
 

 
TECHNISCHE VRAGEN 

 
 

Bestemd voor het politiek forum van d.d. 14 april 2020 
 
Onderwerp : Heelblaadjespad 1 vaststellen randvoorwaarden en   
                        coördinatieregeling. 
Vraagsteller: CDA/Mirjam van der Stelt 
Datum : 7 april 2020 
 
Vraag 1. Plangebied 

 Gaat de gemeente alles binnen het rode gebied overdragen aan de projectontwikkelaar?  

 Wie gaat dit gebied onderhouden?  

 Mogen omwonenden nog parkeren op het huidige parkeerterrein of wordt dat privéterrein?  

 Worden de weg, brug, en parkeerplaatsen Gallaslaan in het plangebied privéterrein? 
 
Antwoord 1. Plangebied. 

 Nee, de rode contouren (bijlage 1) behoren bij het coördinatiebesluit. De contouren zijn ruim 
gekozen opdat alle benodigde besluiten in onderlinge samenhang (gecoördineerd) kunnen 
worden genomen. 

 Elke eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn/haar eigendom. De gemeente blijft 
eigenaar van het openbaar gebied en zal dat deel dus blijven onderhouden. 

 Het huidige parkeerterrein blijft openbaar parkeerterrein en daarmee bruikbaar voor 
omwonenden. 

 Nee, deze blijven openbaar gebied, in eigendom van de gemeente. 
 
Vraag 2. Coördinatiebesluit 
De figuur met toelichting over procedure roept de vraag op, of er met een coördinatiebesluit nog wel 
bezwaar en hoger beroep mogelijk is. In de figuur staat dit bij omgevingsvergunningprocedure zonder 
coördinatiebesluit wel genoemd. Bij omgevingsvergunningprocedure met coördinatiebesluit staan 
bezwaar en hoger beroep niet genoemd. 

 Graag een toelichting. 
 
Antwoord 2. Bezwaar en beroep bij Coördinatiebesluit. 
Er is inderdaad een verschil in bezwaar- en beroepsmogelijkheden bij de vergunningverlening, voor het 
bestemmingsplan blijft de procedure onveranderd.  
 
Hoofdstuk 3 van de Wabo kent twee typen voorbereidingsprocedures. Enerzijds de reguliere 
voorbereidingsprocedure in de zin van afdeling 4.1.2  en 4.1.3 Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Anderzijds de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 Awb.  
Tussen de beide procedures bestaan diverse verschillen. Een voor de praktijk belangrijk verschil is de duur 
van de beslistermijn. Voor de reguliere procedure geldt in beginsel een beslistermijn van acht weken (art. 
3.9 lid 1 Wabo) terwijl voor de uitgebreide procedure de beslistermijn in beginsel zes maanden bedraagt 
(art. 3:18 lid 1 Awb). Voorts zijn er verschillen in de rechtsbeschermingsprocedure. Zo kan tegen een 
beslissing die volgt op de reguliere procedure bezwaar en beroep worden ingesteld. Bij de uitgebreide 
procedure is dat anders. Daarbij is de mogelijkheid van bezwaar uitgesloten (art. 7:1 lid 1 aanhef en 
onder d Awb) en is direct beroep bij de bestuursrechter de aangewezen route. Dat is ook niet vreemd als 
men bedenkt dat het bevoegd gezag bij de uitgebreide procedure een ontwerpbesluit dient te nemen 



waarover vervolgens zienswijzen kunnen worden ingediend, alvorens een besluit op de aanvraag wordt 
genomen. De toepassing van ook nog de bezwaarprocedure zou hier teveel van het goede zijn. 
 
De verschillen tussen de beide procedures sluiten aan bij de gedachte die de wetgever heeft bij de 
toepassing ervan. Uit de parlementaire geschiedenis van de Wabo volgt dat de reguliere procedure 
geschikt wordt geacht voor projecten waarbij de toestemming een min of meer gebonden karakter heeft 
en maatschappelijke risico’s minder ingrijpend zijn. De uitgebreide procedure is gereserveerd voor 
complexe projecten, waarbij sprake is van ruime beoordelingsvrijheid, grotere maatschappelijke risico’s 
en waarbij belangen van derden een belangrijke rol spelen. In die procedure biedt daarom de 
zienswijzefase een mogelijkheid voor de aanvrager en/of derde-belanghebbende om mee te denken over 
het te nemen besluit op de aanvraag. 
 
Het uitgangspunt voor een aanvraag om een omgevingsvergunning is dat de reguliere procedure van 
toepassing is. Bij het bestemmingsplan is de uitgebreide procedure van toepassing. Artikel 3.30 lid 2 van 
de Wro bepaalt dat wanneer de coördinatieregeling wordt toegepast de uitgebreide procedure van 
toepassing is op alle gecoördineerde besluiten. Hierdoor wordt – zoals hierboven aangegeven – de 
bezwarenprocedure vervangen door een zienswijzenprocedure. Derde belanghebbenden krijgen 
daarmee niet minder, maar eerder mogelijkheden om hun belangen naar voren te brengen. Onderstaand 
figuur verduidelijkt het verschil misschien beter. In de figuur is uitsluitend de procedure voor de 
omgevingsvergunning aangegeven, de procedure voor het bestemmingsplan blijft ongewijzigd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vraag 3. Gemeenschappelijke ontmoetingsruimte 
Uit de stukken blijkt dat niemand zich heeft gemeld om deze ruimte te huren/kopen/exploiteren.  

