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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 30 augustus 2021 

     

Onderwerp: Wijziging vaststellingsbesluit 

bestemmingsplan Polder 

Achthoven 2020 - hangende het 

beroep tegen de geluidcontouren 

 Aan de raad.  

 

 *Z0394D53907* 

Beslispunten 

1. naar aanleiding van het beroep van Heineken het vaststellingbesluit van het bestemmingsplan 

Polder Achthoven 2020, als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0547.BPachthoven2020-

VG01, als volgt te wijzigen: 

 

 - de toelichting van het bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 wordt op pagina 67 gewijzigd door in 

de beschrijving op te nemen dat er in plaats van één gebiedsaanduiding twee gebiedsaanduidingen, 

‘Geluidzone – industrie Barrepolder’ en ‘Geluidzone – industrie Oosthoek’, op de verbeelding worden 

opgenomen; 

 

 - de regels van het bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 worden gewijzigd door het opnemen van 

artikel 27.1 Geluidzone - industrie Barre Polder, respectievelijk 27.2 Geluidszone - industrie Oosthoek, 

met de beschermende regelingen behorende bij deze afzonderlijke geluidcontouren; 

 

 - de verbeelding van het bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 wordt gewijzigd door beide 

geluidcontouren afzonderlijk op de verbeelding op te nemen, in de vorm van de gebiedsaanduidingen 

‘Geluidzone - industrie Barre Polder’, respectievelijk ‘Geluidszone - industrie Oosthoek’; 

 

zoals vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0547.BPachthoven2020-VG02 (bijlage 1 t/m 3). 

 

1 SAMENVATTING  

Voorliggend voorstel heeft betrekking op het beroep van Heineken tegen het bestemmingsplan Polder 

Achthoven 2020. De gemeenteraad wordt voorgesteld het vaststellingsbesluit van het 

bestemmingsplan hangende het beroep te wijzigen om tegemoet te komen aan de belangen van 

Heineken. 

 

Op 12 juli 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 vastgesteld. 

Daarin zijn de afzonderlijke geluidcontouren van de in Zoeterwoude gelegen zogeheten ‘gezoneerde 

industrieterreinen’ Barrepolder en Oosthoek samengevoegd tot één geluidcontour op de verbeelding, 

met een bijbehorende regeling in de planregels. 
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Omdat in de planregels niet duidelijk wordt omschreven welk deel van de samengevoegde geluidzone 

betrekking heeft op welke van de gezoneerde industrieterreinen is de samenvoeging formeel onjuist tot 

stand gekomen c.q. niet in overeenstemming met de systematiek van artikel 40 van de Wet 

geluidhinder opgenomen. 

 

Daarom heeft Heineken beroep ingesteld. 

 

Het is gelet op de inhoud van het beroepschrift op voorhand duidelijk dat het beroep moet worden 

aangemerkt als een gegrond beroep. Artikel 6:19 Awb biedt de mogelijkheid om met een gewijzigd 

besluit geheel tegemoet te komen aan wat de belanghebbende in de beroepsprocedure heeft 

gevraagd. Hangende de beroepsprocedure kunnen de geschillen op die manier sneller worden beslecht, 

er hoeft niet eerst een uitspraak van de Raad van State te worden afgewacht. Aangezien het oordeel op 

voorhand helder is, ligt aanpassing van het besluit door de gemeenteraad voor de hand. 

 

Met de voorgestelde wijziging worden de geluidscontouren weer afzonderlijk opgenomen in het 

bestemmingsplan en wordt geheel tegemoet gekomen aan de belangen van Heineken. Dit voorkomt 

een verdere beroepszaak. 

 

2 Inleiding 

 

Voorliggend voorstel heeft betrekking op het beroep van Heineken Netherlands Supply B.V. (hierna: 

Heineken) tegen het bestemmingsplan Polder Achthoven 2020. De gemeenteraad wordt voorgesteld 

het vaststellingsbesluit van 12 juli 2021 hangende het beroep te wijzigen om tegemoet te komen aan 

de belangen van Heineken. 

