 

gebieden waar de parkeerdruk laag is, biedt mogelijkheden om te vergroenen.” 

Verderop [pag. 56] wordt het concreter: “Als de maatschappelijke trend van bezit naar gebruik

doorzet, dan ontstaat er ruimte om parkeerplaatsen voor andere zaken te kunnen gebruiken. 

Op dat moment kan een overmaat aan parkeerplaatsen in wijken benut worden voor 

bijvoorbeeld deelmobiliteit, groen/blauw (klimaatadaptatie) of speelruimte.” 

Dat moment lijkt nog niet erg nabij, aangezien in de praktijk overal waar de gemeente 

parkeerplaatsen weghaalt kleine volksopstanden ontstaan. Alle gedroom over deelauto’s en 

het niet meer willen bezitten van een eigen auto is nog verre toekomstmuziek die 

waarschijnlijk nooit zal worden gerealiseerd. Het lijkt ons bijzonder onverstandig om daar nu 

een voorschot op te nemen bijv. door nieuwe bewoners geen parkeervergunning te geven of 

door geen parkeercapaciteit te creëren bij nieuwe ontwikkelingen. Ook als de rechter de 

gemeente op dit punt in het ongelijk zou stellen, is het leed al geschied: in de ingebreide stad 

is geen plek meer om alsnog parkeren mogelijk te maken.
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