
    COMMISSIE RUIMTE  
 
 

 
A G E N D A voor dinsdag 22 januari 2013  
 
Aanvang : 20.00 UUR 
Voorzitter : Ed Grootaarts 
 

 
Technische vragen van te voren stellen via de mail 

 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde 
 

4. Ingekomen stukken 
 

5. Mededelingen 

 Regio 

 Stand van zaken lopende dossiers 
 

6. Bestemmingsplan W4 
De vraag aan de raad is de nota zienswijzen, een aantal wijzigingen in Toelichting, 
Verbeelding en Regels bestemmingsplan W4 vast te stellen en geen exploitatieplan vast te 
stellen bij bestemmingsplan W4. Ter besluitvorming raad 4 februari 2013. 

 
7. Woonvisie Gewoon Lekker Wonen tussen stad en land’ 

In deze woonvisie is het beleid op het gebied van wonen voor de periode tot 2020 vastgelegd. 
Ter besluitvorming raad 4 februari 2013. 
 

8. Ontwerp Huisvestingsverordening Holland Rijnland 
Holland Rijnland heeft de (ontwerp) huisvestingsverordening Holland Rijnland vrijgegeven 
voor inspraak. De gemeenteraden krijgen de gelegenheid om tot 22 februari 2013 te reageren 
door belanghebbenden (inwonenden van de regio) en de gemeenteraden tot 22 februari. Ter 
bespreking aan de hand van oplegnotitie en concept-reactie.  
Ter besluitvorming raad 4 februari 2013. 

 
9. Transformatie naar wonen  Elisabethhof 1 ( Astellas) 

In dit voorstel is de vraag aan de raad transformatie naar woningbouw mogelijk te maken om 
leegstand van een pand te voorkomen. Ter besluitvorming raad 4 februari 2013. 
 

10. Wegsleepverordening gemeente Leiderdorp 2013 
De huidige Wegsleepverordening dient te worden gewijzigd, aangezien Leiderdorp met 
een ander bergingsbedrijf is gaan werken. Ter besluitvorming raad 4 februari 2013. 

 
11. IBO vorm en kaders voor Ruimtelijke en Maatschappelijke structuurvisie 

Op 3 december 2012 heeft de raad de Toekomstvisie Leiderdorp 2025 vastgesteld. De 
uitgezette koersen worden uitgewerkt in een Ruimtelijke en een Maatschappelijke 
structuurvisie. Voor beide visies zijn plannen van aanpak opgesteld. De commissie Ruimte 
bespreekt het maatschappelijk en het ruimtelijk deel. Ter besluitvorming raad 4 februari 2013. 

 
12. Lijst van toezeggingen 

 
13. Rondvraag 

 
14. Sluiting 



 
 
 
 
Leiderdorp, 10 januari 2013 
namens de voorzitter van commissie Ruimte, 
 
mw. J.C. Zantingh 
griffier 
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 8-01-2013 

Onderwerp:  vaststelling bestemmingsplan 

W4 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. 2013i00003; 

gezien het advies van commissie Ruimte van 22 januari 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Geen exploitatieplan vast te stellen bij bestemmingsplan W4. 

 

2. De Nota van zienswijzen bestemmingsplan W4 vast te stellen (bijlage 1). 

 

3. De Toelichting van bestemmingsplan W4 te wijzigen door: 

a. toevoeging van verscheidene onderzoeken in de bijlage en bijwerken van verwijzingen in de 

tekst; 

b. actualisatie van teksten, zoals Groenstructuurplan Leiderdorp (2012-2020), Tracébesluit A4 

en Amvb Ruimte (2012); 

c. toevoeging ‘zoals de dorpskerk’ in paragraaf 2.2; 

d. verheldering omschrijving Essenpark en Munnikkenpark in paragraaf 2.5; 

e. aanvulling met beschrijving Zwarte Pad bij ontwikkeling Plantage in paragraaf 2.14; 

f. anvulling beschrijving verbinding tussen ziekenhuis en Cardea in paragraaf 2.14; 

g. toevoeging ‘kavel M’ aan paragrafen 2.14 en 4.8; 

h. vervanging ‘rijksbeleid’ door ‘gemeentelijk waterbeleid’ en toevoeging ‘het bestemmingsplan 

is niet in strijd met de provinciale verordening’ in paragraaf 3.3; 

i. correctie van taal- en stijlfouten. 

 

4. De Verbeelding van bestemmingsplan W4 te wijzigen door: 

a. belemmeringenstrook gasleiding aan te passen naar 2x4 meter; 

b. aanduiding maatschappelijk – begraafplaats uit te breiden met de boerderij Sterkenburg 

inclusief perceel; 
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c. toevoeging bouwvlak met aanduiding bedrijfswoning binnen de bestemming Sport bij 

tennispark de Munnik; 

d. aanpassing bouwvlak en bouwhoogten van het clubgebouw tennispark de Munnik; 

e. correcties van bouwhoogten, bebouwingspercentages en verbindingsstreepjes op de 

analoge verbeelding; 

f. aanpassing bouwhoogte en bebouwingspercentage van politiebureau en gebouw Doesmeer 

in 9 m 70% conform analoge verbeelding; 

g. toevoeging ontbrekende goot- en bouwhoogte woningen Landje van Spek; 

h. bestemming Groen op te nemen voor gronden: openbaar groen langs Simon Smitweg, 

Hoogmadeseweg en tussen Munnikkenpark en Leythenrode; 

i. bestemming Verkeer op te nemen voor brandgang in het midden van Munnikkenpark; 

j. toevoeging aanduiding ‘natuur’ in bestemming Recreatie; 

k. toevoeging aanduiding ‘sport’ in bestemming Water en bestemming Recreatie ten behoeve 

van sportverenigingen Weteringpark; 

l. op hoek kavel I bebouwingspercentage 80% te vervangen door 100% en Vierzicht kavel I en 

II te verbinden en toe te voegen ‘specifieke bouwaanduiding-1’ in bestemming Bedrijf; 

m. toevoeging aanduiding ‘maatschappelijk’ in bestemming Bedrijf ter plaatse van Elisabethhof 

nummers 15 t/m 23 (oneven);  

n. toevoeging aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - extra bouwlaag’ in bestemming 

Maatschappelijk ten behoeve van derde bouwlaag Cardea; 

o. aanduiding ‘zend-/ontvanginstallatie’ te verwijderen bij bestemming Groen en op te nemen 

bij bestemming Maatschappelijk. 

 

5. De Regels van bestemmingsplan W4 te wijzigen door: 

a. in artikel 1 begrippen in alfabetische volgorde op te nemen; 

b. in artikelen 8.2.1, 13.2.1 en 16.2.1 een regel op te nemen voor minimale en maximale bouw- 

en goothoogten; 

c. in artikel 9.1.1 lid b voorbeelden ‘waaronder scouting en kanovereniging’ te verwijderen’; 

d. in artikel 9.1.1 lid j ‘gebruik als trouwlocatie’ toe te voegen en ‘beheerderswoning’ te wijzigen 

in ‘bedrijfswoning’; 

e. in artikel 9.3 een afwijkingsbevoegdheid voor bijgebouwen op te nemen; 

f. in artikel 15.1.1 toe te voegen ‘met uitzondering van het geen vermeld onder artikel 15.1 lid 

e’; 

g. artikel 21 gelijk te maken aan artikel 22 met vervanging van ‘Waarde Archeologie – hoge 

trefkans’ door ‘Waarde – Archeologie’, verwijdering van 22.4.1 lid c ‘dieper dan 0,30 m’ en 

verwijdering van 22.3.2 lid c en 22.4.4 lid b; 
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h. in artikel 16.1 lid b de regel te verduidelijken door toevoeging ‘in de woning, cq. aan- of 

uitbouw’ en toevoeging artikel 16.4 lid g: ’De vloeroppervlakte van de gebouwen voor 

maximaal 30% gebruikt mag worden voor het aan huis verbonden bedrijf.’; 

i. artikelen 17.2.5 en 18.2.4 te laten vervallen; 
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j. artikelen 17.1 lid a en 18.1 lid a te vervangen door: 

a. wonen, conform het artikel 16 Wonen in dit bestemmingsplan 

b. beroep en bedrijf aan huis, conform het artikel 16 Wonen in dit bestemmingsplan; 

k. toevoeging aanduiding: ‘natuur’ in bestemming Recreatie; 

l. toevoeging aanduidingen ‘sport’ in bestemming Water en bestemming Recreatie;  

m. toevoeging aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – 1’ in bestemming Bedrijf en toevoeging 

artikel 2.1 lid d ‘ter plaatse van de ‘specifieke bouwaanduiding – 1’ geldt een maximale 

bouwhoogte van 15 m over 40% van het totale oppervlak van de speci-fieke bouwaanduiding 

en een maximale bouwhoogte van 25 m over 60% van het totale oppervlak van de specifieke 

bouwaanduiding’ ter plaatse van Vierzicht kavel I en II; 

n. toevoeging aanduiding ‘maatschappelijk’ in bestemming Bedrijf ten behoeve van 

Elisabethhof nummers 15 t/m 23 (oneven);   

o. in artikel Maatschappelijk een afwijkingsbevoegdheid op te nemen voor een derde bouwlaag 

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - extra bouwlaag' ten behoeve van 

Cardea; 

p. in artikelen Water en Recreatie een afwijkingsbevoegdheid op te nemen voor een tweede 

bedrijfswoning/woonboot jachthaven; 

q. in artikelen 1.96 en 5.1 lid a te verwijderen ‘verlichtingszaken’ en ‘gemengde zaken’; 

r. aanduiding ‘zend-/ontvanginstallatie’ bij bestemming Groen artikel 6.1. lid l te verwijderen en 

op te nemen bij bestemming Maatschappelijk; 

s. in artikel 17.2.3 lid f toe te voegen: ‘ten behoeve van het tennispark worden parkeerplaatsen 

verplaatst en nieuw aangelegd met een ontsluiting aan de Hoogmadeseweg.’  

t. in artikel 27.2 de artikelverwijzing te corrigeren van 26.1 naar 27.1. 

 

6. Het bestemmingsplan W4 (planid: NL.IMRO.0547.BPw4-VG01) gewijzigd vast te stellen. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 4 februari 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 
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mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 8-01-2013 

Onderwerp:  vaststelling bestemmingsplan 

W4 

 

 Aan de raad.  

Beslispunten 

1. Geen exploitatieplan vast te stellen bij bestemmingsplan W4. 
 

2. De Nota van zienswijzen bestemmingsplan W4 vast te stellen (bijlage 1). 
 

3. De Toelichting van bestemmingsplan W4 te wijzigen door: 
a. toevoeging van verscheidene onderzoeken in de bijlage en bijwerken van 

verwijzingen in de tekst; 

b. actualisatie van teksten, zoals Groenstructuurplan Leiderdorp (2012-2020), 

Tracébesluit A4 en Amvb Ruimte (2012); 

c. toevoeging ‘zoals de dorpskerk’ in paragraaf 2.2; 

d. verheldering omschrijving Essenpark en Munnikkenpark in paragraaf 2.5; 

e. aanvulling met beschrijving Zwarte Pad bij ontwikkeling Plantage in paragraaf 2.14; 

f.    aanvulling beschrijving verbinding tussen ziekenhuis en Cardea in paragraaf 2.14; 

g. toevoeging ‘kavel M’ aan paragrafen 2.14 en 4.8; 

h. vervanging ‘rijksbeleid’ door ‘gemeentelijk waterbeleid’ en toevoeging ‘het 

bestemmingsplan is niet in strijd met de provinciale verordening’ in paragraaf 3.3; 

i.    correctie van taal- en stijlfouten. 

 

4. De Verbeelding van bestemmingsplan W4 te wijzigen door: 
a. belemmeringenstrook gasleiding aan te passen naar 2x4 meter; 

b. aanduiding maatschappelijk – begraafplaats uit te breiden met de boerderij 

Sterkenburg inclusief perceel; 

c. toevoeging bouwvlak met aanduiding bedrijfswoning binnen de bestemming Sport 

bij tennispark de Munnik; 

d. aanpassing bouwvlak en bouwhoogten van het clubgebouw tennispark de Munnik; 

e. correcties van bouwhoogten, bebouwingspercentages en verbindingsstreepjes op 

de analoge verbeelding; 

f.    aanpassing bouwhoogte en bebouwingspercentage van politiebureau en gebouw 

Doesmeer in 9 m 70% conform analoge verbeelding; 

g. toevoeging ontbrekende goot- en bouwhoogte woningen Landje van Spek; 

h. bestemming Groen op te nemen voor gronden: openbaar groen langs Simon 
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Smitweg, Hoogmadeseweg en tussen Munnikkenpark en Leythenrode; 

i.    bestemming Verkeer op te nemen voor brandgang in het midden van 

Munnikkenpark; 

j.     toevoeging aanduiding ‘natuur’ in bestemming Recreatie; 

k. toevoeging aanduiding ‘sport’ in bestemming Water en bestemming Recreatie ten 

behoeve van sportverenigingen Weteringpark; 

l.     op hoek kavel I bebouwingspercentage 80% te vervangen door 100% en Vierzicht 

kavel I en II te verbinden en toe te voegen ‘specifieke bouwaanduiding-1’ in 

bestemming Bedrijf; 

m. toevoeging aanduiding ‘maatschappelijk’ in bestemming Bedrijf ter plaatse van 

Elisabethhof nummers 15 t/m 23 (oneven);  

n. toevoeging aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - extra bouwlaag’ in bestemming 

Maatschappelijk ten behoeve van derde bouwlaag Cardea; 

o. aanduiding ‘zend-/ontvanginstallatie’ te verwijderen bij bestemming Groen en op te 

nemen bij bestemming Maatschappelijk. 

 

5. De Regels van bestemmingsplan W4 te wijzigen door: 
a. in artikel 1 begrippen in alfabetische volgorde op te nemen; 

b. in artikelen 8.2.1, 13.2.1 en 16.2.1 een regel op te nemen voor minimale en 

maximale bouw- en goothoogten; 

c. in artikel 9.1.1 lid b voorbeelden ‘waaronder scouting en kanovereniging’ te 

verwijderen’; 

d. in artikel 9.1.1 lid j ‘gebruik als trouwlocatie’ toe te voegen en ‘beheerderswoning’ te 

wijzigen in ‘bedrijfswoning’; 

e. in artikel 9.3 een afwijkingsbevoegdheid voor bijgebouwen op te nemen; 

f.     in artikel 15.1.1 toe te voegen ‘met uitzondering van het geen vermeld onder artikel 

15.1 lid e’; 

g. artikel 21 gelijk te maken aan artikel 22 met vervanging van ‘Waarde Archeologie – 

hoge trefkans’ door ‘Waarde – Archeologie’, verwijdering van 22.4.1 lid c ‘dieper dan 

0,30 m’ en verwijdering van 22.3.2 lid c en 22.4.4 lid b; 

h. in artikel 16.1 lid b de regel te verduidelijken door toevoeging ‘in de woning, cq. aan- 

of uitbouw’ en toevoeging artikel 16.4 lid g: ’De vloeroppervlakte van de gebouwen 

voor maximaal 30% gebruikt mag worden voor het aan huis verbonden bedrijf.’; 

i.     artikelen 17.2.5 en 18.2.4 te laten vervallen; 
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j.     artikelen 17.1 lid a en 18.1 lid a te vervangen door: 

a. wonen, conform het artikel 16 Wonen in dit bestemmingsplan 

b. beroep en bedrijf aan huis, conform het artikel 16 Wonen in dit bestemmingsplan; 

k. toevoeging aanduiding: ‘natuur’ in bestemming Recreatie; 

l.     toevoeging aanduidingen ‘sport’ in bestemming Water en bestemming Recreatie;  

m. toevoeging aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – 1’ in bestemming Bedrijf en 

toevoeging artikel 2.1 lid d ‘ter plaatse van de ‘specifieke bouwaanduiding – 1’ geldt 

een maximale bouwhoogte van 15 m over 40% van het totale oppervlak van de 

specifieke bouwaanduiding en een maximale bouwhoogte van 25 m over 60% van 

het totale oppervlak van de specifieke bouwaanduiding’ ter plaatse van Vierzicht 

kavel I en II; 

n. toevoeging aanduiding ‘maatschappelijk’ in bestemming Bedrijf ten behoeve van 

Elisabethhof nummers 15 t/m 23 (oneven);   

o. in artikel Maatschappelijk een afwijkingsbevoegdheid op te nemen voor een derde 

bouwlaag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - extra 

bouwlaag' ten behoeve van Cardea; 

p. in artikelen Water en Recreatie een afwijkingsbevoegdheid op te nemen voor een 

tweede bedrijfswoning/woonboot jachthaven; 

q. in artikelen 1.96 en 5.1 lid a te verwijderen ‘verlichtingszaken’ en ‘gemengde zaken’; 

r. aanduiding ‘zend-/ontvanginstallatie’ bij bestemming Groen artikel 6.1. lid l te 

verwijderen en op te nemen bij bestemming Maatschappelijk; 

s. in artikel 17.2.3 lid f toe te voegen: ‘ten behoeve van het tennispark worden 

parkeerplaatsen verplaatst en nieuw aangelegd met een ontsluiting aan de 

Hoogmadeseweg.’  

t.    in artikel 27.2 de artikelverwijzing te corrigeren van 26.1 naar 27.1. 