 

Op 12 juli 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 vastgesteld. 

Daarin zijn de afzonderlijke geluidcontouren van de twee in Zoeterwoude gelegen zogeheten 

‘gezoneerde industrieterreinen’ Barrepolder en Oosthoek samengevoegd tot één geluidcontour op de 

verbeelding, met een bijbehorende regeling in de planregels. De achterliggende reden voor deze 

samenvoeging in het vastgestelde bestemmingsplan betrof dat de geluidcontouren elkaar deels 

overlappen, waardoor het opnemen van een samengevoegde contour meer helderheid zou geven over 

de ligging. Er is echter niet gekeken naar de akoestische samenloop van het geluid, evenmin is hierover 

advies ingewonnen bij de beheerder van de geluidscontouren. Omdat in de planregels niet duidelijk 

wordt omschreven welk deel van de samengevoegde geluidzone betrekking heeft op welke van de 

gezoneerde industrieterreinen is de samenvoeging formeel onjuist tot stand gekomen c.q. niet in 

overeenstemming met de systematiek van artikel 40 van de Wet geluidhinder in het bestemmingsplan 

opgenomen. 

 

Om bovenstaande redenen heeft Heineken, ter veiligstelling van zijn bedrijfsbelangen, specifiek zijn 

geluidruimte binnen geluidcontour van industrieterrein Barrepolder, beroep ingesteld. 
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Het is gelet op de inhoud van het beroepschrift van Heineken op voorhand duidelijk dat het beroep 

moet worden aangemerkt als een gegrond beroep.  

Artikel 6:19 Awb biedt de mogelijkheid om met een gewijzigd besluit geheel tegemoet te komen aan 

wat de belanghebbende in de beroepsprocedure heeft gevraagd. Hangende de beroepsprocedure 

kunnen de geschillen op die manier sneller worden beslecht, er hoeft niet eerst een uitspraak van de 

Raad van State te worden afgewacht. Aangezien het oordeel op voorhand helder is, ligt aanpassing van 

het besluit door de gemeenteraad voor de hand. 

 

Met de voorgestelde wijziging worden de geluidscontouren weer afzonderlijk opgenomen in het 

bestemmingsplan waardoor geheel tegemoet gekomen wordt aan de belangen van Heineken. Daarmee 

komt het beroep van rechtswege te vervallen, het procesbelang van Heineken komt te vervallen. 

Heineken maakt wel aanspraak op proceskostenvergoeding. 

 

Voorgeschiedenis 

In 2016 heeft de raad het bestemmingsplan Polder Achthoven 2016 vastgesteld. Er is toen overlegd met 

Heineken over de geluidscontouren. Zoals ze destijds zijn opgenomen kon Heineken instemmen. Om 

Heineken tegemoet te komen wordt de situatie weer in overeenstemming gebracht met de 

planologische situatie uit 2016, waarbij twee afzonderlijke geluidcontouren waren opgenomen. 

 

3 Beoogd effect 

 

- Het voorkomen van een verdere beroepsprocedure 

- Het bestemmingsplan alsnog in overeenstemming brengen met de Wet geluidhinder 

- De bedrijfsbelangen van Heineken veilig stellen 

 

4 Argumenten 

 

1.1  het beroepschrift van Heineken geeft aanleiding voor reparatie van de geluidcontouren in het 

bestemmingsplan om de belangen van Heineken te borgen 

Het is gelet op de inhoud van het beroepschrift van Heineken op voorhand duidelijk dat het beroep 

moet worden aangemerkt als een gegrond beroep. Het plan is op de huidige wijze in strijd met de Wet 

geluidhinder vastgesteld. Artikel 6:19 Awb biedt de mogelijkheid om met een gewijzigd besluit geheel 

tegemoet te komen aan wat de belanghebbende in de beroepsprocedure heeft gevraagd. Hangende de 

beroepsprocedure kunnen de geschillen op die manier sneller worden beslecht, er hoeft niet eerst een 

uitspraak van de Raad van State te worden afgewacht, aangezien het oordeel op voorhand helder is en 

