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Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 27 augustus 2018 

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 

Amaliaplein en detailhandel Oude 

Dorp 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0165DE435D* 
Beslispunten 

1 Op grond van artikel 7.19 lid 1 van de Wet milieubeheer geen milieueffectrapportage voor het 
bestemmingsplan op te stellen. 

2 De Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel 
Oude Dorp (bijlage 1) vast te stellen. 

3 Het bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp als vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0547.BPamalia-VG01 (bijlage 2) gewijzigd vast te stellen. 
3.1 De toelichting is op onderstaande punten gewijzigd:  

a. Het aantal mogelijke parkeerplaatsen op het parkeerdek wordt 63 i.p.v. 64. 
b. Paragraaf 1.1.4 Verkeerssituatie is toegevoegd. 
c. Paragraaf 3.5.8 is aangepast met verwijzing voor beoordeling en conclusie naar paragraaf 

4.3.5. 
d. Paragraaf 3.5.9 over de duurzaamheidsagenda is geactualiseerd. 
e. Paragraaf 4.2.1 is aangepast met de toevoeging dat de gemeenteraad heeft besloten dat, 

conform beslispunt 1, er geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld. 
f. Paragraaf 4.2.5 is aangevuld met een toelichting op de relatie met het aanvullend 

verkeersonderzoek 
g. Paragraaf 4.2.6 over toetsing aan luchtkwaliteit is aangepast op basis van de aangetoond 

haalbare verkeerstructuur en het aanvullend verkeersonderzoek. 
h. Paragraaf 4.3.5 is aangevuld met het onderwerp alternatieve oplossingen verkeerssituatie. 
i. Bijlage 12 zijnde de groentoets is herzien.  
j. Bijlage 18 zijnde de Nota zienswijze en ambtshalve wijzigingen is toegevoegd. 
k. Er zijn enkele (corrigerende) redactionele wijzigingen aangebracht welke niet inhoudelijk 

van aard zijn. 
3.2 De regels zijn op onderstaande punten gewijzigd:  

a. Artikel 8.1.1, i: Het maximaal aantal nieuwe woningen dat mogelijk is op de begane grond 
van de Oranjegalerij wordt 9 i.p.v 8. 

b. Aan artikel 8.1.2, b is tussen ‘minimaal één jaar gestaakt’ en ‘het gebruik’ toegevoegd: ‘dan 
wel het betreffend pand door een niet-detailhandelsfunctie wordt gebruikt,’.  

3.3 De verbeelding is op onderstaand punt gewijzigd: 
a. Het aanduidingsvlak met maximum bouwhoogte van 10 m voor de opbouw op de 

supermarkt is iets verlegd.  
4 Geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 
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1 SAMENVATTING  

Voor de realisatie van het project Amaliaplein, bestaande uit de nieuwbouw van supermarkt Lidl 
en 21 sociale huurwoningen, zijn verschillende besluiten nodig. Op 29 mei 2017 heeft de raad 
ingestemd om de coördinatieregeling (ex. artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening) voor 
dit project van toepassing te verklaren. Het nieuwe bestemmingsplan en de omgevingsvergunning 
voor de bouw van de supermarkt zijn gecoördineerd voorbereid. Het bestemmingsplan bevat 
naast de ontwikkeling aan het Amaliaplein ook diverse al dan niet voormalige detailhandelslocaties 
in het Oude Dorp waarbij de detailhandelsfunctie komt te vervallen dan wel wordt beperkt. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 1 februari tot en met 14 maart 2018 ter inzage gelegen 
waarbij iedereen zijn of haar zienswijze kenbaar kon maken. Er zijn 17 zienswijzen kenbaar 
gemaakt. Er zijn twee zienswijzen niet-ontvankelijk verklaard. De 15 overige zienswijzen zijn 
ontvankelijk en voorzien van een reactie in de Nota zienswijzen bestemmingsplan en ambtshalve 
wijzigingen Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp. Ook zijn ambtelijke wijzigingen aangebracht. 
Deze wijzigingen betreffen onder andere de invulling van aanvullend verkeersonderzoek zoals 
opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2021.  
 

