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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 21 januari 2020 

     

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 

Zijldijk 41 - Logeerhuis  

 Aan de raad.  

 

 

*Z0275EB2377* 
Beslispunten 

1. Het bestemmingsplan ‘Zijldijk 41 – Logeerhuis’ met identificatiecode NL.IMRO.0547.BPzijldijk41-

VG01 overeenkomstig de ambtelijke wijziging gewijzigd vast te stellen. 

2. Op grond van artikel 6.12, tweede lid Wro af te zien van vaststelling van een exploitatieplan. 

 

1 SAMENVATTING  

Het ontwerpbestemmingsplan Zijldijk 41 – Logeerhuis heeft van 21 november 2019 tot en met 1 

januari 2020 ter inzage gelegen waarbij iedereen zijn of haar zienswijze kenbaar kon maken. Het 

bestemmingsplan voorziet in een nieuw juridisch planologisch kader op grond waarvan 

kleinschalige recreatieve functies worden mogelijk gemaakt bij de woonlocatie. Het plan voorziet 

eveneens in de sloop van de bestaande loods om er één recreatiewoning met drie slaapkamers en 

een recreatieruimte en bijbehorend sanitair te kunnen realiseren. De recreatieruimte heeft een 

oppervlak van circa 80 m2 en zal worden benut worden voor o.a. yoga lessen, recreatieve 

workshops, natuureducatie en kinderfeestjes. Het sanitair van het ‘Logeerhuis’ kan eveneens 

worden benut voor de kleinschalige campingfunctie voor maximaal 4 plaatsen. Er zijn geen 

zienswijzen kenbaar gemaakt.  Op het ontwerpbestemmingsplan is een ambtelijke wijziging 

aangebracht (bijlage 4). Deze wijziging betreft de aanpassing van de begrenzing van de 

dubbelbestemming ‘Waarde – Landschap’. De wijzigingen zijn verwerkt in het bestemmingsplan 

dat ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden middels dit raadsvoorstel. U wordt 

tevens voorgesteld af te zien van vaststelling van een exploitatieplan vanwege het ontbreken van 

verhaalbare kosten. 
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2 Inleiding 

Het ontwerpbestemmingsplan Zijldijk 41 – Logeerhuis heeft van 21 november 2019 tot en met 1 

januari 2020 ter inzage gelegen waarbij iedereen zijn of haar zienswijze kenbaar kon maken. Er zijn 

geen zienswijzen ingediend. Uw raad dient binnen 12 weken na afloop van de ter inzage legging 

een besluit te nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. 

 

Het bestemmingsplan voorziet in een nieuw juridisch planologisch kader op grond waarvan 

kleinschalige recreatieve functies worden mogelijk gemaakt bij de woonlocatie. Het plan voorziet 

eveneens in de sloop van de bestaande loods om er één recreatiewoning met drie slaapkamers en 

een recreatieruimte en bijbehorend sanitair te kunnen realiseren. De recreatieruimte heeft een 

oppervlak van circa 80 m2 en zal worden benut worden voor o.a. yoga lessen, recreatieve 

workshops, natuureducatie en kinderfeestjes. Het sanitair van het ‘Logeerhuis’ kan eveneens 

worden benut voor de kleinschalige campingfunctie voor maximaal 4 plaatsen. 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 21 november 2019 tot en met 1 januari 2020 ter inzage 

gelegen waarbij iedereen zijn of haar zienswijze kenbaar kon maken. Er zijn geen zienswijzen 

kenbaar gemaakt. 

 

Met dit voorstel wordt uw raad voorgesteld om overeenkomstig de ambtelijke wijziging het 

bestemmingplan gewijzigd vast te stellen. De wijziging betreft de aanpassing van de begrenzing 

van de dubbelbestemming ‘Waarde – Landschap’.  

 

Voorgeschiedenis 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan is het in het kader van het bestuurlijk vooroverleg ex. 

artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening aangeboden aan de gebruikelijke 

vooroverlegpartners. Het ontwerpbestemmingplan is eveneens aangeboden aan de provincie Zuid-

Holland via het E-formulier. De belangen van de overlegpartners worden door dit 

bestemmingsplan niet geraakt. 