 

6. Het bestemmingsplan W4 (planid: NL.IMRO.0547.BPw4-VG01) gewijzigd vast te stellen. 
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1 Inleiding 

1.a In het kort 

Bestemmingsplan W4 is opgesteld ter vervanging van de bestemmingsplannen Plan 

in hoofdzaak 1960 en Partiële herziening Plan in hoofdzaak 1963, Doeskwartier en 

Partiële herziening uitbreidingsplan Doeskwartier, Centrum, Wilgenpark, Oranjewijk, 

Wijzigingsvoorschrift Engelenbak, Elisabethhof, Buitengebied Leiderdorp Bospolder, 

Doeshofpolder en Achthovenerpolder en Nieuw Centrum. 

Het plangebied van bestemmingsplan W4 is gevarieerd en kent verschillende 

functies, zoals wonen, bedrijven en kantoren, maatschappelijke functies en 

recreatie. De vigerende bestemmingsplannen zijn verouderd, veelal uit de jaren ’60, 

’70 en ’80. Het doel van het bestemmingsplan is de bestaande situatie opnieuw te 

voorzien van een passende juridisch-planologische regeling. Het nieuwe 

bestemmingsplan heeft met name een conserverend, beheersgericht karakter met 

(gedetailleerde) eindbestemmingen. Uitgangspunt in dit bestemmingsplan is zo veel 

mogelijk een voortzetting van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de vigerende 

bestemmingsplannen. Voor de in de afgelopen periode gerealiseerde bebouwing 

(veelal als onderdeel van het W4-project) is de feitelijke situatie bestemd, voor de 

voorziene ruimtelijke ontwikkelingen zijn globale bestemmingen opgenomen. 

Daarnaast is in het eerste kwartaal van 2011 de bestaande erfbebouwingsregeling 

en het ontheffingenbeleid geactualiseerd. Het bestemmingsplan dient in 

overeenstemming te zijn met dit beleid.  

Verder is gewerkt aan een standaardisering van regels en toelichting om de 

bestemmingsplannen in Leiderdorp uniform te maken. De meest voorkomende 

bestemmingen zijn met standaard regels en teksten opgesteld en opgenomen in 

bestemmingsplan W4. Voor een aantal zaken is maatwerk geregeld. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Het bestemmingsplan W4 maakt deel uit van de gemeentebrede actualisering van 

bestemmingsplannen voor 1 juli 2013. Het bestemmingsplan wijkt in bouw- en 

gebruiksmogelijkheden beperkt af van de oude bestemmingsplannen.  

Voor bestemmingsplan W4 is eerder een ontwerp bestemmingsplan gemaakt dat in 

2004 ter inzage heeft gelegen. Vanwege het aangehouden Tracébesluit voor de A4 

is dit bestemmingsplan destijds niet verder in ontwikkeling gebracht. Met een 

vigerend Tracébesluit en gewijzigde wetgeving voor bestemmingsplannen en een 
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digitaliseringsplicht, is in 2011 besloten om een geheel nieuwe start te maken met 

bestemmingsplan W4. 

Omdat het een groot plangebied betreft met verouderde bestemmingsplannen en 

alle W4-plannen, is er voor gekozen om eerst een voorontwerpbestemmingsplan 

ter inzage te leggen voor inspraak. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 12 

januari tot en met 22 februari 2012 ter inzage gelegen en op 7 februari 2012 heeft 

er een goed bezochte inloopbijeenkomst plaats gevonden. Er zijn 30 

inspraakreacties ingediend en in het kader van het overleg (art. 3.1.1 Bro) zijn 11 

vooroverlegreacties binnen gekomen. De reacties zijn verwerkt in de Nota van 

inspraak en het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan W4 heeft 

van 26 juli tot en met 5 september 2012 ter inzage gelegen. Hierop zijn 35 

zienswijzen binnen gekomen. U vindt de samenvatting en de beantwoording van de 

zienswijzen in de Nota van zienswijzen (bijlage 1|), de resultaten zijn verwerkt in het 

bestemmingsplan. De zienswijzen betroffen met name project Plantage, dat als 

uitwerkingsplicht is opgenomen in het bestemmingsplan en de vertaling van 

bestemmingsplan Centrum naar het nieuwe bestemmingsplan W4. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Project W4, Plantage 

Het project Plantage is als uitwerkingsplicht voor Wonen opgenomen in het 

bestemmingsplan, zie ook verderop bij de Kanttekeningen: ‘2.1 & 3.1 & 4.1 & 5.1 

Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Plantage vs. Uitwerkingsplicht.’ 

 

Project W4, Kavel M 

Kavel M, op de hoek Boomgaardlaan en Mauritssingel, is als uitwerkingsplicht voor 

maximaal 3 woningen opgenomen in het bestemmingsplan. 

 

Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan  

De Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan en omgeving geeft een ruimtelijk kader met 

mogelijke en wenselijke scenario's. Deze kunnen in een later stadium concreet 

gemaakt worden. Het bestemmingsplan is conserverend van aard. Alleen 

ontwikkelingen die concreet zijn en in een eerder stadium met een (ruimtelijk) besluit 

zijn bevestigd, worden meegenomen. De ontwikkelingen die in de gebiedsvisie 

worden beschreven (locatie zwembad en omgeving, begraafplaats en omgeving, 
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Rijnland Zorgroep en Cardea), komen daarom alleen in de toelichting op het 

bestemmingsplan terug (zie paragraaf 2.14). Wanneer de ontwikkelingen concreet 

gerealiseerd kunnen worden, wordt het bestemmingsplan aangepast of wordt met 

een omgevingsvergunning afgeweken. 

 

Cardea 

De verleende omgevingsvergunning voor vervangende nieuwbouw bij Cardea, is 

verwerkt in het bestemmingsplan. Inmiddels heeft Cardea de wens opgevat om haar 

organisatie te centraliseren en heeft zij plannen om haar huidige plan uit te breiden 

met een extra bouwlaag voor kantoorruimte. Met omwonenden is hierover overleg 

geweest. In het bestemmingsplan wordt binnen de afgesproken kaders een 

afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor deze 3e terugliggende bouwlaag (zie ook 

artikel 8.3.2. in de Regels). 

 

2 Beoogd effect 

Het plangebied te voorzien van een actuele en passende juridisch-planologische regeling 

vóór 1 juli 2013. 

 

3 Argumenten 

1.1. Er zijn geen verhaalbare kosten die een exploitatieplan vereisen. 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f 

van het Besluit ruimtelijke ordening 2008 (Bro) onderzoek plaats te vinden naar de 

uitvoerbaarheid van het plan. Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) op 1 juli 2008 is het onder omstandigheden verplicht om aan het opstellen van een 

bestemmingsplan een exploitatieplan te koppelen. Een exploitatieplan is niet verplicht 

indien er geen verhaalbare kosten zijn, of wanneer het verhaal van kosten van de 

grondexploitatie van de in het bestemmingsplan opgenomen gronden op een andere wijze 

is verzekerd (artikel 6.12 lid 2 sub a Wro). Als de gemeente eigenaar is van de grond dan 

is het kostenverhaal op een andere wijze verzekerd. Bij de ontwikkelingen in 

bestemmingsplan W4: Plantage (uitwerkingsplicht), kavel M (uitwerkingsplicht) en Vierzicht 

kavel I en V is de gemeente grondeigenaar.  

Overigens bestaan er (vertrouwelijke) grondexploitaties van deze gebieden, de 

grondexploitaties maken onderdeel uit van de GIG (Gemeentelijke Integrale 

Grondexploitaties, openbaar stuk) die jaarlijks wordt vast gesteld door uw gemeenteraad. 
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2.1 & 3.1 & 4.1 & 5.1 Naar aanleiding van ingediende zienswijzen is het bestemmingsplan 

gewijzigd. 

De beantwoording van de zienswijzen in de Nota van zienswijzen bestemmingsplan W4  

leidt tot aanpassingen waardoor het bestemmingsplan gewijzigd wordt vastgesteld. Dankzij 

deze inbreng zijn enkele fouten uit het bestemmingsplan verwijderd en teksten verbeterd.  

 

2.1 & 3.1 & 4.1 & 5.1 Naar aanleiding van ambtelijke opmerkingen is het bestemmingsplan 

gewijzigd. 

Ook ambtelijke wijzigingen hebben geleid tot correcties en actualisaties. Zo zijn 

discrepanties tussen de analoge en digitale verbeelding gecorrigeerd, verwijzingen zijn 

gecorrigeerd en begrippen in alfabetische volgorde opgenomen. Het artikel ‘Waarde – 

Archeologie’ is bijvoorbeeld aangepast in lijn met ‘Waarde – Archeologie – hoge trefkans’ 

om de artikelen meer uniformiteit te geven en onderlinge verschillen zo duidelijker te laten 

uit komen. 

Ook zijn er ambtelijke aanpassingen gedaan naar aanleiding van een brief van Astellas 

aan de gemeenteraad met betrekking tot haar panden aan de Elisabethhof. De brief valt 

buiten de zienswijzetermijn. Weg bestemmen van functies is niet de intentie van de 

gemeente, daarom is de bestemming maatschappelijk toegevoegd aan de 

bedrijfsbestemming. In het vigerende bestemmingsplan was geen sprake van een 

kantoorbestemming. 

 

6.1. voor het gebied moet een actueel bestemmingsplan gemaakt worden. 

Met de komst van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2008 is het verplicht geworden om 

voor de gehele gemeente actuele bestemmingsplannen te hebben vóór 1 juli 2013. Een 

bestemmingsplan is actueel als het minder dan 10 jaar oud is. 

 

6.2. afwijkingen van bestemmingsplannen worden hiermee onderdeel van het planologisch 

regime. 

In het bestemmingsplan zijn ook de afwijkingen/vrijstellingen van de afgelopen jaren 

meegenomen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de bouw van ’t Heerlijk 

Recht, Vierzicht, het gemeentehuis. 
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6.3. nieuwe bestemmingsplannen moeten digitaal en vergelijkbaar zijn. 

Met dit bestemmingsplan wordt voor het plangebied een actueel bestemmingsplan 

opgesteld dat ook digitaal raadpleegbaar wordt. Daarnaast wordt het plan opgesteld 

conform de standaard die vanuit het rijk voor de verbeelding is voorgeschreven (SVBP 

2008) 

 

6.4. actueel beleid voor bebouwing en bedrijf-aan-huis (BAH) zijn nu onderdeel van het 

bestemmingplan. 

In april 2011 is de erfbebouwingsregeling en de BAH-regeling aangepast. Bij vaststelling 

van dit beleid is ook besloten de mogelijkheden hiervan waar mogelijk mee te nemen in de 

actualisatie van bestemmingsplannen. Hiermee wordt beoogd om ondernemers meer de 

ruimte te geven. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

2.1 & 3.1 & 4.1 & 5.1 Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Plantage vs. Uitwerkingsplicht. 

Veel zienswijzen gaan over het project de Plantage. Door omstandigheden zijn deze twee 

separate trajecten qua tijd gelijk gaan lopen. Hoewel dit formeel mogelijk is, bleek dat dit 

helaas verwarring heeft gezaaid. 

In het oude ontwerpbestemmingsplan W4 uit 2004 zat al een uitwerkingsplicht voor de 

Plantage. Ook in het nieuwe bestemmingsplan W4 is een uitwerkingsplicht opgenomen 

voor de Plantage. Dit betekent dat de Plantage nog niet definitief bestemd wordt in 

bestemmingsplan W4, maar dat er nog een uitwerkingsplan gemaakt moet worden binnen 

de gestelde voorwaarden in de uitwerkingsplicht van het bestemmingsplan. Tegen het 

uitwerkingsplan staat bezwaar en beroep open. De gestelde voorwaarden in de 

uitwerkingsplicht zijn op basis van de globale randvoorwaarden van het Definitief 

Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) Plantage 2008 die uw raad destijds heeft vast gesteld. 

Voorwaarden zijn oa. het maximaal aantal woningen en maximale hoogtes. Binnen het 

plangebied is in de uitwerkingsplicht flexibiliteit in de situering van de woningen, groen, 

wegen, paden, parkeren, etc. (zie artikel 17 Wonen – uit te werken – 1). 

Het DSO Plantage uit 2008 heeft een uitgebreid inspraaktraject doorlopen. Doordat het 

tennispark op haar huidige locatie gehuisvest blijft, moest het DSO Plantage aangepast 

worden. Het aangepaste DSO heeft van 29 mei t/m 9 juli 2012 ter inzage gelegen in het 

kader van inspraak en er is een inloopavond geweest op 7 juni 2012. Naar aanleiding van 

behandeling van het DSO Plantage in de commissie Ruimte op 27 november 2012 zijn 
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aanvullend een aantal individuele gesprekken gevoerd met insprekers en heeft op 20 

december 2012 een gezamenlijk overleg plaatsgevonden tussen een groep insprekers en 

de wethouder. De resultaten van deze bespreking worden betrokken bij de besluitvorming 

over het DSO Plantage dat ook in deze zelfde vergadering aan uw raad voor ligt ter vast 

stelling. 

Het DSO kan daarna verder uitgewerkt worden in een uitwerkingsplan. Bij voorbereiding 

van deze uitwerking zal nog verder met omwonenden worden gesproken over de punten 

die zij bij het DSO hebben ingebracht over exacte vormgeving van parkeren, ontsluiting, 

groen, etc. 

 

6.1. De gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden zijn niet identiek aan de 

bestemmingsplannen die worden vervangen door W4. 

De wijze van bestemmen uit de vorige bestemmingsplannen sluit niet aan op de 

SVBP2008. In enkele van de voorgaande bestemmingsplannen werden 

bebouwingsmogelijkheden bijvoorbeeld niet met bouwvlakken maar met 

voorgevelrooilijnen geregeld. Deze methodiek, die tot veel interpretatiekwesties leidde, is 

niet meer te gebruiken met de invoering van de Standaard Vergelijkbare 

BestemmingsPlannen (SVBP). Daarom is in het hele gebied nu een methodiek met 

bouwvlakken toegepast zoals deze ook al in andere plannen, zoals bestemmingsplan 

Hoven, is toegepast. 

 

5 Duurzaamheid 

Milieuaspecten zijn een vast onderdeel van ruimtelijke plannen, waaronder het 

bestemmingsplan. Voor de ruimtelijke ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk 

maakt, zijn de milieuaspecten onderzocht (zie hoofdstuk 4 in de toelichting van het 

bestemmingsplan).  

