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 2020 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 11 december 2019 

     

Onderwerp: Coördinatiebesluit herinrichting 

Simon Smitweg t.h.v. het 

gemeentehuis 

 Aan de raad.  

 

 

*Z026BAADB55* 
Beslispunten 

1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van 

toepassing te verklaren voor het project herinrichting Simon Smitweg, waarbij de volgende 

onderdelen gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt kunnen worden: 

 De bestemmingsplanwijziging op grond van de Wro; 

 Omgevingsvergunning(en) volgend uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

(waaronder de kapvergunningen); 

 Verkeersbesluit(en) 

 Noodzakelijke besluiten/vergunningen volgend uit: 

o de Wegenwet; 

o de Wegenverkeerswet; 

o de Wet bodembescherming;  

o de Wet geluidhinder 

o de Wet Natuurbescherming 

o de Algemene plaatselijke verordening geldend voor de gemeente Leiderdorp; 

o overige lokale verordeningen geldend voor de gemeente Leiderdorp. 

 

 

1 SAMENVATTING  

De aanleiding voor de herinrichting van de Ericalaan en de Simon Smitweg is de komst van de Lidl 
en woningen op het Amaliaplein. De nieuwbouw trekt extra verkeer aan. Om dit verkeer goed af te 
wikkelen dient de huidige verkeerssituatie op de Ericalaan en de Simon Smitweg aangepast te 
worden, waarbij de Ericalaan en de Simon Smitweg t.h.v. het gemeentehuis beide 
tweerichtingswegen worden. De wegen en kruisingen moeten daarvoor worden heringericht. 

 
Voor de herinrichting zijn verschillende besluiten/vergunningen nodig. Het toepassen van de 
coördinatieregeling voor de Simon Smitweg zorgt voor inhoudelijke en procedurele afstemming 
van de besluiten/vergunningen en voorkomt een opeenstapeling van procedures, leidt relatief snel 
tot definitieve duidelijkheid en leidt hiermee tot een besparing van tijd en geld voor 
bezwaarmakers en gemeente. 
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2 Inleiding 

Na opening van de Lidl aan het Amaliaplein neemt het verkeer in de omgeving van het Amaliaplein 

toe. Om de toename van het verkeer goed af te wikkelen is voor een verkeerscirculatie gekozen 

waarbij zowel de Ericalaan als de Simon Smitweg ter hoogte van het gemeentehuis 

tweerichtingswegen worden. Daarbij behouden beide wegen hun maximumsnelheid van 

respectievelijk 30 en 50 km/u. De gekozen verkeerscirculatie wordt momenteel uitgewerkt in 

ontwerpen voor beide wegen en de aanliggende kruisingen 

 

Voor de herinrichting van de Simon Smitweg zijn verschillende besluiten nodig. Hierom wordt via 

voorliggend raadsvoorstel voorgesteld om de coördinatieregeling uit de Wet Ruimte Ordening van 

toepassing te verklaren. Verschillende procedures voor het bestemmingsplan, de 

verkeersbesluiten, de kapvergunningen, het reconstructiebesluit en andere besluiten kunnen 

hierom gelijktijdig worden doorlopen. Het toepassen van de coördinatieregeling voor de 

herinrichting van de Simon Smitweg zorgt voor inhoudelijke en procedurele afstemming van 

besluiten, voorkomt een opeenstapeling van procedures, leidt relatief snel tot definitieve 

duidelijkheid en leidt hiermee tot een besparing tijd en geld voor bezwaarmakers en gemeente. 

 

Het voorstel om in te stemmen met het toepassen van de coördinatieregeling heeft uitsluitend 

betrekking tot de Simon Smitweg t.h.v. het gemeentehuis. Op de Ericalaan is de besluitvorming 

minder omvangrijk en is er geen aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Doordat de Ericalaan 

geen onderdeel is van de coördinatieregeling kan de besluitvorming los van de besluitvorming op 

de Simon Smitweg plaatsvinden. Het plangebied waarvoor de coördinatieregeling van toepassing is 

betreft een gedeelte van de Simon Smitweg en omliggende straten. Dit plangebied is te vinden op 

de kaart in bijlage III.  

 

Dit raadsvoorstel heeft uitsluitend betrekking op een procedurele keuze om de benodigde 

besluitvorming samen te laten lopen met de wijziging van het bestemmingsplan en de overige 

noodzakelijke besluiten voor het project. De uitwerking van het bestemmingsplan moet nog 

plaatsvinden en wordt in een later stadium aan uw raad voorgelegd. Het college van burgemeester 

en wethouders is bevoegd een besluit te nemen op de aanvraag om een omgevingsvergunning en 

het besluit hogere grenswaarden toe te passen. 

 

Voorgeschiedenis 

Aan dit voorstel voor het toepassen van de coördinatieregeling is een ruime periode van 

onderzoek voorafgegaan. Uiteindelijk hebben verschillende onderzoeken er toe geleidt dat het 

college in de collegevergadering van 16 juli 2019 heeft besloten tot het intrekken van het eerdere 

besluit en het instellen en behouden van tweerichtingsverkeer op de Simon Smitweg en Ericalaan 

(Z/19/083441/160162). In navolging hierop heeft de Raad op 16 december 2019 besloten tot het 

verstrekken van aanvullend budget voor de herinrichting van de Simon Smitweg en de Ericalaan 

(Z/19/086150/171565).  
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Naar aanleiding van het collegebesluit op 16 juli 2019 is een participatietraject onder direct 

omwonenden van de Simon Smitweg gestart. Op 24 september 2019 is de omgeving middels een 

presentatie op de hoogte gesteld van dit besluit. Vervolgens is op deze avond een 

participatiegroep met direct omwonenden van de Simon Smitweg gevormd. Met deze 

participatiegroep zijn op 14 november 2019 en 14 januari 2020 bijeenkomsten gehouden.  