 

3 Beoogd effect 

De raad een nieuw juridisch planologisch kader vast te laten stellen op grond waarvan 

kleinschalige recreatieve functies worden mogelijk gemaakt bij de woonlocatie.  
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Het plan voorziet eveneens in de sloop van de bestaande loods om er één recreatiewoning met 

drie slaapkamers en een recreatieruimte en bijbehorend sanitair te kunnen realiseren. De 

recreatieruimte heeft een oppervlak van circa 80 m2 en zal worden benut worden voor o.a. yoga 

lessen, recreatieve workshops, natuureducatie en kinderfeestjes. Het sanitair van het ‘Logeerhuis’ 

kan eveneens worden benut voor de kleinschalige campingfunctie voor maximaal 4 plaatsen. 

 

4 Argumenten 

1.1  de begrenzing van de dubbelbestemming Waarde – Landschap was abusievelijk niet goed 

opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. 

De begrenzing van de van de dubbelbestemming Waarde – Landschap is in het vast te stellen 

bestemmingsplan verruimd over het perceelgedeelte met de bestemming Recreatie – 

Verblijfsrecreatie (zie ambtelijke wijziging). Deze dubbelbestemming borgt de landschapswaarden. 

Het bouwen van gebouwen is ter plaatse van de dubbelbestemming Waarde – Landschap niet 

toegestaan. Met een omgevingsvergunning kan het bouwen van gebouwen alsnog worden 

toegestaan, mits de bebouwing in omvang en situering de landschappelijke waarden niet 

onevenredig aantast. Abusievelijk was de dubbelbestemming in het ontwerpbestemmingsplan te 

smal opgenomen.  

Met de ambtelijke wijziging is dit gecorrigeerd. De raad dient daarom voorgesteld te worden het 

bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

 

1.2 de ontwikkeling past binnen de beleidsdoelstellingen voor de Boterhuispolder 

Zijldijk 41 ligt in de Boterhuispolder. 

Bij de eigenaar van het perceel bestaat de wens een bestaande loods te slopen en een nieuw 

gebouw op te richten welke gebruikt zal worden als recreatiewoning. Daarnaast bestaat de wens 

een gedeelte van het erf te gebruiken ten dienste van kleinschalig kamperen. 

Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de doelstellingen uit de gebiedsvisie Boterhuispoder, omdat de 

openheid en het groene karakter van het gebied gewaarborgd blijven, het recreatieve gebruik van 

de polder wordt versterkt en de (ruimtelijke) kwaliteit van de bebouwing wordt verbeterd alsmede 

de toeristische/recreatieve belevingswaarde van het gebied wordt vergroot. 
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1.3 de ontwikkeling is ruimtelijk inpasbaar 

 

Ruimtelijke kwaliteit 

De Omgevingsverordening van de provincie Zuid-Holland  bevat een handelingskader waarin 

onderscheid wordt gemaakt in drie soorten ruimtelijke ontwikkelingen, al naar gelang de impact op 

de ruimtelijke structuur. Onderhavige ruimtelijke ontwikkeling is te categoriseren als  ‘inpassen’. Bij 

inpassen veranderen bestaande structuren en kwaliteiten niet tot nauwelijks en wordt voldaan aan 

de relevante richtlijnen van de ruimtelijke kwaliteitskaart . Het betreft een ontwikkeling die aansluit 

bij de bestaande identiteit en structuur van het landschap. De ontwikkeling speelt zich af op het 

niveau van de kavel, waarbij een belangrijk accent ligt op hergebruik/vernieuwen van bestaande 

bebouwing met een passende maat en schaal. 

 

Met de in het bestemmingsplan opgenomen dubbelbestemming ‘Waarde – Landschap’ wordt de 

ruimtelijke kwaliteit van het perceelgedeelte achter de bebouwing geborgd.  

 

Op grond van de dubbelbestemming is het bouwen in het achtererfgebied op die delen van het 

perceel uitgesloten. Het aanbrengen van verharding is uitsluitend mogelijk onder nadere 

voorwaarden (een omgevingsvergunning voor werken, geen bouwwerk zijnde is vereist). 

