
Pagina 1 van 4 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/20/102523/201715    Agendapunt  

 2020 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 17 juni 2020 

     

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 

Leiderdorp, Snippergroen 

 Aan de raad.  

 

 

*Z02C571B16F* 
Beslispunten 

1. De Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Leiderdorp, Snippergroen vast te 

stellen. 

2. Het bestemmingsplan "Leiderdorp, Snippergroen" met  planidentificatiecode 

NL.IMRO.0547.BPSnippergroen-VG01 vast te stellen. 

3. Af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro. 

 

1 SAMENVATTING  

In het verleden zijn verschillende percelen als snippergroen verkocht. De bestemming van die 

percelen brengen wij nu in overeenstemming met de feitelijke situatie. Daarnaast wordt de 

bestemming van een voormalig gemaal omgezet naar Wonen. Het ontwerp-bestemmingsplan 

“Leiderdorp, Snippergroen” heeft vanaf 20 februari 2020 op grond van artikel 3.8 Wro gedurende 

6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 3 zienswijzen ontvangen. Naar aanleiding hiervan is een 

zienswijzennota opgesteld. De ingekomen zienswijzen geven geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

2 Inleiding 

Het bestemmingsplan “Leiderdorp, Snippergroen” is opgesteld om als 'Snippergroen' verkochte of 

door verjaring verkregen percelen te voorzien van een passende bestemming. Daarnaast zijn 

enkele kleine correcties doorgevoerd omdat de bestaande verkaveling niet overal op een juiste 

wijze is bestemd of omdat een erkende verjaring nog niet is opgenomen in het geldende 

bestemmingsplan. Tenslotte is in het bestemmingsplan de bestemming van een voormalig gemaal 

omgezet naar Wonen. Voor deze ontwikkeling is een omgevingsvergunning verleend. De vergunde 

situatie wordt nu positief bestemd. 
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Het gaat in alle gevallen om correcties/aanpassingen van de bestemming waarvan de ruimtelijke 

gevolgen reeds zijn afgewogen bij de verkoop of vergunningverlening.  

Er zijn ook locaties waar enkele percelen in het verleden zijn verkocht, maar ook de aangrenzende 

percelen in de toekomst kunnen worden verkocht. In dat geval is ook voor de nog niet verkochte 

percelen een bestemming Tuin opgenomen. Dit was op enkele plaatsen in het geldende 

bestemmingsplan De Hoven ook al eerder op die manier gebeurd. 

 

Uiteindelijk bevat het bestemmingsplan 109 correcties. Sommige daarvan gelden voor meerdere 

percelen (bijvoorbeeld Waterbieskreek 30, 32 en 34) waarbij verschillende eigenaren een deel 

snippergroen gekocht hebben.  

 

Zienswijzen 

Er zijn drie zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ontvangen. Alle zienswijzen zijn binnen de 

termijn ingediend en daarmee ontvankelijk. De zienswijzen zijn van een reactie voorzien in de Nota 

van beantwoording zienswijzen. 

De zienswijzen hebben met name betrekking op het gebruik van de gronden als parkeerplaats of 

inrit. Binnen de bestemmingen “Tuin” en “Wonen” is het gebruik ten behoeve van 

parkeergelegenheid in de bestemmingsomschrijving opgenomen en daarmee toegestaan. 

Daarnaast zijn in twee zienswijzen ook aangegeven dat men een minder hoge erfscheiding zou 

willen realiseren dan in de bestemmingsplanregels is opgenomen. De hoogte die in het 

bestemmingsplan zijn opgenomen zijn de maximaal toegestane hoogten. Als men een lagere 

hoogte, geen erfscheiding of een groene erfscheiding wil realiseren is dit vanzelfsprekend 

toegestaan. 

 

3 Beoogd effect 

Een geldend bestemmingsplan waarbij de huidige situatie op een groot aantal percelen van een 

passende bestemming is voorzien. 
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4 Argumenten 

1.1 &2.1 De ingekomen zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

De zienswijzen hebben met name betrekking op het gebruik als parkeerplaats of mogelijkheid voor in- 

en uitrit. Dit is echter al in het bestemmingsplan toegestaan. 

 

3.1 & 4.1 De raad is bevoegd tot vaststellen van het bestemmingsplan 

De raad is bevoegd om het gewijzigde bestemmingsplan ex art 3.8 Wro vaststellen. Zienswijzen tegen 

het ontwerpbestemmingsplan zijn daarom gericht aan de gemeenteraad. De gemeenteraad betrekt de 

beantwoording in de besluitvorming. 

 

5.1 Kostenverhaal is anderszins verzekerd 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (artikel 6.12 Wro) is de gemeenteraad verplicht om een 

exploitatieplan vast te stellen om kosten te verhalen. De kosten bestaan in dit geval uit de 

planologische voorbereidingskosten. Met de opbrengst van de verkoop van de percelen snippergroen is 

het is het kostenverhaal verzekerd. 

 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen. 
 

6 Communicatie 

De wettelijke inspraakprocedures zijn gevolgd. Belanghebbenden zijn actief geïnformeerd over de 

bestemmingsplanprocedure. 

 
7 Financiën 

De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan zijn gedekt uit kostenplaats 
Bestemmingsplannen – Beleid. 
 

8 Evaluatie 

Evaluatie is niet noodzakelijk. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

Bijlagen: 

1. Toelichting met bijlagen: 
1.1 Bijlage 1: Ruimtelijke onderbouwing Tollenaersingel 35a 
1.2 Bijlage 2: Flora- en faunaonderzoek Tollenaersingel 35a 
1.3 Bijlage 3: Geluidonderzoek Tollenaersingel 35a 
1.4 Bijlage 4: Bodemonderzoek Tollenaersingel 35a 
1.5 Bijlage 5: Watertoets Tollenaersingel 35a 
1.6 Bijlage 6: Nota van beantwoording zienswijzen 
2. Regels met bijlagen: 
2.1 Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten 
3. Verbeelding  


