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 2013 VOORSTELLEN      

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 20-08-2013 

Onderwerp:  Vaststellen Nota van 

Uitgangspunten Ruimtelijke 

Structuurvisie 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De Nota van Uitgangspunten voor de Ruimtelijke Structuurvisie d.d. 30 juli 2013 
vaststellen. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 3 december 2012 heeft de raad de Toekomstvisie Leiderdorp 2025 vastgesteld. 

De in de toekomstvisie uitgezette koersen worden uitgewerkt in een Ruimtelijke en 

een Maatschappelijke structuurvisie. 

In het plan van aanpak voor de ruimtelijke structuurvisie is bepaald dat de nota van 

uitgangspunten door de raad wordt vastgesteld. De nota bevat de voor de opstelling 

van de structuurvisie belangrijkste vraagstukken en uitgangspunten. 

 

De concept nota van uitgangspunten voor de ruimtelijke structuurvisie heeft ten 

behoeve van de inspraak ter visie gelegen van 20 juni tot en met 18 juli 2013.  

Op 9 juli is een presentatie en klankbordavond gehouden. De opkomst was zeer 

beperkt. De avond is gebruikt om een toelichting te geven op de uitgangspunten, 

vragen te beantwoorden en te discussiëren over de uitgangspunten.  

Daarnaast zijn er twee schriftelijke reacties ontvangen. 

Het inspraakverslag is als bijlage bij de stukken gevoegd (bijlage 2). 

 

Er is waardering voor de nota. De uitgangspunten geven de vraagstukken die 

spelen bij de opgave voor de ruimtelijke structuurvisie goed weer. De 

uitgangspunten bevatten geen verrassingen. Alle relevante thema’s en 

ontwikkelingen zijn benoemd.  

Op basis van de reacties en voortschrijding van de tijd is de conceptnota op een 

aantal punten aangepast en aangescherpt: 
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1. Naast het gestelde in uitgangspunt 2 (identiteit in relatie tot dorpshart) is een 

aanvullend uitgangspunt opgenomen (nieuw punt 3)  over de toekomstige rol en 

functie van het Oude Dorp. 

2. Uitgangspunt 3 (oud) is vernummerd naar 4. 

3. Uitgangspunt 4 (mobiliteit) is geïntegreerd in uitgangspunt 13 (van forenzen, 

meer verblijven). 

4. Tot slot is een paragraaf toegevoegd over beleid in ontwikkeling.    

 

1.b Voorgeschiedenis 

De Wet ruimtelijke ordening schrijft gemeentes voor om voor het gehele 

grondgebied een ruimtelijke structuurvisie vast te stellen.  

Op 1 februari 2013 heeft de raad op basis van het opgestelde plan van aanpak de 

IBO vorm en kaders vastgesteld. Met de brief d.d. 18 juni 2013 is de raad 

geïnformeerd over de voortgang van zowel de ruimtelijke als de  maatschappelijke 

structuurvisie. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Er is een relatie met de maatschappelijke structuurvisie, maar er is een verschil in 

het proces van tot stand komen van de beide visies.  

Voor de maatschappelijke visie is in de eerste fase een uitgangspuntennotitie als 

werkdocument opgesteld (18 juni 2013 aan de raad gezonden). Deze is gebaseerd 

op bronnenonderzoek, een inventarisatie van trends en ontwikkelingen op het 

sociale domein en interne advisering van betrokken beleidsambtenaren. In het plan 

van aanpak van de maatschappelijke structuurvisie is geen tussendocument 

opgenomen dat door de raad wordt vastgesteld.  

De ruimtelijke visie kent in de eerste fase een brede raadpleging van inwoners en 

bedrijven en instellingen, waarbij ruimte is voor keuze in agendering van relevante 

vraagstukken en thema’s. In het plan van aanpak voor de ruimtelijke structuurvisie is 

bepaald dat de nota van uitgangspunten door de raad wordt vastgesteld.  

 

De maatschappelijke structuurvisie wordt momenteel opgesteld met betrokken 

instellingen die over deskundigheid beschikken vanuit hun concrete 

uitvoeringstaken op het maatschappelijk terrein en daar in de toekomst een rol in 

blijven houden. Het concept is naar verwachting in september 2013 beschikbaar. 
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Het opstellen van de ruimtelijke visie, in het vierde kwartaal van dit jaar, kan 

daardoor mede geschieden op basis van de in de maatschappelijke visie 

opgenomen ruimtelijk relevante thema’s.  