 

3 Beoogd effect 

Behalen van een tijd- en kostenbesparing door de noodzakelijke besluiten/vergunning voor het 
project herinrichting Simon Smitweg gecoördineerd voor te bereiden door toepassing van de 
coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening.  
 

4 Argumenten 

Onderstaand is een opsomming van argumenten vóór het van toepassing verklaren van de 
coördinatieregeling voor de herinrichting van de Simon Smitweg gegeven.  

 
1.1 De gebundelde procedure schept helderheid. 
Het bundelen van procedures schept meer duidelijkheid voor omwonenden / belanghebbenden, 
initiatiefnemer en gemeente over de projectvoortgang. De transparantie wordt vergroot doordat 
de samenhang tussen de besluiten zichtbaarder wordt. Een abstract (bestemming)plan wordt 
direct vertaald in een o.a. een concreet verkeersbesluit. Belanghebbenden en bezwaarden hoeven 
zich op maar één procedure te richten. Belanghebbenden hebben in één keer inzicht in de 
verwerking van hun afspraken in de ontwerpbesluiten en het ontwerpbestemmingsplan. 
 
1.2 Gecombineerde procedure scheelt tijd en kosten. 
Door de procedures van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning niet na elkaar (serieel) 
te volgen, maar gelijktijdig (parallel) wordt tijd gewonnen. Omdat slechts eenmalig in de procedure 
sprake is van zienswijzen en eenmalig de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State, wordt 
bespaard op tijd en kosten. Van elk te nemen besluit (waar normaliter verschillende 
voorbereidingsprocedures voor gelden) wordt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan een 
ontwerpbesluit ter visie gelegd. Belanghebbenden kunnen dan zienswijzen kenbaar maken bij de 
bevoegde bestuursorganen (raad en college). De bevoegde gezagen wegen de zienswijzen bij het 
nemen van het definitieve besluit, waarna de beroepsfase voor alle gecoördineerd genomen 
besluiten volgt. De definitieve besluiten worden in de beroepsfase gebundeld behandeld door de 
afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.  
De Raad van State dient bovendien binnen 6 maanden uitspraak te doen in plaats van binnen 1 
jaar. Deze stroomlijning van de procedure scheelt tijd en geld. In figuur 1 is dit schematisch 
weergegeven. 
 
1.3 De gemeente wenst snelle start herinrichting  
De gemeente wenst een snelle start van de herinrichting, omdat de LIDL in het tweede kwartaal 
2020 wordt geopend. Vanaf dit moment neemt het verkeer in de omgeving van de supermarkt 
naar verwachting toe. Snelheid bij het aanpassen van de verkeerscirculatie op de Simon Smitweg is 
daarom gewenst. De gestroomlijnde procedure draagt daaraan bij. 
 

 



Pagina 4 van 5 Versie Nr. 1 

Registratienr.: Z/19/092104/178817    Agendapunt  

 2020 raadsvoorstel   

Figuur 1 Schematische weergave coördinatieregelen Wro 

 
 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

 
1.1 Risico op afkeuren van alle besluiten door Raad van State 
Als de Raad van State één van de besluiten afkeurt dat een duidelijke samenhang kent met een of 
meerdere andere besluiten is de kans aanwezig dat de Raad van State ook deze overige besluiten 
zal vernietigen.  

 
1.2 De gecoördineerde voorbereiding kan plaatsvinden als aan alle indieningsvereisten voor de 
te nemen besluiten is voldaan. 
Op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd moeten alle besluiten 
die gecoördineerd worden voorbereid, volledig onderbouwd zijn (mede op basis van de in te 
dienen stukken). Als dit niet het geval is, kunnen de procedures eventueel nog worden 
losgekoppeld. Daarvoor is geen nieuw besluit van de raad nodig.  

 
6 Communicatie 

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden volgens de wettelijke vereisten 
gepubliceerd en ter inzage gelegd. Ook zijn in het najaar van 2019 meerdere bijeenkomsten 
gehouden met direct belanghebbenden. Het vervolg hiervan vindt plaats in 2020. Tijdens deze 
bijeenkomsten krijgen direct belanghebbenden de gelegenheid te reageren op het ontwerp voor 
de Simon Smitweg.  
 

7 Financiën 

Niet van toepassing. Dit raadsvoorstel heeft uitsluitend betrekking op een procedurele keuze om 
de benodigde besluitvorming samen te laten lopen met de wijziging van het bestemmingsplan en 
de overige noodzakelijke besluiten voor het project. Aanvullend budget voor het uitvoeren van de 
herinrichting is reeds in de raadsvergadering van 16 december 2019 beschikbaar gesteld.  
 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing.  
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
Bijlage I - Voorstel coördinatieregeling herinrichting Simon Smitweg - Plangebied coördinatieregeling 
 