 

Bodem 

Voor de ontwikkelingen in het bestemmingsplan (Plantage, kavel M, kantoren Vierzicht 

kavel I en V) zijn bodemonderzoeken verricht. De bodemonderzoeken geven aan dat de 

ontwikkelingen mogelijk zijn op de locaties. 

 

Flora en Fauna 

Er treedt geen strijdigheid op met de flora en faunawet, door het Rijk is ontheffing verleend 
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op de flora en faunawet tot en met 31 oktober 2014. Voor werkzaamheden na deze datum 

zal de ontheffing opnieuw afgegeven moeten worden. 

 

Geluid 

Uit indicatieve berekeningen blijkt dat kavel M en Plantage gerealiseerd kunnen worden, 

maar dat bij het uitwerkingsplan geluid wel een aandachtspunt is. In de uitwerkingsregels 

voor beide plannen is dit expliciet benoemd. Met name bij kavel M moet gedacht worden 

aan een hogere grenswaarde en/of geluidwerende maatregelen vanwege omliggende 

wegen. Voor de Plantage is met name licht en geluid van het tennispark een 

aandachtspunt bij het uitwerkingsplan. Kantoren zijn geen geluidgevoelige bestemmingen. 

 

Luchtkwaliteit 

De ontwikkelingen zijn opgenomen als IBM-project (in betekenende mate project) in het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Projecten die zijn opgenomen 

in het NSL behoeven geen afzonderlijke toetsing aan de luchtkwaliteit. Er wordt voldaan 

aan de Wet milieubeheer, onderdeel luchtkwaliteitseisen en de ambities uit het Regionaal 

beleidskader duurzame stedenbouw. 

 
Externe Veiligheid en verantwoording groepsrisico 

In het kader van externe veiligheid is een verantwoording van het groepsrisico opgesteld. 

Deze verantwoording maakt onderdeel uit van het besluit tot vaststellen van 

bestemmingsplan W4. Het gaat hierbij met name om de hoofdtransportroute van vervoer 

van gevaarlijke stoffen over de rijksweg A4 en drie ondergrondse 

hogedrukaardgasleidingen. In paragraaf 4.6 in de Toelichting van bestemmingsplan W4 en 

bijlage 20 wordt het groepsrisico toegelicht en verantwoord. Ook is hier het advies van 

Omgevingsdienst West-Holland en Brandweer Hollands Midden toegevoegd. 

De kans op een grote calamiteit op de A4 is klein. Uitgaande van een calamiteit met het 

'worst case scenario' is het maximaal berekende aantal dodelijke slachtoffers ongeveer 

1.000 met een kans van 1:1.000.000.000.  Het groepsrisico is in het verleden verantwoord 

en ook uit recent onderzoek blijkt dat het maximale groepsrisico onder de oriëntatiewaarde 

blijft en nauwelijks toeneemt. Bij de verschillende bouwplannen zijn met het oog op externe 

veiligheid maatregelen getroffen in het gebouw zelf en de buitenruimte. Rekening houdend 

met de balans tussen economische ontwikkelingen en beperking van de Externe 

veiligheidsrisico’s wordt het restrisico verantwoord geacht. 
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6 Communicatie en participatie 

Het bestemmingsplan is als voorontwerp en als ontwerp gepubliceerd op 

ruimtelijkeplannen.nl en is ter inzage gelegd in het gemeentehuis. Ook is in de 

inspraakperiode een inloopavond georganiseerd. Gedurende 6 weken is bij het 

voorontwerp de mogelijkheid geboden inspraakreacties in te dienen. Ook bij het 

ontwerpbestemmingsplan is gedurende 6 weken is de mogelijkheid geboden zienswijzen in 

te dienen.  

In het kader van provinciale en rijksbelangen, krijgen de provincie en de Rijksoverheid na 

de vaststelling van het bestemmingsplan (vóór publicatie) 6 weken de tijd om te overwegen 

of zij een zogenaamde 'aanwijzing' willen geven bij het bestemmingsplan. Indien een 

aanwijzing wordt gegeven dan treedt dat deel van het bestemmingsplan niet in werking. Na 

deze termijn wordt het bestemmingsplan opnieuw gepubliceerd en 6 weken ter inzage 

gelegd, conform de wettelijke vereisten. Belanghebbenden kunnen in deze periode beroep 

aantekenen tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. 

 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Het plan is gefinancierd uit de GIG en de middelen ten behoeve van actualiseren van 

bestemmingsplannen. 

 

8 Evaluatie 

Nvt. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

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

1. Nota van Zienswijzen bestemmingsplan W4 
2. Toelichting bestemmingsplan W4 met bijlagen 
3. Regels bestemmingsplan W4 met bijlagen 
4. Analoge verbeelding 
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 8-01-2013 

Onderwerp:  woonvisie 'gewoon lekker 

wonen tussen stad en land' 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel; 

gezien het advies van commissie Ruimte  van 22 januari 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 213A van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Vast te stellen de woonvisie ‘Gewoon Lekker Wonen tussen stad en land’- versie  8 
november 2012, waarvan de belangrijkste punten zijn: 
a. het op peil houden van het huidige inwoneraantal door te streven naar de bouw van 

ca. 750 woningen, waarbij wordt uitgegaan van het benutten van kansen door onder 
andere herontwikkeling; 

b. vooral te bouwen voor ‘jonge’ starters en senioren met als streven om de opbouw 
van de bevolking  in evenwicht te houden. 

2. Akkoord te gaan om de woonvisie ‘Gewoon Lekker Wonen tussen stad en land’ als 
kader te gebruiken voor de nog op te stellen Ruimtelijke structuurvisie en 
Maatschappelijke Structuurvisie. 

3. Akkoord te gaan met het bestemmen van het restant ad € 78.000,- van het al eerder 
beschikbaar gestelde budget voor de uitwerking van het actieplan in de jaren 2013 en 
2014. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 4 februari 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 
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L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 8-01-2013 

Onderwerp:  vaststelling woonvisie 'Gewoon 

Lekker Wonen tussen stad en 

land' 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen de woonvisie ‘Gewoon Lekker Wonen tussen stad en land’- versie  8 

november 2012, waarvan de belangrijkste punten zijn: 

a. het op peil houden van het huidige inwoneraantal door te streven naar de bouw van 

ca. 750 woningen, waarbij wordt uitgegaan van het benutten van kansen met oog 

voor de bestaande waardevol  geachte structuur; 

b. vooral te bouwen voor ‘jonge’ starters en senioren met als streven om de opbouw 

van de bevolking  in evenwicht te houden. 

2. Akkoord te gaan om de woonvisie ‘Gewoon Lekker Wonen tussen stad en land’ als 

kader te gebruiken voor de nog op te stellen Ruimtelijke structuurvisie en 

Maatschappelijke Structuurvisie. 

3. Akkoord te gaan met het bestemmen van het restant ad € 78.000,- van het al eerder 

beschikbaar gestelde budget voor de uitwerking van het actieplan in de jaren 2013 en 

2014.  

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Uw raad wordt gevraagd over te gaan tot vaststelling van de woonvisie ‘Gewoon 

Lekker Wonen tussen stad en land’. In de woonvisie is het beleid op het gebied van 

wonen voor de periode tot 2020 vastgelegd. In de visie wordt uitgegaan van de 

bouw van ca. 750 woningen, voornamelijk voor jonge starters en ouderen, met 

behoud en versterking – waar mogelijk – van de huidige door de inwoner van 

Leiderdorp zeer gewaardeerde structuur. Met dit aantal is het mogelijk om  de in de 

toekomstvisie vastgelegde ambitie: ‘behoud van het huidig aantal inwoners’ te 

realiseren. Er is in de woonvisie een actieplan opgenomen ten behoeve van de 

realisering van de doelstellingen en het beleid. Na uw besluit kan de woonvisie als 
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kader voor het wonen worden gebruikt bij de opstelling van de Ruimtelijke 

Structuurvisie en Maatschappelijke Structuurvisie en kan het actieplan in 

samenspraak met Rijnhart Wonen worden uitgevoerd.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

 In een open en transparant proces is samen met stakeholders en gemeenteraad 

 bijgaand definitief concept van de woonvisie gemeente Leiderdorp: 'Gewoon lekker 

 wonen tussen stad en land' tot stand gekomen. De stakeholders, zowel in- als 

 extern, hebben hun rol als vertegenwoordigers van de burger en als marktkenners 

 bij uitstek zeer goed opgepakt en daarmee voor uw raad de koers geschetst op 

 het gebied van het wonen in Leiderdorp voor de komende jaren. De inwoners van 

 Leiderdorp hebben een sterk richtinggevende invloed gehad door de input, die in 

 2011 geleverd is bij het uitgevoerde woningbehoefteonderzoek. Het cijfermateriaal 

 was een zeer belangrijke bouwsteen voor deze woonvisie. De 22 maatregelen, die 

 in de visie worden voorgesteld, zijn bepalend voor de koers, die uw raad kiest op 

het gebied van het wonen. De concept versie van de visie heeft van 23 november 

2012 t/m 3 januari 2013 ter inzage gelegen waarbij een ieder in de gelegenheid is 

gesteld om hun mening te geven. De ingebrachte zienswijzen (3 stuks) geven geen 

aanleiding om de uitgangspunten van de visie bij te stellen.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De concept visie is tot stand gekomen met zeer waardevolle inbreng uit het 

maatschappelijke middenveld (extern en intern vanuit het cluster maatschappij op 

het gebied van wonen, zorg en welzijn/WMO en vanuit het cluster regio bij de 

opstelling van de al vastgestelde toekomstvisie) als vanuit de regio Holland Rijnland 

en sluit in het bijzonder op diverse onderdelen aan bij de woonvisie van de 

gemeente Leiden.  

 

2 Beoogd effect 

Het doel van de visie is vooral het versterken en behouden van het huidige prettige 

woonklimaat in Leiderdorp. Met deze visie wordt beoogd om vanuit het wonen het kader 

mee te geven voor de ruimtelijke structuurvisie en maatschappelijke structuurvisie. Tevens 

heeft de visie input gegeven aan onderdelen van de al door uw raad vastgestelde 

toekomstvisie ‘Samenwerken en verbinden’.  
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3 Argumenten 

1. De visie kan worden vastgesteld, want 

met deze woonvisie kiest Leiderdorp net als in de toekomstvisie voor: 

a. Het thuisgevoel - wonen in een rustige, veilige woonomgeving; 

b. De instandhouding van de groene structuren in en om Leiderdorp voor recreatie, 

natuur, sport en de agrarische functie; 

c. Eventuele nieuwbouwontwikkelingen binnen de bestaande bebouwing met respect 

voor bestaande structuren; 

d. Accent bij mogelijke nieuwbouwontwikkelingen leggen op de bouw van sociale 

huurwoningen voor met name jongeren en ouderen; 

e. Blijvend vernieuwen, verbeteren en ontwikkelen, anticiperend op de vraag uit de 

samenleving en dus beslist niet stilstaan; 

f.  Samen leven is samen doen: betrokkenheid en verantwoordelijkheid van een ieder 

is daarbij van groot belang. 

2. Omdat er vanuit het wonen door de inwoners van Leiderdorp en het maatschappelijk 

middenveld een duidelijke wens wordt geuit om de bestaande structuur van 

Leiderdorp zoveel mogelijk te handhaven of zelfs te versterken is de woonvisie 

geschikt om als kader te dienen voor de Ruimtelijke structuurvisie en 

Maatschappelijke structuurvisie. 

3. Het is van belang om de doelen en delen van de acties in 2013 en 2014 uit de 

woonvisie uit te voeren. Er zijn voor dit doel wel uren beschikbaar, maar geen 

middelen. Om deze reden wordt uw raad gevraagd het restant van het budget (ad € 

78.000,-) te mogen inzetten voor dit doel.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Rijnhart Wonen heeft in hun reactie op de visie opgeroepen om over te gaan tot meer 

concretisering van de bouwplannen. De door Rijnhart Wonen ingebrachte ‘zienswijze’ 

vormt meer een aansporing voor het nemen van zo veel mogelijk concrete maatregelen. 

Daarom is inmiddels een tijdsindicatie opgenomen bij de onderscheiden maatregelen. Zij 

spreken opnieuw de bereidheid uit om met de gemeente te komen tot concretisering van 

de goede intenties uit de visie, waarbij zij van de gemeente in sommige gevallen enige 

flexibiliteit verwachten om bestaand beleid aan te vullen of op onderdelen uitzonderingen 

te maken. Het moge duidelijk zijn, dat de gemeente op grond van haar eigen 
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verantwoordelijkheid per locatie zal afwegen of de gevraagde flexibiliteit of aanpassing van 

bestaand beleid tot de mogelijkheden behoort.  

 
Uitvoering van met name het verkoopprogramma van Rijnhart Wonen in combinatie met de 

gewenste nieuwbouw is sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen en 

maatregelen van rijkswege. De voorgenomen (bezuinigings-)maatregelen met o.a. de 

huurdersbelasting raken de corporatiesector en daarmee de sociale woningbouw zeer. 

Nog recent heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw om die reden de borgstellingen 

voor de komende jaren gestaakt (in ieder geval tot 1 februari 2013: het tijdstip waarop elke 

corporatie de meest recente financiële informatie moet aanleveren). Duidelijk is wel, dat de 

investeringsmogelijkheden en – bereidheid bij de hele bouwsector inclusief corporaties 

momenteel zeer gering is.  

 

5 Duurzaamheid 

In de woonvisie is aandacht besteed aan de toekomstkwaliteit van de bestaande woningen 

en dan met name in relatie tot wonen, zorg en welzijn en energiebesparing. Hierbij wordt 

verwezen naar hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 en hoofdstuk 5, paragraaf 5.2).  

 

6 Communicatie en participatie 

De woonvisie is geen statisch stuk en de snel wijzigende omstandigheden kunnen vragen 

om snel in te spelen op de op ons afkomende wijzigingen. Dit vraagt van een ieder de 

nodige flexibiliteit en creativiteit en de wil/inzet om met elkaar te blijven spreken over 

Leiderdorp als een gemeente waar het ‘gewoon lekker wonen’ is. Na vaststelling door uw 

raad van de woonvisie zal in de media en op de website van de gemeente nog uitgebreid 

aandacht worden besteed aan de ambities uit de visie. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

De gemeenteraad heeft in 2011 een budget van € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de 

uitvoering  en de opstelling van de woonvisie.  Dit bedrag is destijds onttrokken uit de 

reserve sociale woningbouw. Van dit bedrag resteert nog € 78.000,-. Voorgesteld wordt om 

deze gelden beschikbaar te houden voor de jaren 2013 en 2014 voor uitvoering van het 

actieplan (onder meer onderzoek naar het inzetten van een verhuiscoach, eventueel 

invoeren van een verhuispremie, uitwerking marketingaanpak toekomstkwaliteit bestaande 

woningvoorraad).  
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8 Evaluatie 

Jaarlijks worden op basis van deze woonvisie met Rijnhart Wonen prestatieafspraken 

gemaakt en tweejaarlijks vindt een woonconferentie plaats met marktpartijen, 

consumenten en de corporatie. Een jaarlijks terugkerende activiteit is het bijhouden van de 

woningbouwproductie. De monitor woonvisie en marktontwikkelingen is een doorlopende 

activiteit. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de loco-burgemeester, 

 

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

 

 
 
 

Bijlagen: concept-woonvisie d.d.  8 november 2012 
    inspraakreacties + nota van beantwoording 
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Het Dagelijks bestuur van Holland Rijnland 
Postbus 558 
2300 AN  LEIDEN 
 
 
 
 
 
 
datum  : 4 februari 2013 
kenmerk : 2012U03001 
betreft             : Inspraakreactie gemeente op (ontwerp) huisvestingsverordening Holland 
Rijnland 
 
 
Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 
 
U heeft de gemeenteraad van Leiderdorp uitgenodigd om voor 22 februari 2013  zijn 
mening/zienswijze te geven op de (ontwerp) huisvestingsverordening Holland Rijnland. 
 