 

Demografische ontwikkelingen 

Zowel bij ruimtelijke als maatschappelijke thema’s is  de demografische ontwikkeling 

een oorzaak van verandering. Toename van het aandeel ouderen en/of de afname 

van het aandeel jongeren heeft vergaande gevolgen voor woonmilieus,  

mobiliteitsontwikkeling en voorzieningen zoals onderwijs en zorg. Beide 

structuurvisies zullen dan ook rekening houden met deze ontwikkelingen. 

Versterken van de centrumfunctie 

Leiderdorp heeft behoefte aan een kloppend hart. De verdere ontwikkeling van de 

centrumvoorzieningen bij Winkelhof en Santhorst en ook de ontwikkeling van het 

Oude Dorp, met name de hoofdstraat,  zijn een ruimtelijke  vraagstukken die ook 

relatie hebben met de maatschappelijke visie. De trend naar clustering van 

zorgaanbod en culturele voorzieningen kan worden aangewend om de 

centrumfunctie te versterken. Daarnaast zullen deze plekken ook plaats (moeten) 

bieden aan door Leiderdorpers georganiseerde activiteiten (van barbecue tot 

openluchtconcert). 

 

Leegstand in maatschappelijk vastgoed 

Met de decentralisatie van zorgtaken en extramuralisering van de zorg vindt een 

grote verschuiving plaats in de vraag naar maatschappelijk vastgoed. Vooral de 

ruimtelijke gevolgen daarvan kunnen ingrijpend zijn en vragen om een flexibele en 

creatieve benadering om langdurige leegstand en/of verloedering tegen te gaan. 

Tegelijkertijd zal de vraag naar betaalbare woonruimte hiermee toenemen en de 

druk op de sociale volkshuisvesting verzwaren. 

 

Verschillen tussen wijken 

De wijken van Leiderdorp onderscheiden zich van elkaar in samenstelling van zowel 

bevolking als woningbestand. In de ruimtelijke structuurvisie wordt daarom 

voorgesteld met ‘gebiedspaspoorten’ te werken die een meer gericht 

toekomstperspectief mogelijk maakt. In de maatschappelijke visie zijn dergelijke 
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verschillen ook zichtbaar in bijvoorbeeld de vraag naar scholen en 

zorgvoorzieningen. Dit kan in de ruimtelijke visie worden meegenomen. 

 

2 Beoogd effect 

Vastgestelde uitgangspunten voor het opstellen van de ruimtelijke structuurvisie.  

 

3 Argumenten 

1.1 Het is van belang voor de opstelling van de eigenlijke visie het eens te zijn over de 

uitgangspunten en opgaven. 

Voorafgaand aan het opstellen van de structuurvisie is het nuttig en noodzakelijk een 

brede maatschappelijke dialoog te houden over de ruimtelijke opgaven van Leiderdorp. 

Deze dialoog wordt afgerond met het vaststellen van de uitgangspunten.  

 

1.2 De reacties op de nota van uitgangspunten zijn –kritisch- positief. 

De binnengekomen reacties bevestigen dat met de gekozen uitgangspunten alle 

vraagstukken en opgaven voor de ruimtelijke structuurvisie in beeld zijn. De grootste 

discussiepunten zullen gevormd worden door het verdichtingsvraagstuk en de toekomst 

van de Baanderij.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De respons is beperkt. 

In het plan van aanpak is benadrukt dat voor bij het definiëren van de opgave een brede 

maatschappelijke dialoog van belang is. Nadat de enquêtes al een beperkte respons 

hadden opgeleverd, moet geconstateerd worden dat dit ook van toepassing is op de 

klankbordavond en de mogelijkheid om te reageren op de concept nota. 

 

5 Duurzaamheid 

Duurzaamheid vormt een van de uitgangspunten (uitgangspunt 14). Hieronder vallen 

aspecten als klimaatbestendigheid, omgevingskwaliteit en energie. 

 
6 Communicatie en participatie 

De raad heeft op 4 februari 2013 op basis van het IBO-protocol de participatievorm en 

kaders vastgesteld. In overeenstemming met dit besluit is deze nota opgesteld op basis 

van verschillende enquêtes en daarnaast onderwerp van inspraak geweest. 
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7 Kosten, baten en dekking 

Er wordt binnen het beschikbare budget gebleven. 

 

8 Evaluatie 

Met de vastgestelde uitgangspunten wordt een ontwerp structuurvisie opgesteld. Dit 

document wordt ter inzage gelegd voor zienswijzen en ook aan de raad toegestuurd. Op 

deze wijze kan worden geëvalueerd of de uitgangspunten goed zijn geland in de 

structuurvisie en tevens of nog nieuwe punten naar voren gekomen zijn. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlage 1: Nota van Uitgangspunten Ruimtelijke Structuurvisie d.d. 30 juli 2013 
Bijlage 2: Inspraakverslag Nota van Uitgangspunten RSV d.d. 19 juli 2013 
 