2 Inleiding 

Op 15 december 2015 heeft de gemeente Leiderdorp de koop-/realisatieovereenkomst met Lidl 
GmbH gesloten voor het realiseren van een supermarkt en minimaal 15 sociale huurwoningen. De 
ontwikkeling kende in eerste instantie een moeizame start door tegenstrijdig provinciaal beleid 
voor detailhandel en de Retailvisie Leidse regio 2025.  
Om uitvoering te kunnen geven aan de ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan voor 
Amaliaplein in combinatie met detailhandelslocaties (waaronder de Oranjegalerij) in het Oude 
Dorp opgesteld dat nu ter vaststelling door de gemeenteraad voorligt. De 
detailhandelsbestemming op de locaties in het Oude Dorp komt te vervallen als deze niet meer 
aanwezig is of wordt bestemd naar de feitelijk gevestigde detailhandelsfunctie. Hiermee worden 
zittende ondernemers niet in hun bedrijfsvoering beperkt. Daarbij is bepaald dat als panden langer 
dan één jaar niet in gebruik zijn voor de vastgestelde detailhandelsfunctie, deze komt te vervallen. 
Om de Oranjegalerij een breder toekomstperspectief te bieden, zijn tevens voor deze panden de 
nieuwe bestemmingen maatschappelijk, lichte horeca en wonen mogelijk gemaakt. Hierbij wordt 
mogelijk nog gekeken naar een regeling om transformatie naar wonen te stimuleren en zal aan het 
nieuwe college worden gevraagd daarover standpunt in te nemen. 
 

3 Beoogd effect 

Een bestemmingsplan met een actuele en passende juridisch-planologische regeling dat de 
ontwikkeling aan het Amaliaplein mogelijk maakt met in achtneming van de Provinciale 
Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland en de Retailvisie Leidse Regio 2025. 
 

4 Argumenten 

1.1 De ontwikkeling leidt niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in het 
Besluit milieueffectrapportage 
Op basis van de uitgevoerde (milieuonderzoeken) alsmede de uitwerking hiervan in paragraaf 4.2. 
milieuaspecten van de toelichting in het bestemmingsplan wordt geconcludeerd dat de activiteit 
niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in het Besluit 
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milieueffectrapportage. In het geval van het opstellen van een bestemmingsplan is formeel het 
college de initiatiefnemer tot wijziging van het bestemmingsplan. In dit geval dient het bevoegd 
gezag voor het bestemmingsplan (de raad) een expliciet m.e.r. beoordelingsbesluit te nemen. 
 
2.1 punt 2 en 3.2.b Eén zienswijze geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 
In deze zienswijze wordt geconstateerd dat de toelichting niet overeenkomt met de regels: in de 
toelichting staat dat de gemeente een aanduiding detailhandel kan schrappen wanneer een pand 
leeg komt te staan dan wel wanneer er een niet detailhandelsfunctie in komt, maar in de regels is 
alleen geregeld dat het om een leegstaand pand moet gaan. In de regels is aangepast dat de 
aanduiding detailhandel kan worden geschrapt indien er niet een detailhandelsfunctie komt. 
 
2.2 De overige  zienswijzen geven geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 
In een groot deel van de zienswijzen worden diverse verkeersaspecten genoemd waar in het 
bestemmingsplan volgens reclamanten niet of onvoldoende mee rekening is gehouden. Voor wat 
betreft de juridische haalbaarheid van het bestemmingsplan zijn de zienswijzen voor het aspect 
verkeer niet relevant; door te voeren verkeersmaatregelen bevinden zich op het niveau van 
uitvoering. Bij de nota zienswijze is als bijlage echter een overzicht opgenomen van het doorlopen 
proces met betrekking tot verkeer. Hierin worden de belangrijkste uitgangspunten voor de 
aangetoond haalbare verkeerssituatie toegelicht en wordt ingegaan op de geuite bezwaren in de 
zienswijzen. 
 
In de zienswijzen wordt in twijfel getrokken of er ruimte is voor en behoefte is aan een nieuwe 
supermarkt in Leiderdorp. Het distributief planologisch onderzoek (DPO) toont echter aan dat hier 
ruimte voor is. 
 
