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Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 26 juli 2018 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Lage 

Zijde 2018 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0196C33A05* 
Beslispunten 

1. Het bestemmingsplan Lage Zijde 2018 als vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0547.BPlagez-VG01 vast te stellen. 

 

1 SAMENVATTING  

Ten zuidoosten van Leiderdorp ligt bedrijventerrein Lage Zijde. De gemeente Leiderdorp heeft 
binnen het samenwerkingsverband “De Oude Rijnzone” afspraken gemaakt om dit 
bedrijventerrein te herstructureren en te verkleinen, zodat het beter aansluit op het omliggende 
landschap. Voor de herbestemming van het voormalige Vliko-terrein is een nieuwe juridisch-
planologische regeling noodzakelijk. Het ontwerpbestemmingsplan heeft in het kader van de 
voorbereidingsprocedure ter inzage gelegen. Iedereen kon toen zienswijzen indienen. Dit 
raadsvoorstel gaat over de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. 
 

2 Inleiding 

Ten zuidoosten van Leiderdorp ligt bedrijventerrein Lage Zijde. De gemeente Leiderdorp heeft 
binnen het samenwerkingsverband “De Oude Rijnzone” afspraken gemaakt om dit 
bedrijventerrein te herstructureren en te verkleinen, zodat het beter aansluit op het omliggende 
landschap. 
 
Onderdeel van deze afspraken betreft de inmiddels plaatsgevonden verhuizing van het 
afvalverwerkingsbedrijf Vliko naar een nieuwe locatie in Zoeterwoude. In de Gebiedsvisie Lage 
Zijde zijn voor de verkleining en herstructurering twee scenario’s onderzocht. Door de 
gemeenteraad is gekozen voor het voorkeursscenario, waarin het voormalige Vliko-terrein wordt 
ingericht als groengebied. 
 
Omdat de bedrijfswoning die bij Vliko hoorde zijn functie heeft verloren - er is geen binding meer 
met een bedrijf - bestaat de behoefte bij de eigenaar deze woning om te zetten in een 
burgerwoning. Deze ontwikkeling sluit goed aan op de kaders van de gebiedsvisie, omdat de 
openheid en het groene karakter van het gebied doordoor beter zijn gewaarborgd. Immers, de 
eigenaar van de bedrijfswoning heeft een deel van het voormalige Vlikoterrein in eigendom 
gekregen waar volgens het geldende bestemmingsplan gebouwd mag worden voor bedrijvigheid. 
Met hem is overeengekomen dat dit perceel wordt geschoond van bouwmogelijkheden, 
behoudens de mogelijkheid voor bijgebouwen bij een reguliere burgerwoning. 
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Voorliggend ontwerpbestemmingplan voorziet in het planologisch juridisch kader ten behoeve 
van: 
- het herbestemmen van het bedrijfsperceel en het herinrichten van de vrijkomende grond als 
groengebied; 
- het herbestemmen van een bedrijfswoning naar een burgerwoning. 
 
Deze ontwikkelingen zijn niet mogelijk op grond van de voor het plangebied vigerende 
bestemmingsplan “Lage Zijde e.o”. In het kader van ruimtelijke procedure is daarom een nieuw 
bestemmingsplan voorbereid. Het ontwerpbestemmingsplan heeft in de periode van 24 mei tot en 
met 4 juli ter inzage gelegen. Gedurende deze periode kon iedereen zienswijzen indienen. Er zijn 
geen zienswijzen ingediend. Uw raad wordt middels dit raadsvoorstel gevraagd het 
bestemmingsplan vast te stellen. 
 
Voorgeschiedenis 
Voor het gebied Lage Zijde is op 12 september 2016 een gebiedsvisie vastgesteld door de 
gemeenteraad. 
 

3 Beoogd effect 

Een juridisch-planologische regeling die de herbestemming van het voormalige Vliko-terrein, door 
het herinrichten van de vrijkomende grond als groengebied en de omzetting van de bedrijfswoning 
naar een burgerwoning, mogelijk maakt. 
 

4 Argumenten 

1.1 Het nieuwe bestemmingsplan geeft invulling aan het door de gemeenteraad gekozen 
voorkeursscenario, waarin het voormalige Vliko-terrein wordt ingericht als groengebied. 
Ter plaatse van het grootste deel van het plangebied (bestemming ‘Bedrijf’) is volgens het 
geldende bestemmingsplan geen ontwikkeling van een openbaar groengebied toegestaan. De 
gronden binnen het plangebied die de bestemming ‘Groen’ al hebben mogen worden ingericht als 
groengebied. Echter, voor het beheer van het groengebied is extensief agrarisch gebruik 
(beweiding) beoogd. Dit gebruik past niet binnen de geldende bestemming ‘Groen’. In de nieuwe 
bestemming ‘Groen’ wordt deze mogelijkheid geboden. Bij wijze van medegebruik is tevens 
extensief recreatief gebruik toegestaan. 
 
1.2 De functie van de bedrijfswoning is komen te vervallen. 
Door de verhuizing van het afvalverwerkingsbedrijf is de bedrijfswoning niet langer meer 
gekoppeld aan een bedrijf. De woning zal bewoond blijven worden en het voorliggende plan ziet 
daarom op het loskoppelen van de woning van het bedrijf, door het omzetten van de bestemming 
naar een burgerwoning. 
 
1.3 Er zijn geen zienswijzen ontvangen. 
Omdat er geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn ingediend mag worden 
aangenomen dat er draagvlak is voor het plan in de omgeving. 
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5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen. 
 

6 Communicatie 

In het kader van de gebiedsvisie is breed gecommuniceerd met omwonenden. Voor dit 
bestemmingsplan is in het kader van de communicatie de gebruikelijke procedure doorlopen met 
de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen tijdens de termijn van ter visie legging van het 
ontwerpbestemmingsplan. 
 

7 Financiën 

De kosten van het bestemmingsplan waren begroot op € 5.000 euro. De uiteindelijke kosten zijn 
binnen dit bedrag gebleven. 
 

8 Evaluatie 

Bestemmingsplannen dienen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening elke tien jaar te worden 
herzien, tenzij zich voor die tijd gewijzigde planologische inzichten voordoen waarbij een wijziging 
van het bestemmingsplan noodzakelijk is. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
Bijlagen:  
 
1. Bestemmingsplan Lage Zijde 2018 bestaande uit: 
1.1 toelichting bestemmingsplan Lage Zijde 2018, NL.IMRO.0547.BPlagez-VG01, inclusief bijlagen; 
1.2 regels bestemmingsplan Lage Zijde 2018, NL.IMRO.0547.BPlagez-VG01, inclusief bijlagen; 
1.3 verbeelding bestemmingsplan Lage Zijde 2018, NL.IMRO.0547.BPlagez-VG01. 