de raad zonder derden in hun belangen te schaden tegemoet kan komen aan Heineken. De raad is 

bevoegd het vaststellingsbesluit te wijzigen. 
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5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Heineken maakt aanspraak op een vergoeding conform het puntenstelsel uit het Besluit proceskosten 

bestuursrecht. Volgens deze landelijke regeling dient € 748,-- per toegekend punt te worden vergoed, 

uitgaande van een zaak die tot gemiddelde zwaarte kwalificeert. Het Besluit proceskosten 

bestuursrecht stelt dat voor het opstellen van een beroepschrift 1 punt moet worden toegekend en dat 

voor het verschijnen ter hoorzitting eveneens 1 punt moet worden toegekend. In deze zaak is er door 

de advocaat die is ingeschakeld door Heineken een beroepschrift opgesteld. Dit resulteert door de 

toekenning van 1 punt maal € 748,-- in € 748,-- vergoeding in de proceskosten. Een zitting blijft door 

achtereenvolgens intrekking van het beroep achterwege, waardoor geen punt wordt toegekend voor 

het verschijnen ter zitting. 

 

6 Duurzaamheid  

Geschillenbeslechting via een gewijzigd vaststellingsbesluit is in onderhavige situatie de snelste en 

efficiëntste weg voor alle betrokken partijen. Verdere administratie lasten worden daarmee 

voorkomen. 

 

7 Financiën 

Het bedrag van 748,- euro is gedekt uit de kostenplaats Bestemmingsplannen – beleid. 

 

8 Communicatie  

In onderhavige situatie betreffen de aanpassingen van het plan naar aard en omvang geen 

aanpassingen die zodanig groot zijn dat een wezenlijk ander plan wordt vastgesteld. Juist omdat de 

situatie weer in overeenstemming wordt gebracht met de voorheen vigerende planologische situatie. 

Derden worden door deze wijziging niet in hun belangen geraakt. Daarom hoeft het gewijzigde 

bestemmingsplan niet opnieuw ter inzage te worden gelegd voor zienswijzen. 

 

De wijzigingsversie wordt bekendgemaakt en gepubliceerd in het kader van beroep. De beroepstermijn 

van 6 weken start na de dag waarop het plan is geladen op www.ruimtelijkeplannen.nl. De 

wijzigingsversie treedt in werking daags na de beroepstermijn, tenzij er aanhangig bij een beroepschrift 

om schorsing wordt verzocht. 

 

Via de voorgestelde wijziging van het vaststellingsbesluit wordt door raad een wijzigingsversie van het 

bestemmingsplan vastgesteld. De gewijzigde versie is vervat in planidentificatiecode 

NL.IMRO.0547.BPachthoven2020-VG02. Deze versie heeft feitelijk enkel betrekking op de gewijzigde 

geluidcontouren, maar bevat het volledige bestemmingsplan. De delen die ongewijzigd blijven in de 

wijzigingsversie moeten daarom juridisch worden gezien een consolidatie van versie VG01 en Versie 

VG02. De rechtsgevolgen van het vatstellingsbesluit van 12 juli 2021 blijven voor alle plandelen, 

behoudens de toen vastgestelde geluidcontouren, immers van kracht. 
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9 Evaluatie 

De omgang met de samenloop van geluid van twee geluidcontouren die elkaar deels overlappen heeft 

een plek gekregen in de nieuwe Omgevingswet. In dat verband wordt bij het opstellen van het 

omgevingsplan gekeken naar de nieuwe wettelijke systematiek. De Omgevingsdienst en de betrokken 

bedrijven worden te zijner tijd vroegtijdig betrokken bij het opstellen van een nieuwe regeling. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

A.M. Roos  L.M. Driessen-Jansen 

 

Bijlagen:  

 

Wijzigingsversie bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 met planidentificatiecode 

NL.IMRO.0547.BPachthoven2020-VG02, bestaande uit: 

1. Toelichting met bijlagen; 

2. Regels met bijlagen; 

3. Verbeelding. 

4. Beroepschrift Heineken 

 