In onze vergadering van 4 februari 2013  hebben wij de ontwerp-verordening besproken en 
kennisgenomen van de onderliggende stukken. Onze conclusie is, dat wij onverkort 
instemmen met de nieuwe verordening en wel om de navolgende reden. De nieuwe regels 
zijn een correcte afspiegeling van de al eerder vastgestelde beleidsuitgangspunten. De 
verordening is transparant, simpel, uitlegbaar en eerlijk. En er kan snel ingespeeld worden op 
de veranderende dagelijkse praktijk door middel van de nadere beleidsregels. Wij verzoeken 
u wel er voor te waken, dat de nadere beleidsregels niet de plaats innemen van de 
regelgeving uit de verordening. Immers, de verordening is het publiekrechtelijke en juridische 
kader en biedt de inwoners van onze regio de noodzakelijke houvast in een moeilijke 
woningmarkt. 
 
Wij betreuren het dat er van de 3 koepels van huurdersorganisaties 2 koepels zijn, die zich 
niet kunnen vinden in de voorgestelde overgangsmaatregel. De uitkomsten van het RIGO-
onderzoek naar de omzettingsmaatregel zijn naar onze mening dusdanig betrouwbaar, dat de 
vooraf vastgestelde doelstelling (absolute volgorde zoveel mogelijk in tact laten en gelijke 
kansen voor beide subregio’s) in voldoende mate wordt bereikt. Wij erkennen hiermee wel, 
dat in een enkel geval de overgangsmaatregel wat minder positief  zal uitpakken, maar zijn 
van mening, dat dit niet opweegt tegen het ook door ons gewenste doel.  
 



-2- 
 
 
 
 
 

 

Tot slot willen wij aandringen op een snelle inwerkingtreding van de nieuwe regels, waarbij wij 
vanzelfsprekend wel instemmen met een zorgvuldige voorbereiding en een goede start. 
 
Hoogachtend, 
de gemeenteraad van Leiderdorp 
 
 
 
T. Zantingh 
griffier 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester  
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Onderwerp: oplegnotitie (ontwerp) huisvestingsverordening Holland 
Rijnland t.b.v. de gemeenteraad 

Datum: 10 december 2012 
Auteur: Gerda  van der Meij 
Registratienummer Corsa: 2012I02173 
 _______________________________________________________________________  
 
In deze notitie wordt enerzijds ingegaan op het proces en anderzijds op de voor de 
gemeente Leiderdorp belangrijke inhoud van de nieuwe verordening.  
 
Inleiding: 
Na een periode van voorbereiding en discussie heeft het Dagelijks bestuur de (ontwerp) 
huisvestingsverordening Holland Rijnland vrijgegeven voor inspraak door belanghebbenden 
(inwonenden van de regio) en de gemeenteraden van iedere afzonderlijke gemeente. De 
gemeenteraad krijgt de gelegenheid om tot 22 februari 2013 te reageren.  Bij de stukken zijn 
ter informatie het concept-convenant en de nadere beleidsregels gevoegd.  
Waarom een nieuwe verordening:  

1. door de aansluiting van de Rijnstreek bij Holland Rijnland ontstond een nieuwe 
woningmarkt, waarbij 2 systemen naast elkaar functioneerden. Dit leidt tot 
rechtsongelijkheid; 

2. in het bestaande systeem van Holland Rijnland waren onduidelijkheden geslopen, die 
met een nieuw systeem verbeterd worden;  

3. de druk op de sociale huurmarkt blijft onverminderd zeer groot en de nieuwe 
regelgeving dient op een eenvoudige, transparante en efficiënte wijze om te gaan 
met de verdeling van een zeer schaars product. 

 
Proces: 
 Alvorens in te gaan op de argumenten om onverkort in te stemmen met de nieuwe 
regelgeving is het zinvol om meer informatie te verstrekken over het proces tot nu toe: 
In eerste instantie werd gedacht aan een lichte verordening en een wat zwaarder convenant 
(volgens het Rijnstreek model, waarbij geen woonvergunningen noodzakelijk  zijn). Dit bleek 
uiteindelijk toch te stuiten op onoverkomelijke bezwaren van zowel gemeenten als 
huurdersorganisaties, waardoor er is gekozen voor de handhaving van het publiekrechtelijk 
systeem. De wens om snel te kunnen inspelen op de snel veranderende dagelijkse praktijk 
bleef echter overeind. Daarom is er voor gekozen om nadere beleidsregels op te stellen. 
Deze regels worden door het Dagelijks bestuur  vastgesteld en doorlopen daarna derhalve 
niet het tijdrovende en intensieve regionale inspraaktraject. Om het democratische gehalte 
van de nadere beleidsregels te blijven waarborgen vindt er in de beleidsstuurgroep Wonen 
(met gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties) overleg plaats, waarna het Dagelijks 
Bestuur van Holland Rijnland de nadere regels zal vaststellen. In het convenant met de 
corporaties zijn de afspraken geregeld hoe in de praktijk de woonruimteverdeling wordt 
uitgevoerd.  
 
Instemmen: 
Er kan door de gemeenteraad onverkort worden ingestemd met deze verordening, omdat 

1. De regels voor woonruimteverdeling een correcte afspiegeling zijn van de eerder 
vastgestelde beleidsuitgangspunten: 
- de verordening vormt één publiekrechtelijk kader voor de samengevoegde open 

regionale woningmarkt; 
- het systeem is eenvoudig door o.a. één simpel volgordecriterium en de 

afschaffing van het criterium woonduur/woonwaarde, dat wordt vervangen door 
inschrijftijd. Vooral dit laatste aspect wordt door de burger als eerlijk en uitlegbaar 
ervaren. 

- het Dagelijks Bestuur kan snel inspelen op de dagelijkse praktijk en krijgt van het 
Algemeen bestuur de bevoegdheid om in samenspraak met corporaties en  
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huurders nadere regels op te stellen zonder dat daarvoor de hele verordening 
moet worden aangepast 

- de verordening is transparant door de continuering van de beleidscommissie met 
vertegenwoordigers uit gemeenten, huurders en corporaties. Ook worden de 
huurders en corporaties afgevaardigd in de regionale urgentiecommissie. De 
urgentiecriteria worden nu vastgelegd in de door het AB vast te stellen 
verordening 

- in de omzettingsmaatregel zijn de al eerder opgebouwde rechten geborgd (zie 
ook kanttekening) 

 
2. De nieuwe verordening is goed voor Leiderdorp, want 
het inzetten van lokaal maatwerk wordt geborgd in de verordening en is voorbehouden 
aan het college in samenspraak met de lokale sociale huisvesters (met verantwoording 
achteraf aan Holland Rijnland). Bij verhuur van woningen uit de bestaande voorraad 
mag 30% lokaal worden toegewezen en bij verhuur van nieuwbouw mag 100% lokaal 
worden toegewezen. Het is goed om ons hierbij te realiseren, dat bij lokale toewijzing 
van nieuwbouw aan starters het aandeel starters wordt afgetrokken van de 30%. Dit wil 
dus zeggen dat bij nieuwbouw van een complex speciaal voor starters  het zo kan zijn, 
dat de vrije lokale toewijzing van 30% in  één keer wordt opgebruikt en er in dat 
specifieke jaar dan dus geen ruimte overblijft  voor lokale toewijzing aan ingezetenen 
van Leiderdorp. Met Rijnhart Wonen zal in de komende tijd worden gesproken over de 
meer specifieke invulling na inwerkingtreding van de nieuw verordening (naar 
verwachting 1 januari 2014). Vooruitlopend op de nieuwe verordening blijft onder de 
huidige verordening de mogelijkheid bestaan om toestemming te vragen voor het mogen 
toepassen van lokaal maatwerk. In 2012 heeft Leiderdorp van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt voor de toewijzing van de woningen aan de Vlechtbaan aan onder andere de 
bewoners van Brittenstein en ingezetenen van Leiderdorp.  
 
3. De regelgeving in de verordening sluit aan bij het coalitieakkoord op het gebied van 

lokaal maatwerk.  
 
 
 Kanttekening: 
De gemeenteraad dient er zich van bewust te zijn, dat er een kanttekening te plaatsen valt bij 
het bovenstaande, te weten: 

 
Een deel van de huurders heeft door middel van een minderheidsstandpunt bezwaar geuit 
tegen de omzettingsmaatregel: 
Zij zijn van mening, dat de doelstelling (absolute volgorde zoveel mogelijk in tact laten en 
gelijke kansen voor beide subregio’s) niet worden gehaald. Zij verwachten een nieuw 
probleem, namelijk dat huurders met een korte inschrijftijd uit oud Holland-Rijnland worden 
ingehaald door starters. Zij vrezen nog meer afname van de al zeer matige doorstroming.  Er 
wordt opgemerkt, dat de mogelijke effecten van de overgangsmaatregel uitgebreid 
steekproefsgewijs door RIGO Research zijn gesimuleerd (zie bijgaande oplegnotitie d.d. 9 
maart 2012). De uitkomst van deze simulatie bleek positief voor de doelstellingen: de huidige 
absolute volgorde blijft redelijk intact en de slaagkansen voor woningzoekenden vanuit oud 
Holland Rijnland en vanuit de Rijnstreek blijft nagenoeg gelijk. Ook is de maatregel  juridisch 
getoetst en de conclusie is, dat de kansen voor de grootste groep ingeschreven 
woningzoekenden niet veranderen, waardoor de maatregel in juridisch opzicht voldoet als 
overgangsmaatregel. 
 
 
Vervolg van het proces: 
Na vaststelling door uw raad van de concept-tekst van de inspraak-brief  wordt de definitieve 
reactie van de gemeenteraad binnen de inspraakperiode verzonden aan Holland Rijnland. 
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Voor de zomer zal de verordening door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland worden 
vastgesteld. Daarna zal de VWHR (koepel van woningcorporaties) nog tenminste zes 
maanden nodig hebben om een zorgvuldige overgang en de start van het nieuwe systeem 
voor te bereiden. Wij verwachten, dat de nieuwe verordening per 1 januari 2014 in werking 
kan treden.  
 
 
Bijlagen:  

concept tekst inspraakbrief 
ontwerp huisvestingsverordening Holland Rijnland 
ter informatie:  
oplegnotitie RIGO-onderzoek omzettingsmaatregel d.d. 9 maart 2012 
concept-convenant 
concept nadere regels woonruimteverdeling 
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Concept  

Convenant Woonruimteverdeling Corporaties Holland 
Rijnland 2013 
 
 
Het Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsverband Holland Rijnland, ingevolge het bepaalde in 
artikel 21 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door haar voorzitter de heer H.J.J. Lenferink, handelend ter uitvoering van een besluit van het 
Dagelijks Bestuur d.d. ………,  
hierna te noemen: het Dagelijks Bestuur 
 
en 
 
het Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland, vertegenwoordigd 
door ………, voorzitter 
verder te noemen: de VWHR 

 
Overwegende dat: 

 de woonruimteverdeling in de regio Holland Rijnland een uitvoering behoeft conform de inhoud 
van de (regionale model) Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013, vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur;  

 het kader voor dit Convenant wordt gevormd door de Huisvestingswet 1992, het 
Huisvestingsbesluit 1993, de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit Beheer Sociale 
Huursector (BBSH); 

 de samenwerking tussen partijen op het terrein van de verdeling van woonruimten in beheer van 
de deelnemende verhuurders tot doel heeft om daarmee gezamenlijk zorg te dragen voor een 
rechtvaardige, doelmatige en klantgerichte verdeling van deze woonruimten; 

 ter uitvoering van de genoemde doelstellingen de verhuurders alle vrijkomende zelfstandige 
woningen beneden de huurprijsgrens en standplaatsen van woonwagens door middel van de 
daartoe aangewezen media aanbieden, met uitzondering van woningen die door directe koppeling 
worden toegewezen aan woningzoekenden die daarvoor in aanmerking komen; 

 partijen het wenselijk vinden nadere afspraken te maken over de wijze waarop genoemde 
doelstellingen kunnen worden bereikt. 
 

 
Gelet op het besluit van het Dagelijks Bestuur om een aantal bevoegdheden van het Dagelijks 
Bestuur aan de VWHR te mandateren, 
 
Komen overeen als volgt: 
 
Artikel 1  Begripsbepalingen 
In dit convenant wordt verstaan onder: 
a) aanbodmedium: een door of in opdracht van de verhuurders uitgegeven medium waarin 

vrijkomende woonruimten worden aangeboden; 
b) bijzondere doelgroepen: woningzoekenden die behoren tot één van de doelgroepen waarvoor 

krachtens het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen (BBSH) specifieke doelstellingen en/of 
prestatieafspraken gelden; 

c) beleidscommissie: de adviescommissie als bedoeld in artikel 4 van de Verordening die 
voorstellen kan doen voor de bijstelling van (de uitvoering van) het woonruimteverdeelbeleid; 

d) bezwaarschriftencommissie: de commissie die ingevolge de verordening is belast met de 
advisering inzake bezwaarschriften als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht; 

e) corporatie: toegelaten instelling die ingevolge artikel 70, eerste lid, van de Woningwet (Stb 1991, 
439) sociale huurwoningen exploiteert; 

f) Dagelijks Bestuur: het dagelijks bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland; 
g) deelnemende verhuurders: verhuurders die woonruimten aanbieden via ………; 
h) directe koppeling: toewijzing van woningen die zijn gereserveerd ter invulling van een bijzondere 

taakstelling (bijzondere doelgroepen), een bedrijfsbelang of woningruil; 
i) huishouden: een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een duurzame 

gemeenschappelijke huishouding voeren of willen gaan voeren; 
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j) huisvestingsvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de 
Huisvestingswet; 

k) huurdersorganisaties: vertegenwoordigers van huurdersorganisaties uit de koepelorganisaties 
FHLO, SRH en huurdersorganisaties Rijnstreek 

l) huurprijs: de prijs die bij huur en verhuur is verschuldigd voor het enkele gebruik van een 
woonruimte, uitgedrukt in een bedrag per maand; 

m) huurprijsgrens: maximale huurprijs waarboven men niet meer in aanmerking komt voor 
huurtoeslag zoals omschreven in artikel 13, lid 1, sub a van de Wet op de huurtoeslag; 

n) inschrijftijd: de periode dat men op grond van de verordening is ingeschreven als 
woningzoekende in de regio; 

o) regio Holland Rijnland: het gebied bestaande uit het grondgebied van de gemeenten Alphen 
aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, 
Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude; 

p) stadsvernieuwingsurgente: de persoon die in het bezit is van een 
stadsvernieuwingsurgentieverklaring in de zin van de verordening; 

q) stadsvernieuwingsurgentieverklaring: een op grond van de verordening afgegeven verklaring 
waarbij de woningzoekende gedurende een in de verklaring genoemde periode onder de daarin 
gestelde voorwaarden, voorrang krijgt bij de toewijzing van woonruimte; 

r) urgente: de persoon die in het bezit is van een urgentieverklaring in de zin van de verordening; 
s) urgentiecommissie: de commissie als bedoeld in artikel 20 van de verordening, die is belast met 

de beoordeling van aanvragen om urgentie en de vaststelling van urgentie; 
t) Vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland: rechtspersoon, die de in de regio 

Holland Rijnland werkzame toegelaten instellingen vertegenwoordigt, verder aan te halen als de 
VWHR; 

u) verhuurder: toegelaten instelling of particuliere aanbieder van sociale huurwoningen tot de 
huurprijsgrens 

v) Verordening: de (regionale model) Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013; 
w) woningzoekende: het huishouden dat in het register als bedoeld in artikel 5 van de verordening 

is ingeschreven respectievelijk ingeschreven wil worden; 
x) woonruimte: een ruimte met een eigen toegang, en die door een huishouden kan worden 

bewoond zonder dat die afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte. 
Hiertoe behoren conform de Huisvestingswet ook standplaatsen voor woonwagens. 

 
Artikel 2 Werkingsgebied 
1. Het bepaalde in dit convenant is van toepassing op woonruimten van leden van de VWHR 

gelegen in de regio Holland Rijnland voor zover ze vallen onder de reikwijdte van de Verordening. 
2. Verhuurders, niet behorende tot de VWHR kunnen zich, tegen betaling van een door de VWHR 

bepaalde vergoeding, aansluiten bij het Convenant. Zij maken dat schriftelijk kenbaar aan de 
VWHR, het Dagelijks Bestuur en aan het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente waarbinnen zij werkzaam zijn en houden zich aan de verplichtingen, omschreven in het 
Convenant. 

3. De aan dit convenant deelnemende verhuurders kunnen ook woonruimten met een huurprijs 
bóven de maximale huurtoeslaggrens via het aanbodmedium aanbieden, alsmede koopwoningen. 

 
Artikel 3  Beleidscommissie 
1. Partijen stellen een beleidscommissie in die adviseert over (de uitvoering van) het 

woonruimteverdeelbeleid. 
2. De beleidscommissie is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van gemeenten, corporaties 

en huurdersorganisaties 
3. De beleidscommissie bestaat uit maximaal: 

a. drie leden op voordracht van het Dagelijks Bestuur; 
b. drie leden op voordracht van de VWHR; 
c. drie leden op voordracht van de regionale huurdersorganisaties; 
d. eventueel een onafhankelijke voorzitter, op voordracht van de leden gezamenlijk, wanneer 

een meerderheid van de leden in de beleidscommissie dit noodzakelijk acht. 
4. De portefeuillehouder van de regio is voorzitter van de beleidscommissie en de afgevaardigde van 

de VWHR vicevoorzitter, tenzij invulling wordt gegeven aan artikel 3 lid 1 sub d van dit convenant. 
5. Partijen zullen zich inspannen om een goede geografische afspiegeling te bereiken in de 

samenstelling van de beleidscommissie. 
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Artikel 4  Taken en bevoegdheden 
1. De Beleidscommissie is belast met de advisering aan het Dagelijks Bestuur en de VWHR over: 

a. de werking van de Verordening door de beoordeling van de jaarlijkse rapportages van de 
deelnemende verhuurders, en doet zonodig voorstellen tot wijziging daarvan; 

b. de werking van dit convenant en doet zonodig voorstellen tot wijziging daarvan; 
c. eventuele toepassing van passendheidscriteria (artikel 19 van de Verordening); 
d. het quotum voor bijzondere doelgroepen (artikel 17 van de Verordening) dat jaarlijks wordt 

vastgesteld; 
e. eventuele toepassing van sancties bij herhaaldelijk weigeren van aangeboden woonruimte 

(artikel 4 van de Verordening); 
f. eventuele wijzigingen in het urgentiebeleid of de uitvoering daarvan, dan wel in het reglement 

van de urgentiecommissie; 
g. eventuele beleids- of uitvoeringswijzigingen op grond van de aard en het aantal klachten en 

bezwaarschriften (artikel 11 en 12 van dit convenant); 
h. de hoogte van kosten zoals omschreven in artikel 14 van dit convenant 
i. nadere regels inzake de uitvoering van de Verordening. 

2. De beleidscommissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het Dagelijks Bestuur en 
aan het bestuur van de VWHR over de zaken genoemd in het convenant. De besturen kunnen 
hiervan slechts gemotiveerd afwijken. 

3. Het Dagelijks Bestuur zal de Verordening en de Verordening niet aanpassen, dan nadat de 
beleidscommissie is gehoord. 

 
Artikel 5  Registratie van woningzoekenden 
De VWHR draagt zorg voor het aanleggen en bijhouden van een gezamenlijke registratie van 
woningzoekenden, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5, 6, 7 en 8 van de 
Verordening en artikelen 1 t/m 3 van de beleidsregels woonruimteverdeling. 
 
Artikel 6 Aanbieding van woonruimte  
1. De deelnemende verhuurders bieden de daarvoor in aanmerking vrijkomende sociale 

huurwoningen aan via een door of in opdracht van de VWHR uitgegeven medium. 
2. Een advertentie voor vrijkomende woonruimte bevat in elk geval: 

a. aan welke vereisten de woningzoekende moet voldoen; 
b. de huurprijs, het type, de grootte, energielabel, toegankelijkheidsindicatie en de overig van 

belang zijnde kenmerken van de woonruimte; 
c. op welke wijze en binnen welke termijn op de advertentie moet worden gereageerd. 

3. Woonruimte die geschikt is en door de verhuurder bestemd is voor specifieke doelgroepen, wordt 
door de verhuurders aangeboden met vermelding van doelgroepencriteria. 

4. De toewijzing van aangeboden woonruimte geschiedt als omschreven in artikel 15 van de 
Verordening, artikel 3 van de beleidsregels of op basis van specifieke eisen op grond van de 
lokale beleidsruimte in artikelen 17 en 19 van de Verordening. 

5. Toetsing aan passendheidseisen vindt eerst plaats nadat het Dagelijks Bestuur daartoe heeft 
besloten, na advies van de beleidscommissie (artikel 4 lid 2 van de Verordening). 

6. Jaarlijks wordt door de verhuurders verantwoording afgelegd over hun verhuringen, alsmede de 
toepassing van de toewijzingscriteria en van de vrije beleidsruimte aan de Beleidscommissie en 
het Dagelijks Bestuur. 

 
Artikel 7 Rangordebepaling en toewijzing 
1. Bij de toewijzing van woonruimte die door de verhuurders wordt aangeboden, geldt de 

rangordebepaling zoals in artikel 15 van de Verordening, alsmede artikel 4 lid 2 en 3 van de 
beleidsregels Woonruimteverdeling. 

2. Jaarlijks rapporteren de woningcorporaties aan de beleidscommissie over de woningtoewijzing, 
waaronder de toepassing van artikel 4 lid 2 en 3 van de beleidsregels Woonruimteverdeling. 

3. De betreffende woningzoekende wordt door de verhuurder geïnformeerd over het besluit dat in 
mandaat van het Dagelijks Bestuur is genomen. 

4. Daar waar bij het weigeren van een woningzoekende de openbare orde in het geding is (of kan 
komen), informeert de woningcorporatie tijdig de betreffende gemeente. 

5. Bij de toewijzing van woonruimte door verhuurders aangesloten bij dit convenant, hoeft geen 
huisvestingsvergunning te worden afgegeven. 
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6. De toewijzingsresultaten worden bekend gemaakt in het aanbodmedium. Daarbij wordt tenminste 
vermeld het aantal reacties op de woning, de inschrijftijd van de woningzoekende die de woning 
toegewezen heeft gekregen en het aantal woningen dat door directe koppeling of door 
(stadsvernieuwings)urgenties is toegewezen, alsmede de wijze waarop over de 
toewijzingsresultaten beklag kan worden gedaan en bij wie. 

 
Artikel 8 Urgentieaanvraag  
1. De VWHR zorgt voor afstemming onder de aangesloten corporaties in de werkwijze voor de 

afhandeling van een urgentieverzoek. [verordening stelt al waar urgentieverzoek wordt gedaan] 
2. De aangesloten woningcorporaties dragen zorg voor ondersteuning bij een urgentieaanvraag door 

middel van een intake. 
 
Artikel 9 Bijzondere doelgroepen  
1. De VWHR maakt voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen (artikel 18 van de Verordening) 

quotumafspraken met instellingen in de regio Holland Rijnland en zal woonruimten ter beschikking 
stellen voor deze doelgroepen. 

2. De VWHR is verantwoordelijk voor de toewijzing van de voor deze doelgroepen beschikbaar 
gestelde woonruimten. 

3. Het Dagelijks Bestuur zal jaarlijks, op basis van een voorstel van de VWHR en na advisering door 
de beleidscommissie, op basis van een evaluatie van het voorafgaande jaar de quota voor de 
bijzondere doelgroepen vaststellen ten behoeve van de in lid 1 genoemde afspraken. 

 
Artikel 10 Beleid en verantwoording 
1. Partijen zijn gezamenlijk en ieder voor zich verantwoordelijk voor het leveren van informatie die 

een bijdrage kan leveren aan de evaluatie van het woonruimteverdeelbeleid: 
a. De VWHR levert per kwartaal gegevens uit het systeem die nodig zijn om de woningmarkt te 

monitoren, en verspreidt deze onder de deelnemende verhuurders, de huurdersorganisaties 
en het samenwerkingsverband Holland Rijnland. 

b. De VWHR levert bovendien aan de beleidscommissie ieder halfjaar een toelichting op de 
onder a genoemde cijfers. 

c. Het samenwerkingsverband Holland Rijnland verspreidt per kwartaal de gegevens onder de 
regiogemeenten. 

d. Het samenwerkingsverband Holland Rijnland levert de jaarverslagen van de 
urgentiecommissie en de bezwaarschriftencommissie jaarlijks voor 1 juli aan de 
beleidscommissie. 

e. Het samenwerkingsverband Holland Rijnland levert aan de beleidscommissie informatie over 
voornemens voor aanpassingen van het beleid betreffende urgentieverlening, als dit aan de 
orde is. 

f. De VWHR zorgt voor verspreiding van informatie over beleidsaanpassingen aan de 
deelnemende verhuurders. 

g. Het samenwerkingsverband Holland Rijnland en de VWHR leveren halfjaarlijks informatie aan 
de beleidscommissie over behandelde klachten betreffende respectievelijk het 
woonruimteverdeelbeleid en de uitvoering daarvan. 

2. De VWHR draagt er zorg voor dat de deelnemende verhuurders zich houden aan het bepaalde in 
dit convenant. 

 
Artikel 11  Klachtenbehandeling uitvoering convenant 
1. Klachten naar aanleiding van een besluit ter uitvoering van dit convenant worden op grond van 

artikel 4 lid 2 van de Huisvestingswet behandeld door de bezwarencommissie als bedoeld in 
artikel 34 van de Verordening. Adviezen over deze klachten zijn bindend. 

2. Als klachten naar een ander orgaan zijn gestuurd dan waar ze moeten worden behandeld, worden 
ze per ommegaande doorgestuurd. 

3. Jaarlijks stelt de bezwarencommissie een rapport op over de klachtenafhandeling en stuurt dit 
naar het Dagelijks Bestuur en de beleidscommissie. 

 
Artikel 12  Klachtenbehandeling over het systeem 
1. Klachten over het systeem worden door de VWHR in samenspraak met de huurdersorganisaties 

behandeld. Klachten en vragen over het huisvestingsbeleid worden behandeld door het 
samenwerkingsverband Holland Rijnland. 
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2. Als klachten naar een ander orgaan zijn gestuurd dan waar ze moeten worden behandeld, worden 
ze per ommegaande doorgestuurd. 

3. Een klachtencommissie zal klachten over het systeem beoordelen en in haar advies aangeven 
aan wie haar advies is gericht, dat wil zeggen aan de VWHR en/of aan één van de deelnemende 
verhuurders. 

4. De klachtencommissie over het systeem bestaat uit drie leden. Een lid wordt benoemd op 
voorspraak van de VWHR, een lid op voorspraak van de koepels van huurdersorganisaties en een 
derde lid op voorspraak van de beide eerder benoemde leden. 

5. De commissie als bedoeld in lid 5 zal ad hoc bijeengeroepen worden, afhankelijk van het aantal 
klachten en met inachtneming van de afhandelingstermijn van lid 7. 

6. Klachten worden binnen een termijn van acht weken na ontvangst afgehandeld. 
7. Jaarlijks stelt de klachtencommissie een rapport op over de klachtenafhandeling en stuurt dit naar 

de beleidscommissie. 
 
Artikel 13  Geschillen 
1. Geschillen tussen convenantpartijen, waaronder begrepen geschillen die slechts door één der 

partijen als zodanig worden aangemerkt, omtrent de uitvoering van deze overeenkomst, worden 
door partijen schriftelijk voorgelegd aan een geschillencommissie. 

2. De geschillencommissie bestaat uit drie leden. Een lid wordt benoemd op voorspraak van de 
VWHR, een lid op voorspraak van het Dagelijks Bestuur en een derde lid op voorspraak van de 
beide eerder benoemde leden. 

3. De leden van de commissie stellen zelf een reglement van orde vast. 
4. De geschillencommissie doet binnen een termijn van ten hoogste drie maanden na ontvangst van 

de stukken schriftelijk uitspraak. 
5. De uitspraak van de commissie geldt als bindend naar elk van de partijen. Tegen de uitspraak van 

de geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk. 
6. Een partij zal de bedoelde procedure niet in gang zetten voordat zij de andere partij daarvan 

tevoren schriftelijk in kennis heeft gesteld en het geschil aan de orde is geweest in de 
beleidscommissie. 

 
Artikel 14  Kosten 
1. Partijen verdelen de kosten en baten die voortvloeien uit de uitvoering van dit convenant en die 

verband houden met het aanbodmedium, voorlichting, het aanleggen en bijhouden van 
inschrijvingen, de urgentieregeling, de bezwaarschriftenregeling en de beleidsontwikkeling. 

2. Partijen verdelen, met in achtneming van het bepaalde in lid 5, de kosten en baten als volgt: 
a. Over verdeling van de kosten die verband houden met de ontwikkeling en implementatie van 

het woonruimteverdeelsysteem maken het samenwerkingsverband Holland Rijnland en de 
VWHR afspraken. 

b. Alle kosten en baten die verband houden met de exploitatie van het woonruimteverdeel-
systeem en het bijhouden van het woningzoekendenregister komen voor rekening van de 
VWHR. Echter, als het Dagelijks Bestuur beleidswijzigingen vaststelt zonder instemming van 
de VWHR, dan zijn de kosten voor de aanpassing van het woonruimteverdeelsysteem en de 
communicatie naar woningzoekenden over die wijzigingen geheel voor rekening van het 
samenwerkingsverband Holland Rijnland. Het Dagelijks Bestuur zal niet besluiten over 
beleidswijzigingen dan nadat zij overleg heeft gevoerd met de VWHR, op basis van aan de 
VWHR schriftelijk gevraagde inzicht in de financiële consequenties van die wijzigingen. 

c. Alle kosten en baten die verband houden met de urgentieverlening alsmede de bezwaar- en 
beroepsprocedures (die samenhangen met de urgentieverlening en woonruimteverdeling) 
komen voor rekening van het samenwerkingsverband Holland Rijnland; 

d. In afwijking van het bepaalde onder lid c geldt dat de eventuele griffie- en proceskosten die 
voortvloeien uit een bezwaar- of beroepsprocedure en die blijkens het advies of vonnis te 
wijten zijn aan nalatigheid of het in strijd handelen met Verordening of het convenant, 
toegerekend worden aan de organisatie die daaraan debet is. Echter, als uit schriftelijke 
stukken blijkt dat de nalatig bevonden organisatie in overleg en overeenkomstig de afspraken 
met het samenwerkingsverband Holland Rijnland of de VWHR heeft gehandeld, dan komen 
de kosten voor rekening van de koepelorganisatie. 

e. Voor alle overige kosten en baten (waaronder communicatie) zullen partijen nadere afspraken 
maken. In beginsel is de kostenverdeling 50%-50%. 

3. Ter compensatie van (een deel van) de kosten kan door partijen de woningzoekende de volgende 
kosten in rekening worden gebracht: 
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a. een bedrag bij (her)inschrijving; 
b. een bedrag bij de urgentieaanvraag; 
c. een bedrag bij bijzondere doelgroepen; 
d. een bedrag voor een uitdraai van het woningaanbod. 

4. De hoogte van de vergoedingen zal bij wijziging ter advisering worden voorgelegd aan de 
beleidscommissie en worden vastgesteld door de partijen, met uitzondering van indexatie conform 
de CBS-prijsindex. 

 
Artikel 15  Looptijd en beëindiging 
1. Dit convenant gaat in op …… 2013 en geldt voor onbepaalde tijd. 
2. Partijen zullen de werking van dit convenant na twee jaar evalueren en waar nodig aanpassen 

aan de resultaten van deze evaluatie. 
3. Wijziging van dit convenant is te allen tijde mogelijk indien partijen daarover overeenstemming 

hebben bereikt. Indien landelijke wet- of regelgeving of de regionale verordening daartoe 
aanleiding geven, zal dit convenant tussentijds worden aangepast. 

4. De VWHR verplicht zich bij het voornemen van opzegging van het Convenant eerst te overleggen 
met de koepels van huurdersorganisaties, overeenkomstig het BBSH en de Wet Overleg 
Huurders Verhuurders. 

5. Onverminderd de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst op grond van een 
tekortkoming in de nakoming te verlangen, is opzegging van de overeenkomst mogelijk indien 
voortzetting van de overeenkomst zich niet verdraagt met bij of krachtens wet dwingend aan 
partijen op te dragen of opgedragen taken en bevoegdheden op het terrein van de 
woonruimteverdeling of met de regionale verordening op het terrein van de woonruimteverdeling. 

6. Indien de aangesloten verhuurders zich niet houden aan het bepaalde in dit convenant, kan het 
worden ontbonden en zijn de bepalingen van de Verordening onverkort van toepassing. 

7. Faillissement en surseance van betaling van één van de partijen zijn in elk geval grond voor 
ontbinding. 

8. Opzegging van dit convenant is mogelijk met een opzegtermijn van 1 jaar. 
9. Partijen zullen na een opzegging in overleg treden over de naar regels van redelijkheid en 

billijkheid door de partij die heeft opgezegd aan de andere partij te betalen vergoeding voor de 
gevolgen van deze opzegging. 

 
Artikel 16  Overmacht 
1. Partijen zijn over en weer niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van deze 

overeenkomst die als gevolg van de wet of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen 
als overmacht worden aangemerkt. 

2. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: onvoldoende beschikbaarheid van voldoende 
gekwalificeerd personeel, ziekte van personeel, stakingen, verlate aanlevering of ongeschiktheid 
van materialen of van de programmatuur, voor zover deze omstandigheden zich voordoen aan de 
zijde dan wel door toedoen van de partij die niet nakomt c.q. tekortschiet. 

3. Voorts wordt niet onder overmacht begrepen het niet-nakomen dan wel tekortschieten van door 
de opdrachtnemers ingeschakelde derden, en/ of liquiditeit- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de 
zijde van de opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde derden. 

 
Artikel 17  Restbepaling 
1. In de gevallen, die betrekking hebben op de uitvoering van dit convenant, maar waarin dit 

convenant niet voorziet, adviseert de beleidscommissie aan de convenantpartijen. 
2. Dit convenant kan worden aangehaald als 'Convenant Woonruimteverdeling Corporaties Holland 

Rijnland 2013’. 
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 3-01-2013 

Onderwerp:  RBS Transformatie naar wonen  

Elisabethhof 1 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college, nr. 2012i02088, d.d. 3 januari 2013; 

gezien het advies van commissie Ruimte van 22 januari 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 2.27 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 6.5 lid 3 

van het Besluit omgevingsrecht; 

 

b e s l u i t: 

1. Akkoord te gaan met transformatie van het gebouw op perceel Elisabethhof 1 (Astellas) 

naar woningen.  

2. De voorwaarde te stellen aan de benodigde omgevingsvergunning dat geen ontheffing 

nodig is in het kader van de Flora- en Faunawet, of dat een dergelijke ontheffing is 

verleend. 

3. De activiteit genoemd onder 1  toe te voegen aan de categorie waarvoor een verklaring 

van geen bedenkingen van uw raad niet vereist is, overeenkomstig raadsbesluit d.d. 19 

december 2011 onder registratienr. 2011I01959, onder de voorwaarde dat het mogelijk 

is te voldoen aan de Wet geluidhinder middels een Besluit hogere grenswaarden. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 4 februari 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 
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L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 3-01-2013 

Onderwerp:  RVS Transformatie naar wonen  

Elisabethhof 1 ( Astellas) 

 Aan de raad.  

 

 

 

 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met transformatie van het gebouw op perceel Elisabethhof 1  

(Astellas) naar woningen.  

2. De voorwaarde te stellen aan de benodigde omgevingsvergunning dat geen 

ontheffing nodig is in het kader van de Flora- en Faunawet, of dat een dergelijke 

ontheffing is verleend. 

3. De activiteit genoemd onder 1  toe te voegen aan de categorie waarvoor een 

verklaring van geen bedenkingen van uw raad niet vereist is, overeenkomstig 

raadsbesluit d.d. 19 december 2011 onder registratienr. 2011I01959, onder de 

voorwaarde dat het mogelijk is te voldoen aan de Wet geluidhinder middels een 

Besluit hogere grenswaarden. 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 24 oktober 2012 hebben wij een verzoek ontvangen van  G&S Vastgoed in 

combinatie met Rijnhart Wonen voor een gezamenlijk initiatief tot herontwikkeling 

van het gebouw Elisabethhof 1 (tot 1 januari kantoor/laboratorium van Astellas). 

Gelet op de zeer slechte kantorenmarkt is het voornemen om dit (kantoor-)gebouw 

te transformeren naar woningen, al dan niet in combinatie met het deels behouden 

als kantoor. Vanwege de combinatie met Rijnhart Wonen en het programma van 

ongeveer 50 kleine sociale huur wooneenheden voor ouderen wordt optimaal 

vormgegeven aan de plannen in de woonvisie ( zie separaat raadsvoorstel). Het 

voornemen past ook prima in de Regionale kantorenstrategie Holland Rijnland 

waarbij o.a. transformatie wordt gestimuleerd om leegstand te voorkomen. Ook qua 

ruimtelijke ordening past dit plan goed, zo blijkt uit bijgevoegde concept-ruimtelijke 

onderbouwing.  

Er zijn dus meerdere redenen om positief op dit verzoek te reageren.  
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1.b Samenhang beleidsvelden 

 Ruimtelijke ordening.  

 De bestemming van dit perceel is geregeld in bestemmingsplan Elisabethhof  

Dit plan uit 1987 geeft de  bestemming  “Maatschappelijke doeleinden”. Hierop mag 

niet gewoond worden.  Medewerking kan worden verleend door middel van een  

procedure in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  (Wabo) 

waarbij afgeweken kan worden van geldend bestemmingsplan.  Dit kan slechts met 

medewerking van uw gemeenteraad waarbij u een verklaring van geen bedenking 

moet afgeven. U kunt dit ook delegeren en de wijze daartoe is reeds geregeld in 

raadsbesluit van 19 december 2011 onder registratienr. 2011i01959. Dit voorstel 

omvat het projectplan waarbij u dit plan expliciet onder de categorie laat vallen 

waarbij een verklaring van geen bedenking niet meer nodig is. 

Overigens is het plan ook strijdig met het separaat vast te stellen bestemmingsplan 

W4 omdat ook in dat in procedure zijnde plan de bestemming “Maatschappelijk” is 

opgenomen. Helaas kwam dit initiatief te laat om nog in dit plan verwerkt te worden 

omdat het ontwerp al ter inzage had gelegen.  

 Regionale Kantorenstrategie Holland Rijnland.  

Het onlangs vastgestelde beleid is er op gericht om kantorenlocaties te beperken en 

zeer specifiek aan te wijzen. Vanwege de huidige markt wordt expliciet de 

mogelijkheden om (leegstaande) kantoren te transformeren een kans geboden.   

 Woonvisie  

In de separaat door uw raad vast te stellen Woonvisie is de behoefte aan woningen 

qua aantallen en specifiek voor jongeren en ouderen opgenomen. Voorstel is om de 

( beperkte aanwezige) kansen optimaal te  benutten, zeker daar waar de 

mogelijkheden voor inbreidingslocaties zeer beperkt is.  

 

 

2 Beoogd effect 

Transformatie naar woningbouw mogelijk maken om leegstand van een pand te 

voorkomen. 
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3 Argumenten 

1.1 beleidsmatig een gewenste ontwikkeling 

Zoals gemeld wordt  leegstand van het pand voorkomen en daarnaast wordt voorzien in de 

behoefte aan sociale huurwoningen voor ouderen.  

 

1.2 de vergunning is niet in strijd met het belang van ruimtelijke ordening 

Voor wat betreft de nationale, provinciale, regionale en lokale beleidskaders is er geen 

belemmering voor het plan. Het plan past binnen de gegeven stedenbouwkundige 

randvoorwaarden. Ook wordt aan de parkeernorm voldaan. Het geluidsonderzoek geeft 

aan dat een procedure voor het vaststellen van een hogere grenswaarde nodig is. De 

reden hiervoor is dat de geluidbelasting op de gevel aan de zijde van de Persant 

Snoepweg meer dan de grenswaarde van 48 dBa is.  

 

2.1 de ontwikkeling kan enkele plaatsvinden als het voldoet aan de Flora- en Faunawet 

Op dit moment is nog niet uit te sluiten dat het gebouw een verblijfplaats is voor 

vleermuizen. Bij een verbouwing zouden deze verblijfplaatsen verstoord kunnen worden. In 

dat geval is een toestemming of ontheffing nodig in het kader van de Flora- en Faunawet. 

Daarom wordt aan een omgevingsvergunning de voorwaarde verbonden dat deze slechts 

bruikbaar is indien geen ontheffing nodig is, of dat deze is verleend. De bevoegdheid 

hiervoor ligt bij het rijk. 

In de loop van het jaar wordt nader onderzoek verricht, zodat hierover uitsluitsel kan 

worden gegeven. 

 

3.1 een aparte verklaring van geen bezwaar om een vergunning te verlenen is dan niet 

(meer) vereist 

Ingevolge artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in relatie 

tot artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (BOR) kan  het college pas een 

omgevingsvergunning verlenen voor een afwijking van het bestemmingsplan met 

toepassing van artikel art. 2.12 lid 1a onder 3 nadat de gemeenteraad een verklaring van 

geen bedenkingen heeft afgegeven. Door dit project/deze activiteit toe te voegen aan de 

categorie waarvoor een verklaring van geen bezwaren niet (meer) nodig is, wordt tijd 

bespaard. Dit gebeurt overeenkomstig uw raadsbesluit d.d. 19 december 2011.  
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3.2 het kostenverhaal is via een exploitatieovereenkomst geregeld 

Met initiatiefnemer is een exploitatieovereenkomst gesloten, waarin onder andere de 

planontwikkeling, gemeentelijke kosten en risico’s in verband met planschade is geregeld.  

 

3.3 zonder een ontheffing voor hogere geluidswaarde moet de vergunning geweigerd 

worden 

Het besluit Hogere Grenswaarde zal door de Milieudienst als bevoegd gezag opgestart en 

in procedure gebracht worden. Voordat de omgevingsvergunning wordt verleend dient het 

besluit hogere grenswaarde te zijn genomen. Deze procedure loopt parallel met de 

procedure voor inspraak en ligt gedurende dezelfde 6 weken als de aanvraag 

omgevingsvergunning ter visie. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

 

3.1 Het is thans nog niet helemaal duidelijk wat er precies gerealiseerd gaat worden. 

Denkbaar is dat een deel van het maatschappelijk kantoor  behouden blijft ( voor Rijnhart 

Wonen) en/of dat er door optimalisatie van het schetsplan enkele woningen meer  of 

minder gerealiseerd kunnen worden. Op hoofdlijnen blijft het plan en de positieve bijdragen 

aan beleid in stand.  

In de ruimtelijke onderbouwing is met enige flexibiliteit rekening gehouden.  

 

5 Duurzaamheid 

Voor het project is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin alle milieuaspecten zijn 

onderzocht en beoordeeld. Een aspect daarbij is dat de voorkeurgrenswaarden qua 

geluidbelasting op de gevel worden overschreden. Voor de realisatie van het bouwplan 

moeten en kunnen hogere grenswaarden worden vastgesteld. 

 

De (concept-)ruimtelijke onderbouwing is ter toetsing voorgelegd aan de Omgevingsdienst 

West Holland. In hoofdlijnen wordt ingestemd met de onderbouwing en er worden enkele 

suggesties gedaan om de duurzaamheid wat te verhogen. Ons inzien draagt het gehele 

plan bij aan duurzaamheid door het bestaande gebouw naar een thans gewenste, 

bruikbare en nuttige functie te transformeren.  

 

De noodzakelijk procedure hogere grenswaarde valt binnen de kaders om ontheffing te 

verlenen en lijkt geen probleem op te leveren.  Op één aspect van de rapportage in het 
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kader van de Flora en Faunawet zal nog nader onderzoek moeten plaatsvinden. Naar de 

eventuele aanwezigheid van vleermuizen in het gebouw zal nader onderzoek moeten 

worden gedaan. Met name gaat het dan om de mogelijke verstoring van de verblijfplaatsen 

gedurende de verbouwperiode. Het is aannemelijk dat door middel van mitigerende 

maatregelen aan de wettelijke eisen kan worden voldaan en de eventueel benodigde 

ontheffingen van het ministerie  kunnen worden verkregen.  

 
 

6 Communicatie en participatie 

Relevante overlegpartijen, zoals provincie en Holland Rijnland, zijn op de hoogte gesteld 

van dit voornemen en zijn/worden in de gelegenheid gesteld te reageren.  

Met “bewoners” van de naastgelegen panden, te weten politie Hollands Midden en 

Levenstroom, is overleg geweest. 

Volgens het IBO-protocol/boom hoeft geen bijzondere inspraakprocedure te worden 

gevolgd omdat een wettelijke procedure hierin voorziet, namelijk de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht ( Wabo). Omdat afgeweken wordt van het geldend 

bestemmingsplan is, ingevolge artikel 2.12 van de Wabo, Afdeling 3.4 van de Wet 

algemeen bestuursrecht van toepassing. In dat kader dient de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure te worden gevolgd. Dat wil zeggen dat dit plan/deze activiteit 

gedurende 6 weken ter inzage wordt gelegd en belanghebbenden worden dan in de 

gelegenheid gesteld  zienswijzen in te dienen. Daarna zal ons college een  beslissing 

nemen. Tegen die beslissing (om omgevingsvergunning af te geven)  kunnen 

belanghebbenden beroep instellen bij  de Raad van State ( afdeling bestuursrecht).  

 

7 Kosten, baten en dekking 

De gemeentelijke kosten aan dit project zijn relatief beperkt en worden verhaald bij de 

initiatiefnemer. Wij faciliteren dit project in de vorm van (publiekrechtelijke) medewerking  

Onze (inspannings-)verplichting en enkele gebruikelijke afspraken zijn vastgelegd in een 

exploitatieovereenkomst met G&S vastgoed. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

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

 

 
 
 
Bijlagen: 2 
 

1. Ruimtelijke onderbouwing 
2. Concept-exploitatieovereenkomst  ( vertrouwelijk) 
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Afdeling:

  

 Gemeentewinkel  Leiderdorp, 18-09-2012 

Onderwerp:  Wijziging Wegsleepverordening 

Gemeente Leiderdorp 2007 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012, nr. 2012i01586;  

gezien het advies van commissie Ruimte van 22 januari 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 173, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994; 

overwegende dat artikel 3 en artikel 4, Plaats van bewaring en Kosten overbrengen en bewaren van 

voertuigen, moeten worden aangepast;   

b e s l u i t: 

vast te stellen de volgende wijzigingen  

van de Wegsleepverordening gemeente Leiderdorp  2007 

 

A. Artikel 1. Begripsomschrijvingen, wordt niet gewijzigd: 

Bestaande tekst  Nieuwe tekst 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze verordening wordt verstaan onder:  

a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990;  

b. wet: de Wegenverkeerswet 1994;  

c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;  

d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 

1, onder al RVV 1990; 

e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in 

artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;  

f. het college: het college  van burgemeester en 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze verordening wordt verstaan onder:  

a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990;  

b. wet: de Wegenverkeerswet 1994;  

c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;  

d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 

1, onder al RVV 1990;  

e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in 

artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;  

f. het college: het college van burgemeester en 
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wethouders. wethouders. 

 

B. Artikel 2 wordt niet gewijzigd: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 2   

Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar 

voertuigen kunnen worden verwijderd, 

overgebracht en in bewaring gesteld in het 

belang van het vrijhouden van wegen en 

weggedeelten. 

 

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 

170, eerste lid, onder c van de wet worden alle 

wegen en weggedeelten binnen de gemeente 

aangewezen voor zover ze behoren tot een van 

de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten 

van wegen en weggedeelten 

Artikel 2   

Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar 

voertuigen kunnen worden verwijderd, 

overgebracht en in bewaring gesteld in het 

belang van het vrijhouden van wegen en 

weggedeelten. 

 

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 

170, eerste lid, onder c van de wet worden alle 

wegen en weggedeelten binnen de gemeente 

aangewezen voor zover ze behoren tot een van 

de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten 

van wegen en weggedeelten 

 

C. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:  

Bestaande tekst Gewijzigde tekst 

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en 

openingstijden 

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en 

openingstijden 

1. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt 

aangewezen:   

het terrein van het bergingsbedrijf Logicx Berging 

BV, Rhijngeesterstraatweg 26 te Oegstgeest.  

2. De openingstijden van de in het eerste lid 

1. Als plaats van bewaring van voertuigen die 

het bergingsbedrijf wegsleept, wordt 

aangewezen:   

het terrein van Berging Regio Leiden, 

Amphoraweg 11 te Leiden.  
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bedoelde bewaarplaats zijn iedere dag van 7.00 

uur in de morgen tot 23.00 uur in de avond. 

2. De openingstijden van de in het eerste lid 

bedoelde bewaarplaats zijn op maandag t/m 

vrijdag van 08.00u tot 18.00u en op zaterdag 

van 09.00u tot 12.00u. 

 

 

Toelichting 

De nieuwe locatie van het bergingsbedrijf en de openingstijden zijn opgenomen. Berging Regio Leiden is 

de rechtsopvolger van Logicx Berging. De bewaarplaats is het terrein van Berging Regio Leiden aan de 

Amphoraweg te Leiden.   

 

D. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren 

voertuigen 

a. een vast uitrijtarief (voorbereiding wegslepen) 

ad Euro 72 inclusief BTW.    

b. een vast overbrengingstarief inclusief opslag 

voor de eerste 48 uur dat berekend wordt vanaf 

het moment dat er sprake is van een volledige 

berging (het voertuig is geladen op het 

bergingsvoertuig) ad Euro 91,10 inclusief BTW   

c. een stallingtarief- dit tarief voor stalling van het 

versleepte voertuig na de eerste 48 uur en wordt 

in rekening gebracht voor elke dag of gedeelte 

daarvan ad Euro 11,90 inclusief BTW .  

Bovenstaande bedragen worden met ingang van 

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren 

voertuigen 

1. De kosten van het wegslepen en het 

bewaren van een voertuig zijn voor rekening 

van degene wiens voertuig door het 

bergingsbedrijf wordt weggesleept. 

2. Het bergingsbedrijf handelt in opdracht van 

burgemeester en wethouders. 

3. Het bergingsbedrijf hanteert 

marktconforme tarieven. 

4. De tarieven bevatten de volgende 

elementen:  

a. een uitrijtarief ( voorbereiding wegslepen ), 

b. een overbrengingstarief , 
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1 januari 2008 jaarlijks geïndexeerd aan de hand 

van de consumenten prijsindex (cpi laag). 

c. een stallings- en uitgiftetarief.  

5. De tarieven voor het wegslepen en 

bewaren van een voertuig door het 

bergingsbedrijf worden jaarlijks met ingang 

van 1 januari, door burgemeester en 

wethouders vastgesteld, in overleg met het 

bergingsbedrijf en afhankelijk van de kosten 

van het bergingsbedrijf en de 

consumentenprijsindex ( cpi laag ) .   

 

Toelichting  

In het Besluit Wegslepen van voertuigen van 5 juli 2001 is bepaald dat als de gemeente het 

overbrengen en de bewaring niet zelf verzorgt de aan de gemeente in rekening gebrachte kosten 

van het bergingsbedrijf hiervoor het tarief bepalen.  

Deze kosten zijn, doordat er voor gekozen is weg te slepen via een bergingsbedrijf, afhankelijk van 

de kosten van het bergingsbedrijf.  

Burgemeester en wethouders hebben met het bergingsbedrijf een overeenkomst  over de door het 

bergingsbedrijf in opdracht van het college uit te voeren handelingen. Het bergingsbedrijf is door het 

college gemandateerd om de namens het college in geval van fout geparkeerde voertuigen 

bestuursdwang toe te passen. De gemeentelijke handhavers en toezichthouders schakelen het 

bergingsbedrijf in.  Belanghebbenden moeten bij het ophalen van het weggesleepte voertuig de 

kosten bij het bergingsbedrijf voldoen. Bij het college, als handhavend bestuursorgaan, kunnen zij 

een bezwaarschrift indienen.  

De tarieven worden ieder jaar met ingang van 1 januari aangepast.  

Voor het jaar 2013 zijn de tarieven als volgt opgebouwd: uitrijtarief € 68,99,  

overbrengingstarief € 93, 35, en stallings/uitgifte tarief € 41,47.  

In de nieuwe  tekst van de bepaling zijn de uitvoerende bevoegdheden van het college en van het 

bergingsbedrijf aangegeven. De jaarlijkse tariefvaststelling voor de kosten van toepassen van 
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bestuursdwang ten aanzien van fout geparkeerde voertuigen is een uitvoerende college taak die 

minder goed in een raadsverordening past. 

 

E. Artikel 5 wordt  niet  gewijzigd:  

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van 

motorrijtuigen in het geval van gebleken 

onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan 

wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare 

kentekenplaat 

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van 

motorrijtuigen in het geval van gebleken 

onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan 

wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare 

kentekenplaat 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de 

bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 

164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, 

zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van 

overeenkomstige toepassing 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de 

bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 

164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, 

zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van 

overeenkomstige toepassing 

 

F. Artikel 6 wordt  als volgt gewijzigd:  

 

Bestaande  tekst Nieuwe tekst 

Artikel 6 Inwerkingtreding Artikel 6 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking acht dagen 

na datum bekendmaking. 

Deze verordening treedt in werking op 1  
maart 2013 . 
 

 

G. Artikel 7 wordt  als volgt  gewijzigd:  

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 7 citeertitel Artikel 7 citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Deze verordening wordt aangehaald als: 
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Wegsleepverordening gemeente Leiderdorp 2007. Wegsleepverordening gemeente Leiderdorp 

2013. 

  

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 4 februari 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 

 



Pagina 1 van 4 Versie Nr. 2 Definitief 

Registratienr: 2012I01586   Agendapunt  

 2013 VOORSTELLEN     

 

Afdeling:   Gemeentewinkel  Leiderdorp, 18-09-2012 

Onderwerp:  wijziging Wegsleepverordening 

Gemeente Leiderdorp 2007 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Vaststellen wijziging van de Wegsleepverordening Gemeente Leiderdorp 2007 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De huidige Wegsleepverordening dient te worden gewijzigd, aangezien Leiderdorp met 

een ander bergingsbedrijf is gaan werken. Ingevolge artikel 173, tweede lid van de 

Wegenverkeerswet 1994 kan dit alleen worden geregeld met een door de raad vast te 

stellen verordening. Dit kan niet worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en 

wethouders. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

In de Wegsleepverordening Leiderdorp 2007 zijn regels gesteld over: 

1. de aanwijzing van de plaats waar de weggesleepte voertuigen worden bewaard; 

2. de berekening van de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van het wegslepen 

en bewaren van voertuigen; 

3. de aanwijzing van wegen en weggedeelten waar op grond van artikel 170, eerste lid, 

onder c WVW 1994 voertuigen mogen worden weggesleept. 

 

Vanwege het feit dat het bergingsbedrijf Logicx Berging BV is overgenomen door de 

Berging Regio Leiden en de plaats waar de weggesleepte voertuigen worden bewaard is 

veranderd, is het noodzakelijk de verordening aan te passen. Berging Regio Leiden heeft 

de voertuigbewaarplaats aan de Amphoraweg 11 te Leiden.  Berging  Regio Leiden is  de  

rechtsopvolger  van  Logicx Berging  BV. De overeenkomst tussen Logicx en de gemeente 

Leiden is eveneens door Berging Regio Leiden overgenomen.  
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Wat  betreft  de  vermelding  van de kosten  is de verordening  aangepast. Dit betreft  een 

uitvoeringsaspect dat aan de toepassing van bestuursdwang door het college is 

verbonden. Het  noemen van de bedragen van de  jaarlijks te  wijzigen tarieven in de  

verordening is minder efficiënt en veroorzaakt onnodige besluitvorming en administratieve 

lasten.  Het college is als toepasser van bestuursdwang rechtstreeks  bevoegd jaarlijks de 

feitelijke bedragen van de tarieven voor  het wegslepen en bewaren van fout geparkeerde 

voertuigen in overleg met het gecontracteerde bergingsbedrijf vast te stellen.      

De locatie van de bewaarplaats voor voertuigen  moet in de Wegsleepverordening worden 

genoemd.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Handhaven van de parkeerregelgeving is in handen van de Veiligheidsregio en de 

gemeentelijke boa’s. Ten aanzien van fout parkeren heeft het college een bijzondere  

bestuursdwangbevoegdheid op grond de verkeersregelgeving om onmiddellijk tot  

verwijderen van het voertuig van de openbare weg over te gaan.   

 

1.d  Methodiek wijzigingsverordening 

Het gaat om een beperkt aantal wijzigingen. De klassieke methode van een 

wijzigingsverordening heeft soms als nadeel dat het wijzigingsbesluit op zichzelf  moeilijk 

leesbaar is, zodat bij de besluitvorming slechts door middel van omstandige  toelichting 

duidelijk kan worden gemaakt wat de voorgestelde wijzigingen inhouden.  

De hieronder gehanteerde methode maakt het mogelijk de bestaande verordening in 

hoofdzaak te laten blijven gelden en alleen die veranderingen door te voeren die nodig 

worden geacht, en daartoe een wijzigingsbesluit te nemen waaruit ogenblikkelijk blijkt wat 

de wijzigingen inhouden.  

Deze methodiek is aanbevolen door de VNG in de publicatie 100 Ideeën voor  de  

gemeentelijke regelgever, hoofdstuk 3, Wijzigen en intrekken van regelingen, nr.  80 t/m 

88.  

De bestaande en de nieuwe tekst zijn naast elkaar gezet. In de bestaande tekst is het te 

wijzigen onderdeel cursief geschreven. In de vast te stellen nieuwe tekst is de wijziging vet 

geschreven.  

Voor de duidelijkheid zijn de artikelen van de  Wegsleepverordening die niet gewijzigd 

worden ook opgenomen, omdat dan onmiddellijk duidelijk wordt hoe de verordening na de 
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wijzigingen luidt. Dat kan omdat het een kleine verordening is en de nieuwe methodiek van 

de wijzigingsverordening duidelijk kan worden gepresenteerd.  

Bij grotere wijzigingsverordeningen zullen uitsluitend de te wijzigen artikelen in de 

bestaande tekst en in de nieuwe tekst worden opgenomen.  

Na vaststelling en bekendmaking van de wijzigingsverordening bestaat de verplichting de 

geconsolideerde tekst van de verordening  op Overheid.nl te publiceren.  

Naar buiten toe is dus altijd de laatst vastgestelde volledige tekst van de verordening 

gepubliceerd en in te zien.     

 

2 Beoogd effect 

       Actualiseren van de verordening. In overeenstemming brengen verordening met de locatie  

       van het bergingsbedrijf dat voor Leiderdorp voertuigen wegsleept en bewaard.  

       Efficiënte  toepassing en uitvoering  van de regelgeving.  

 

3 Argumenten 

De wegenverkeersegelgeving schrijft voor dat deze uitvoeringaspecten, aanwijzen 

bewaarplaats en benoemen van de tarieven bij verordening worden gedaan. De jaarlijkse  

vaststelling van de bedragen van de tarieven is een collegebevoegdheid in het  kader van 

de  toepassing van bestuursdwang en van de overeenkomst met het bergingsbedrijf.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

       nvt         

 

5 Duurzaamheid 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

Wijzigingsverordening wordt bekend gemaakt en gepubliceerd.  
 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 

 

8 Evaluatie 

nvt 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

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

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
Wijziging Wegsleepverordening Gemeente Leiderdorp 2007, RBS 2012i01585 
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 8-01-2013 

Onderwerp: RBS - Vaststellen IBO vorm en 

kaders voor Ruimtelijke en 

Maatschappelijke Structuurvisie 

 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 2012i02269, d.d. 8 januari 2013; 

gezien het advies van commissie bestuur en maatschappij van 21 januari 2013; 

gezien het advies van commissie ruimte van 22 januari 2013; 

 

b e s l u i t: 

1. IBO vorm en kaders vast te stellen per fase van het planproces voor de 

maatschappelijke structuurvisie, zoals verwoord in het Plan van Aanpak MSV d.d. 

januari 2013; 

2. IBO vorm en kaders vast te stellen per fase van het planproces voor de ruimtelijke 

structuurvisie, zoals verwoord in het Plan van Aanpak RSV d.d. december 2012. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 4 februari 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 8-01-2013 

Onderwerp:  RVS - Vaststellen IBO vorm en 

kaders voor ruimtelijke en 

maatschappelijke structuurvisie 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. IBO vorm en kaders vast te stellen per fase van het planproces voor de maatschappelijke 

structuurvisie, zoals verwoord in het Plan van Aanpak MSV d.d. januari 2013; 

2. IBO vorm en kaders vast te stellen per fase van het planproces voor de ruimtelijke structuurvisie, 

zoals verwoord in het Plan van Aanpak RSV d.d. december 2012. 

 

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. 

Voor beide visies zijn plannen van aanpak opgesteld. Het participatietraject maakt 

onderdeel uit van de plannen van aanpak. De IBO boom is ingevuld, terwijl in de 

plannen van aanpak in de procesbeschrijving per fase concreter wordt ingegaan op 

de specifieke invulling van de participatie.  

De raad is bevoegd om bij visie en beleidsvorming de wijze en vorm van de 

participatie te bepalen. Overeenkomstig het IBO-protocol worden de 

participatieplannen aan de raad ter besluitvorming aangeboden.  

 

Hieronder volgt een korte toelichting op de keuzes in het participatietraject. 

 

1. Actoren / participanten. 

De actorenanalyse maakt duidelijk dat er bij beide visies sprake is van een 

breed scala aan actoren. Dat is ook voor de hand liggend omdat de visies een 

breed terrein aan beleidsaspecten beslaan en daarmee veel mensen en 

instellingen aangaan.  
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Er kan een onderscheid gemaakt worden in burgers, bedrijven, en instellingen 

(woningbouwcorporaties, zorginstellingen, sportverenigingen).  

Er zijn echter ook wezenlijke verschillen: 

Bij de ruimtelijke structuurvisie vormen de participanten met name gebruikers 

van de toekomstige visie. Ze wonen, werken of recreëren er en hebben ruimte 

nodig voor voorzieningen (winkels, bedrijven, sport, scholen etc.). 

Bij de maatschappelijke structuurvisie ligt dat gedifferentieerder. Naast 

gebruikers is er sprake van participanten met specifieke expertise en worden 

delen van het beleid door participanten uitgevoerd.    

Vanuit de actieve informatieverwerving zal de gemeente zelf met relevante 

instellingen en bedrijven praten. Met de actoren die vanuit beide visies van 

belang zijn zullen gecombineerde gesprekken plaats vinden. Dat waarborgt de 

integraliteit en voorkomt dat eenzelfde instelling twee maal kort achter elkaar 

benaderd wordt. 

 

2. Participatiegraad. 

De keuze valt voor beide visies op informeren en raadplegen, afhankelijk van de 

fase van het planproces. Informeren ligt met name in de initiatieffase. Daarna is 

er sprake van raadplegen. Dat  houdt in meepraten en meedenken 

(gesprekspartner).  

Bij de ruimtelijke structuurvisie ligt het zwaartepunt van de participatie in de 

definitiefase. De participatie is dan gericht op het verzamelen van informatie, 

zaken waar mensen of instellingen tegen aan lopen, ideeën en standpunten.  

In de ontwerpfase is de gemeente wat meer aan zet om de verkregen input om 

te zetten in een ontwerpvisie. Dat ontwerp gaat vervolgens een officiële 

zienswijzeprocedure in, waarbij de wijze van participatie vastligt.  

Bij de maatschappelijke structuurvisie zal in de definitiefase de kennis en know 

how van de gemeentelijke medewerkers zelf benut worden. De participatie is 

intern gericht op het verzamelen van informatie, verbindingen leggen binnen het 

maatschappelijke beleid en de opgaven voor de komende jaren aan het licht 

brengen. De recente beleidsnota’s vormen hiertoe de basis. Dit leidt tot een 

uitgangspuntennotitie voor de visie. Het zwaartepunt van de participatie ligt 

vervolgens in de ontwerpfase. De participatie is dan gericht op het raadplegen 

van partners over de uitgangspunten, waarbij nadrukkelijk gevraagd wordt naar 
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ideeën, standpunten en (on)mogelijkheden. Het ontwerp, de conceptvisie, gaat 

vervolgens een officiële zienswijzeprocedure in, waarbij de wijze van participatie 

vastligt. 

 

De keuze voor het participatieniveau wordt bepaald door enerzijds de brede 

doelgroep en de diversiteit daarvan, anderzijds door de aard van de visies 

(gemeentebreed of zelfs breder, integraliteit in de afweging van alle belangen).  

Voor “zwaardere” vormen van participatie (adviseren of coproduceren) is de 

doelgroep te algemeen en te ruim. De visies vergen ook een integrale 

besluitvorming, buiten specifieke belangen om. Daar ligt een expliciete rol bij de 

gemeente. 

Bij het maken van de structuurvisies wordt met de meest direct betrokken 

actoren apart gesproken. Daarbij wordt de ruimte geboden voor het inbreng van 

eigen oplossingen en voorstellen. Dat komt dicht bij adviseren, maar omdat dit 

advies niet bindend is, valt het toch onder raadplegen. 

 

Een verdergaande vorm van participatie heeft overigens ook consequenties voor 

het tijdpad en het budget.  De huidige participatiegraad is in overeenstemming 

met het gekozen tijdpad en budget. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De Wet ruimtelijke ordening schrijft gemeentes voor om voor het gehele 

grondgebied een ruimtelijke structuurvisie vast te stellen. In verband met de 

opstelling van de Toekomstvisie 2025 is gewacht met uitvoering geven aan deze 

verplichting, tot na de vaststelling van genoemde visie op 3 december 2012. De 

opstelling van de Toekomstvisie is tevens aanleiding geweest om te besluiten om 

een maatschappelijke structuurvisie op te stellen. 

 

 1.c Samenhang beleidsvelden 

Zowel de ruimtelijke als de maatschappelijke structuurvisie raken bijna alle 

beleidsterreinen. Tussen genoemde plannen onderling zijn dan ook raakvlakken, 

met name op het gebied waarbij maatschappelijke ontwikkelingen ruimtelijke 

consequenties hebben. De visies worden dan ook parallel aan elkaar en in 

onderling overleg ontwikkeld. 
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2 Beoogd effect 

Het betrekken van burgers en instellingen bij de planvorming voor de ruimtelijke en 

maatschappelijke structuurvisie. 

 

3 Argumenten 

1.1 & 2.1 Het IBO protocol is van toepassing. 

In de gemeentelijke inspraakverordening is vastgelegd dat de gemeente bij de 

voorbereiding van nieuw beleid gebruik maakt een protocol voor interactieve 

beleidsontwikkeling (IBO). Via het IBO protocol wordt verzekerd dat burgers en instellingen 

op een juiste wijze bij visie en beleidsvorming worden betrokken.  

 

1.2 & 2.2 Participatie draagt bij aan het vergroten van het draagvlak voor de structuurvisie. 

het is van het grootste belang dat gemeentelijke beleid kan rekenen op begrip en steun uit 

de samenleving. Door het beleid in samenspraak met de burger te ontwikkelen kan het 

draagvlak ervoor worden vergroot. 

 

1.3 & 2.3 Met het gekozen participatieniveau kunnen de visies binnen de gestelde tijd en 

middelen worden gerealiseerd. 

Voor elke fase van het proces is een participatie niveau bepaald, welke varieert van 

informeren tot raadplegen. Vooral in de fases definitie en ontwerp is de inbreng van buiten 

de gemeente heel belangrijk om tot een goed product te komen. Daarvoor zijn binnen de 

aanpak ook tijd en middelen vrijgemaakt. Met het gekozen participatieniveau is nog 

mogelijk om voor de verkiezingen in 2014 de visies af te ronden en vast stellen. 

 

1.4 & 2.4 Het participatieniveau sluit aan bij de invloed die burgers en instellingen hebben 

op de besluitvorming. 

De structuurvisies zijn zelfbindend voor de gemeente. Daarvoor heeft ze de kennis en 

expertise nodig van de maatschappij, maar moet de gemeente een duidelijke, eigen keuze 

maken. Daarnaast zijn de structuurvisies vooral indirect van invloed op anderen. Concrete 

besluiten en uitvoeringskeuzes volgen later.   
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 & 2.1 Duidelijkheid rol participanten. 

In het IBO-protocol is soms onduidelijkheid over de rol van de deelnemers. Ondanks dat in 

elk niveau van participatie de deelnemers feitelijk, op basis van hun expertise en kennis, 

adviseur zijn, is daarmee het niveau nog niet ‘adviseren’. Het participatieniveau ‘adviseren’ 

veronderstelt dat de inbreng als leidend voor de besluitvorming wordt gezien en dat is voor 

de structuurvisies niet de intentie. het is dus belangrijk om vooraf geen irreële 

verwachtingen te creëren door helder te communiceren over de rol van de participanten. 

 

1.2 & 2.2 Het abstractieniveau van de structuurvisies is soms moeilijk bespreekbaar. 

Net als bij de toekomstvisie is het belangrijk om niet op het niveau van de ‘botsveilige 

lantarenpaal’ over de toekomst van Leiderdorp te spreken. In het participatieproces is het 

daarom belangrijk om het gesprek op het juiste abstractieniveau te houden zodat geen 

teleurstelling ontstaat over de wijze waarop is omgegaan met de inbreng. 

  
5 Duurzaamheid 

In beide structuurvisies - vooral de ruimtelijke - wordt aandacht besteed aan 

duurzaamheid. In de participatie is alle ruimte voor burgers en instellingen om hun ideeën 

voor een duurzame toekomst in te brengen. 

 

6 Communicatie en participatie 

Zie plannen van aanpak met IBO voorstellen. 

7 Kosten, baten en dekking 

Voor het opstellen van de structuurvisies is geld beschikbaar; de IBO trajecten zoals 

voorgesteld voor beide visies zullen naar verwachting binnen die budgetten kunnen 

worden gerealiseerd. 

8 Evaluatie 

Evaluatie van de voorgestelde IBO trajecten is in principe pas goed mogelijk na afronding 

van de visievorming. Indien mocht blijken dat de gekozen trajecten niet voldoen, zal op 

basis van tussentijdse constateringen bijstelling plaats vinden. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de loco-burgemeester, 

 

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

 

 
 
 
Bijlagen:  1. Plan van aanpak RSV, d.d. december 2012; 

    2. Plan van aanpak MSV, d.d. januari 2013..  



 
TOEZEGGINGENLIJST 

 

 toezeggingenlijst – bijgewerkt t/m 10 januari 2013                         

Overzicht openstaande toezeggingen 
 

Commissie 
BM  
 
  

toezegging: 
  

door: stand van zaken: Deadline 

27 augustus 

2012 

Analyse decentralisatie AWBZ 
begeleiding inclusief bijlage 

Wassenaar Analyse decentralisatie AWBZ 

begeleiding inclusief bijlage: op 

voorstel van het college wordt 

deze brief gekoppeld aan het 

bespreken van het beleidsvoorstel 

op dit terrein. Hiervoor wordt te 

zijner tijd een presentatie(avond) 

gepland. 

 

P.M. 

 
 

Commissie
Regio 
 
  

toezegging: 
  

door: stand van zaken: Deadline 

     

 
 
 
 

Commissie
Ruimte 
 
  

toezegging: 
  

door: stand van zaken: Deadline 

Raad 31 

januari 2010 

BSOD: verkeerssituatie komt terug 

in cie R   

Wassenaar  Een half jaar na 

oplevering van 

de school 

 

20 maart 

2012 

 

Discussienota IVVP: Evaluatie 
parkeersituatie Cor Gordijnsingel 
op lijst zetten. Deze vindt plaats 
een jaar na inrichting van de 
Muzenlaan (deadline maart 2013). 
 

Zilverentant 120817: 

Met bewonersgroep BBO is een 

Plan van Aanpak opgesteld. 

Hier heeft de bewonersgroep 

nog geen akkoord op gegeven. 

College heeft intentie om zo 

spoedig mogelijk onderzoek te 

doen. Gedeelte waar 

bestemmingsplanwijziging voor 

noodzakelijk  was, is 

vastgesteld. Parkeeronderzoek 

vindt plaats na herinrichting 

Muzenlaan. 

 

Maart 2013 

24 april 2012 

 

Het college zegt toe dat de raad in 
het najaar een voorstel van 
Wereldhave krijgt met afwijkingen 
t.o.v. het Centrumpleinplan. 
 

Wassenaar 120817: Wereldhave moet 

ideeën nog verder 

uitwerken/optimaliseren en 

overleggen met betrokken 

partijen. Neemt (meer) tijd in 

beslag.  Naar verwachting 

Planning 
26 maart 
2013 
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 toezeggingenlijst – bijgewerkt t/m 10 januari 2013                         

terugkoppeling naar raad   in 

december 

 

28 augustus 

2012 

Wijzigingen in  de 
Gemeenschappelijke regeling (GR) 
Holland Rijnland 

Wassenaar Voor een volgende herziening 
neemt het college de suggesties 
van de PvdA mee om deze niet 
voor onbepaalde tijd vast te 
stellen, maar een 
evaluatiemoment in te bouwen 
van bijv. 10 jaar. Bespreking 
vindt zoals gebruikelijk plaats via 
regiowerkgroep en 
regiocommissie. 

 

? 

27 november 

2012 

Rapport Rekenkameronderzoek 
wegenonderhoud Leiderdorp 

Maat Het integraal beheerplan gaat in 
april richting  raad. College geeft 
door wanneer de periodieke 
informatie verstrekt wordt. 
 

? 

27 november 

2012 

Voortgangsrapportage Gemeente 
Integrale Grondexploitatie (GIG) 
2012 

Wassenaar Het college komt nog terug op 
de stand van zaken DSO 
Munnikkenpolder. 
 

? 

27 november 

2012 

Voortgangsrapportage Gemeente 
Integrale Grondexploitatie (GIG) 
2012 

Maat Het college geeft duidelijkheid 
over al dan niet strooien op de 
Boomgaardlaan. 
 

? 

 
 
 
 
 
 

Raad 
 
  

toezegging: 
  

door: stand van zaken: Deadline 

29 april 2008 

 

 

Raad- MEAS: 
MEAS: een half jaar na 
gereedkomen en bewoning MEAS 
regelt college in overleg met 
bewoners een verkeerstelling en 
doet daarvan verslag aan de raad. 
(deadline is nog onduidelijk) 

Wassenaar Themadossier MEAS in RIS  
 
Bij de behandeling van het aan 
de openbaarheid onttrekken 
van de Ockenrode heeft een 
verkeersonderzoek (naar de 
wachttijden op de kruising van 
de Van der Valk Boumanweg 
met de Tollenaersingel en de 
Nijenrode) onderdeel 
uitgemaakt van de beslissing 
op bezwaar. Met dit 
verkeersonderzoek is aan de 
toezegging voldaan. 
 

P.M. 

10 september 

2012 

Het college zegt toe bij de verdere 
uitwerking van het IVVP terug te 
komen op alle kruisingen van het 
Engelendaal (n.a.v. ingetrokken 
motie D66 over ‘overige 
kruispunten Engelendaal’ 
 

Wassenaar 

 

? 
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 toezeggingenlijst – bijgewerkt t/m 10 januari 2013                         

10 september 

2012 

Het college zegt toe op korte 
termijn te komen met actuele 
meetgegegevens en de gevolgen 
van het al dan niet handhaven van 
het vrachtwagenverbod op de Van 
der Valk Boumanweg (nav motie 
coalitie). Het onderzoek mag geen 
extra kosten met zich meebrengen 
en de uitvoering van het IVVP niet 
vertragen. 
 

Wassenaar 

 

? 

7 en 9 

november 

2012 

Programmabegroting 2013-2016: 
Motie duurzaamheidsverbetering 
nieuw gemeentehuis – college zegt 
toe in eerste kwarktaal 2013 met 
een voorstel te komen over het 
gebruik van zonne-energie  
 

Van der Eng  18 maart 2013 

7 en 9 

november 

2012 

Programmabegroting 2013-2016: 
Motie prestatie-afspraken: wat 
betreft het CJG komt het college 
uiterlijk 1 april met een notitie  
 

Wassenaar  18 maart 2013 

7 en 9 

november 

2012 

Programmabegroting 2013-2016: 
Motie prestatie-afspraken: 
Beleidsafspraken politie en 
brandweer – het college zegt toe 
voor eind januari met een notitie te 
komen over de stand van zaken  
 

Driessen  4 februari 
2013 

7 en 9 

november 

2012 

Programmabegroting 2013-2016: 
Motie uitkeringsgerechtigden IKEA: 
college gaat hiermee tot uitvoering 
over. 

Maat  Voorjaar 2013 

7 en 9 

november 

2012 

Programmabegroting 2013-2016: 
Burgerservicepunten – college zegt 
toe op korte termijn met een notitie 
te komen  

Driessen  4 februari 
2013 

7 en 9 

november 

2012 

Programmabegroting 2013-2016: 
Omvorming woonlasten – het 
college zegt toe in een voor elke 
Leiderdorper toegankelijke 
spreadsheet de verdeling en 
dekking van de kosten aan te 
geven. 

Wassenaar  ? 

3 december 

2012 

De raad spreekt af in het tweede 
kwartaal van 2013 te praten over 
openbaar vervoer in breder 
verband. Op basis van de dan 
opgedane ervaringen met de 
nieuwe dienstregelingen kan een 
evaluatie worden opgesteld die aan 
Arriva kan worden aangeboden. 
 

  13 mei 2013 

17 december 

2012 

Het college zegt toe de raad 
periodiek te informeren over de 
uitvoering van het beleidsplan 
openbare verlichting. 
 

Maat  18 maart 2013 
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 toezeggingenlijst – bijgewerkt t/m 10 januari 2013                         

17 december o.a. Marktgelden en precario 
komen aan de orde bij kadernota. 

Van der Eng  8 juli 2013 

17 december WMO beleidsplan: nieuwe 
ontwikkelingen en informatie over 
de financiële beheersbaarheid gaat 
zsm naar raad. 

Wassenaar  Voortdurend 
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