 

Parkeren 

Met de ruimtelijke ontwikkelingen hangt een parkeerbehoefte van 18 parkeerplaatsen samen 

(Gebaseerd op landelijke kengetallen en/of de parkeernormen uit Addendum Parkeerbeleidsplan 

2016). In de bestaande situatie zijn er in totaal 11 parkeerplaatsen beschikbaar. Op eigen terrein 

worden 10 extra parkeerplaatsen aangelegd om aan de parkeerbehoefte te voldoen. Het 

bestemmingsplan bevat een parkeerregeling in de planregels waardoor geborgd is dat deze plekken 

daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

 

Bestaande parkeerplaatsen zijn landschappelijk ingepast door groene omheining of bosschages. De 

nieuw te realiseren parkeerplaatsen worden landschappelijk ingepast door de aanleg van grastegels. 

De grastegels zorgen voor behoud van de groene uitstraling. 
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Figuur – Parkeerplaatsen per parkeergebied binnen het plangebied Zijldijk 41 te Leiderdorp 

 

 

1.4 De ruimtelijke ontwikkeling past binnen het geldende ruimtelijke beleid 

De identiteit van de Boterhuispolder wordt (historisch) bepaald door agrarische gronden en 

recreatie (Ruimtelijke Structuurvisie 2035). De Regionale Structuurvisie Holland-Rijnland 2020 en de 

gemeentelijke gebiedsvisie Boterhuispolder voorzien in dit gebied tevens mogelijkheden tot 

uitbreiding van recreatieve functies. De ruimtelijke ontwikkeling voorziet in uitbreiding/toevoeging 

van recreatieve functies. Daarbij wordt bestaande bebouwing gesloopt en vindt nieuwbouw plaats. 

Hierdoor wordt leegstand/verloedering van verouderde bebouwing voorkomen hetgeen in positieve 

zin bijdraagt aan de belevingswaarde van het gebied. 

 

2.1 ten behoeve van het bouwplan zijn geen verhaalbare kosten 

Op grond van artikel 6.12, eerste lid van de Wro dient de gemeenteraad een exploitatieplan vast te 

stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is 

voorgenomen. 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 bouwplan 

als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, van de Wro, worden op grond van artikel 6.2.1 Bro 

aangewezen: 

a. de bouw van een of meer woningen; 
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b. de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen; 

etc.. 

De nieuw te bouwen recreatiewoning betreft derhalve een aangewezen bouwplan waarvoor een 

exploitatieplan moet worden vastgesteld. Het perceel is in eigendom van de ontwikkelende partij en 

alle ontwikkel- en realisatiekosten komen voor rekening van de ontwikkelende partij. Voor de 

gemeente zijn er daarmee geen kosten die moeten worden verhaald op de initiatiefnemer. Op grond 

van artikel 6.12, tweede lid Wro kan de raad daarom bij de vaststelling van het bestemmingsplan afzien 

van het vaststellen van een exploitatieplan. 

 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen. 

 

6 Communicatie 

Het ontwerpbestemmingsplan is op gebruikelijke wijze bekendgemaakt voor de ter inzage legging 

(publicatie Leiderdorps Weekblad, gemeentewebsite en Staatscourant). 

 

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan op dezelfde wijze bekendgemaakt en voor 6 weken ter 

inzage gelegd in het kader van beroep. 

 

7 Financiën 

Het voorgestelde raadsbesluit heeft geen financiële consequenties. 

 

8 Evaluatie 

Het nieuwe bestemmingsplan biedt na de inwerkingtreding de mogelijkheid om de gronden te 

gebruiken overeenkomstig de nieuwe bouw- en gebruiksregels. Voor het bouwen van de 

recreatiewoning is een omgevingsvergunning voor het bouwen vereist. Evaluatie vindt niet plaats, 

behoudens het algemene toezicht c.q. handhaving op strijdig gebruik met bestemmingsplannen. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlage(n): 

1. Verbeelding bestemmingsplan Zijldijk 41 - Logeerhuis, NL.IMRO.0547.BPzijldijk41-VG01 

2. Regels bestemmingsplan Zijldijk 41 - Logeerhuis, NL.IMRO.0547.BPzijldijk41-VG01 

3. Toelichting bestemmingsplan Zijldijk 41 - Logeerhuis, NL.IMRO.0547.BPzijldijk41-VG01 met 

bijlage 

4. Ambtelijke wijziging 

 