 Welke inspanning hebben het College en de projectontwikkelaar geleverd om toch een 
ontmoetingsruimte te realiseren? Welke oproep is gedaan en waar is deze gepubliceerd? 

 
Antwoord 3. Gemeenschappelijke ontmoetingsruimte 
 
Zoals u weet heeft de gemeenteraad de wens geuit om een ontmoetingsruimte of buurtkamer op deze 
locatie mogelijk te maken, maar het is nooit de bedoeling geweest dat de gemeente zelf een ruimte gaat 
verwerven en exploiteren. Het college heeft daarop de ontwikkelaar opgeroepen actief op zoek te gaan 
naar een partij die het initiatief van een ontmoetingsruimte daadwerkelijk op zich neemt. Tijdens de 
diverse inloopbijeenkomsten is door de ontwikkelaar steeds een oproep gedaan aan mogelijke 
initiatiefnemers om zich te melden. Uit de berichten van de Sociale Adviesraad, KBO-PCOB en 
Buurtvereniging de Kruidentuin blijkt ook dat het bekend is dat op Heelblaadjespad ruimte bestaat voor 
een concreet initiatief. Die oproepen hebben echter alleen belangstelling voor het gebruik van de ruimte 
opgeleverd. Tot op heden is geen van deze belangstellenden in staat om het initiatief ook daadwerkelijk 
uit te voeren en te exploiteren. Daarover is overigens wel  overleg geweest met de voorzitter van de 
Kruidentuin.   
Het College legt zich hier echter niet bij neer en zal er ook voor zorgdragen dat er in de toekomst ruimte 
blijft, mocht zich toch nog een initiatief melden. In het bestemmingsplan zullen wij een 
vrijstellingsmogelijkheid opnemen voor het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik van een 
ruimte op de begane grond als ontmoetingsruimte of voor andere maatschappelijke doelstellingen. Als 
gevolg van die bepaling kan het college eenvoudig vergunning verlenen, mocht alsnog zo’n initiatief zich 
melden. 
 
Vraag 4. Parkeren 
In het plan is een inpandige parkeergarage opgenomen. Voorwaarde voor het gebruik van deze garage is 
dat er voor bewoners geen tot weinig kosten zijn, en dat het weinig moeite en tijd kost om inpandig te 
parkeren. In Leiderdorp zijn voorbeelden (Meas, Ommedijk) waarbij bewoners i.v.m. de kosten niet 
gekozen hebben om een inpandige parkeerplaats te kopen of huren, zij zetten hun auto in de buurt op 
openbare parkeerplaatsen, wat de parkeerdruk in de buurt kan verhogen. 

 Is al bekend of de parkeerplaatsen in de inpandige parkeergarage te koop of te huur worden 
aangeboden, of dat gebruik van deze plaatsen gratis is? 

 Zijn er positieve voorbeelden te noemen van gebruikers van de dubbel hoge half-automatische 
parkeersystemen?  

 
Antwoord 4. Parkeren 

 De parkeerplaatsen zullen te koop worden aangeboden. De ontwikkelaar  zal deze gekoppeld aan 
de appartementen te verkopen. Aan het verdere gebruik van de parkeerplaatsen zijn dan geen 
kosten meer verbonden, waardoor de eigenaar niet uit kostenoverwegingen zal besluiten om de 
auto buiten te parkeren.  

 Dit zijn gangbare systemen  in stedelijk gebied die steeds vaker worden toegepast. Car Parkers 
Nederland claimen de afgelopen 25 jaar 125 projecten te hebben opgeleverd. Aarding claimt 
sinds 1971 meer dan 1000 projecten te hebben gerealiseerd, maar er zijn nog veel meer 
leveranciers in Nederland. Enkele voorbeelden dicht bij huis betreffen Vlietpoort en de Hugo de 
Grootstraat (Hugo de Groot Staete) in Leiden, het Boulevard Hotel in Scheveningen en Holland 
Park in Diemen.  We hebben vertrouwen in deze parkeersystemen, omdat zij zich al voldoende 
hebben bewezen in het gebruik. 

Leiderdorp kent overigens weinig sturing om mensen te bewegen op eigen terrein te parkeren. Behalve 
de voorbeelden die u al noemt, zien we dit bijvoorbeeld ook aan de Lisdoddekreek, waar diverse opritten 
(bedoeld om de eigen auto te parkeren) inmiddels zijn ingericht als tuin. Het daadwerkelijke binnen 
parkeren zal met name worden gestuurd door parkeerdruk op het maaiveld. 
 
 
 