Op een aantal verschillende manieren wordt ook de saneringsregeling voor de detailhandel in het 
Oude Dorp aangekaart. De regeling is echter in overeenstemming met de Provinciale Verordening 
Ruimte omdat onder meer sprake is van herallocatie van detailhandel,  de Retailvisie Leidse Regio 
2025 waarin Amaliaplein genoemd wordt als vestigingsplaats voor een supermarkt en de 
Oranjegalerij wordt gezien als een weinig kansrijk winkelgebied, zittende ondernemers niet 
worden beperkt in hun bedrijfsvoering, de regeling uitvoerbaar is en met ondernemers van de 
Oranjegalerij en bewoners van het Oude Dorp conform de motie d.d. 7 maart 2016 overleg heeft 
plaatsgevonden wat voor zij aan andere mogelijkheden zien voor de Oranjegalerij. In het 
voorliggende bestemmingsplan zijn daarom ook de functies lichte horeca, maatschappelijk en 
wonen toegevoegd.   
 
3.1 Voor het plan is een besluit Hogere Waarde Geluid vastgesteld 
Met het ontwerpbestemmingsplan is een ontwerpbesluit hogere waarde ter inzage gelegd. Tegen 
het ontwerpbesluit is geen zienswijze ingediend. In de periode tot aan de vaststelling van het 
bestemmingsplan heeft de omgevingsdienst West-Holland de gelegenheid het besluit definitief 
vast te stellen. Het definitieve besluit gaat tegelijkertijd ter inzage met het gewijzigd vastgesteld 
bestemmingplan. 
 
3.2 punt 3.1.a en 3.3.a Het aantal mogelijke parkeerplaatsen op het parkeerdek wordt 63 i.p.v. 64. 
Om het parkeerdek beter toegankelijk voor auto’s te maken is rekening gehouden met een grotere 
draaicirkel voor auto’s. Hierdoor zijn op het dek 63 in plaats van 64 parkeerplaatsen te realiseren. 
Er wordt nog steeds voldaan aan de parkeernorm. Door de grotere draaicirkel is het 
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aanduidingsvlak met maximum bouwhoogte van 10 meter voor de opbouw in de verbeelding ook 
verlegd.  

 
3.3 punt 3.1.d. Paragraaf 3.5.9 over de duurzaamheidsagenda is geactualiseerd. 
Thans geldt de duurzaamheidsagenda 2017-2025. Deze is samengevat en het bestemmingsplan is 
er aan getoetst. 

 
3.4 punt 3.1.e. Paragraaf 4.2.1 is aangepast om de toelichting in overeenstemming te brengen met 
beslispunt 1 van dit voorstel dat er geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld. 
De activiteit niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in het Besluit 
milieueffectrapportage. In de toelichting wordt tevens ingegaan op de wettelijke achtergronden 
hieromtrent. 
 
3.5 punt 3.1.g. Paragraaf 4.2.6 over toetsing aan luchtkwaliteit is aangepast omdat is 
geconstateerd dat de toetsing aan de luchtkwaliteit niet is herzien op basis van de aangetoond 
haalbare verkeerstructuur. 
De toetsing is herzien en de toelichting is hier op aangepast. Dit leidt niet tot een gewijzigde 
conclusie. 
 
3.6 punt 3.1.d. De groentoets is herzien omdat is geconstateerd dat hier een aantal tabellen waren 
opgenomen waarvan de doortelling niet klopte of dubbel waren meegerekend in verschillende 
deelgebieden. 
In de nota zienswijze is in de bijlage een volledig overzicht opgenomen van de gemaakte 
wijzigingen. De groenbalans voor de bomen blijft positief en voorziet in twee bomen extra dan 
eerder was voorzien. 
  
3.7 punt 3.2.a. Artikel 8.1.1, i: Het maximaal aantal nieuwe woningen dat mogelijk is op de begane 
grond van de Oranjegalerij wordt 9 i.p.v 8. 
Het aantal nieuwe mogelijke woningen is op verzoek van de eigenaren van deze panden in lijn 
gebracht met het aantal huisnummers dat op begane grond aanwezig is. Ook de bouwkundige 
structuur van de begane grond Oranjegalerij sluit hierbij aan.  

 
3.8 punt 3.2b, c, f t/m h. Met deze aanpassingen in de toelichting wordt invulling aan het 
coalitieakkoord gegeven. 
In het coalitieakkoord is opgenomen dat aanvullend onderzoek naar de verkeersafwikkelingen 
rondom Amaliaplein en/of Ericalaan moet plaatsvinden. De opdracht voor dit aanvullend 
onderzoek is inmiddels verstrekt. De resultaten van dit onderzoek behoeven echter niet te worden 
afgewacht voor het vaststellen van het bestemmingplan door uw raad. In de onderzoeken die bij 
dit bestemmingsplan horen, is immers al aangetoond dat er een mogelijke verkeersoplossing 
uitgevoerd kan worden. In de toelichting is opgenomen waaraan de aanvullend te onderzoeken 
verkeersvarianten eveneens aan moeten voldoen. 
 
4 Geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te 
stellen. 
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 
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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). Met de ontwikkelende 
partij is een koop-/realisatieovereenkomst gesloten waarmee de kosten op een andere wijze is 
verzekerd. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Op basis van artikel 7.19 Wet milieubeheer dient het m.e.r. beoordelingsbesluit aanwezig te zijn 
op het moment dat het ontwerp te visie ligt.  
Inmiddels heeft het ontwerp ter visie gelegen en is hieraan voldoen niet meer mogelijk. Daarom is 
met een expliciete verwijzing naar paragraaf 4.2. Milieuaspecten in de toelichting van het 
bestemmingsplan dit als eerste beslispunt opgenomen vóór vaststelling van het bestemmingsplan. 
  

6 Communicatie 

Bij de totstandkoming van dit bestemmingsplan zijn meerdere inspraak/overlegmomenten 
geweest. Met een voorpublicatie is bekend gemaakt dat er een nieuw bestemmingsplan werd 
voorbereid. Met ondernemers van de Oranjegalerij en (een delegatie van) bewoners van het Oude 
Dorp zijn indachtig de vastgestelde motie d.d. 7 maart 2016 gesprekken gevoerd over de toekomst 
van de Oranjegalerij en een daarbij passend ruimtelijk kader. De ontwikkelaar heeft op een 
inloopavond de plannen voor het Amaliaplein gepresenteerd. Voor het onderzoek en advisering 
omtrent de verkeersafwikkeling van de nieuwe ontwikkeling is een participatietraject doorlopen 
(niveau raadplegen) met de klankbordgroep Amaliaplein en een brede groep belanghebbenden.  
 
Voorts is de formele procedure gestart door het ter inzage leggen van het 
ontwerpbestemmingsplan. Dit is op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt in de Staatscourant, 
Gemeente-aan-huis en de website. De zienswijzen zijn voorzien van een reactie in de Nota 
Zienswijzen. Tot slot zal de vaststelling van het bestemmingsplan worden bekendgemaakt en is er 
de mogelijkheid voor beroep. 
 

7 Financiën 

De gemaakte kosten voor het bestemmingsplan zijn gedekt door de grondexploitatie Amaliaplein. 
 

8 Evaluatie 

Een bestemmingsplan geldt voor de duur van 10 jaar. Daarna dient een bestemmingsplan te 
worden herzien in het kader van actualisatie. Na de invoering van de Omgevingswet, die naar 
verwachting eind 2021 in werking treedt, zal evaluatie van dit bestemmingplan mogelijk al eerder 
plaatsvinden in verband met het opstellen van een omgevingsplan. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
Bijlagen:  
1. Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude 

Dorp d.d. 10 april 2018 
2. Bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude dorp als vervat in planidentificatiecode 

NL.IMRO.0547.BPamalia-VG01 bestaande uit: 
2.1. de toelichting inclusief bijlagen 
2.2. de regels inclusief bijlagen 
2.3. de analoge verbeelding  


