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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 10 augustus 2021 

     

Onderwerp: Toepassen coördinatieregeling als 

bedoeld in artikel 3.30 van de Wet 

ruimtelijke ordening t.b.v. de 

besluiten voor het project Leidse 

Ring Noord 

 Aan de raad.  

 

 

*Z038E22973A* 
1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te 
verklaren binnen de gemeentegrenzen van Leiderdorp t.b.v. de besluiten voor het project Leidse Ring 
Noord, waarbij de volgende onderdelen gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt kunnen worden: 
t.b.v deelproject Oude Spoorbaan: 
- Het komgrenzenbesluit als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet; 
- Het bestemmingplan Leidse Ring Noord – Oude Spoorbaan; 
- Het verkeersbesluit Leidse Ring Noord – tracédeel Oude Spoorbaan; 
t.b.v. deelproject Engelendaal: 
- Het bestemmingsplan Leidse Ring Noord – Engelendaal 
- Het verkeersbesluit Leidse Ring Noord – tracédeel Engelendaal 
- Eventueel overige besluiten zoals: 
- De omgevingsvergunning(en) voor de activiteit bouwen en zo nodig aangevuld met voor de 
ontwikkeling noodzakelijke besluiten/vergunningen volgend uit de Wet ruimtelijke ordening en de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht; 
- Besluiten/vergunningen volgend uit: 
- de Wegenwet; 
- de Wegenverkeerswet; 
- de Wet Natuurbescherming; 
- de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer; 
- de Algemene plaatselijke verordening geldend voor de gemeente Leiderdorp; 

- overige lokale verordeningen geldend voor de gemeente Leiderdorp. 

 

1 SAMENVATTING  

Voor de realisatie van het project Leidse Ring Noord zijn meerdere besluiten nodig die door 

verschillende bevoegde gezagen dienen te worden genomen. Op deze besluiten zijn verschillende 

voorbereidingsprocedures van toepassing. De raad wordt voorgesteld de coördinatieregeling als 

bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren om deze 

procedures te stroomlijnen. Hierdoor worden de noodzakelijke besluiten voor het project Leidse Ring 

Noord op uniforme wijze voorbereid. Zo wordt het in ieder geval mogelijk om het bestemmingsplan 

Leidse Ring Noord – Oude Spoorbaan, het verkeerbesluit voor het tracédeel Oude Spoorbaan en het 

actuele komgrenzenbesluit in één uniforme procedure gestroomlijnd voor te bereiden. 
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2 Inleiding 

Op 20 april 2020 heeft de gemeenteraad het Geactualiseerd Kaderbesluit Leidse Ring Noord 

vastgesteld. De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor de behandeling van zienswijzen en vaststelling 

van het bestemmingplan. Het college van burgemeester en wethouders neemt de verkeersbesluiten en 

het komgrenzenbesluit. Dit zijn verschillende besluiten, genomen door verschillende bevoegde 

gezagen, waarop verschillende voorbereidingsprocedures gelden. Dat heeft gevolgen voor eventuele 

bezwaar of beroepsmogelijkheden, dan wel beide (afhankelijk van welk type besluit). In de Wet 

ruimtelijke ordening is de mogelijkheid opgenomen om de procedures te stroomlijnen via de zogeheten 

coördinatieregelen. De gemeenteraad is bevoegd om te besluiten deze van toepassing te verklaren. Het 

is wenselijk de besluiten gestroomlijnd voor te bereiden, om daarmee mogelijk separate bezwaar en/of 

beroepsprocedures te voorkomen. 

 

3 Beoogd effect 

- De voorbereidingsprocedure van de te nemen besluiten ter realisatie van het project Leidse Ring 

Noord middels de coördinatieregeling ex. artikel 3.30 Wro. 

 

4 Argumenten 

 

1.1 De gebundelde procedure schept helderheid voor alle betrokken partijen. 

Het bundelen van procedures schept meer duidelijkheid voor omwonenden / belanghebbenden, 

initiatiefnemer en de 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 concreet verkeersbesluit. Belanghebbenden en bezwaarden hoeven zich op maar één 

procedure te richten en kunnen via die weg tegen alle afzonderlijke besluiten hun bezwaren kenbaar 

maken. Belanghebbenden hebben in één keer inzicht in de beantwoording c.q. verwerking van 

eventuele zienswijzen in de definitieve besluiten. 

 

1.2 Gecombineerde procedure scheelt tijd en kosten. 

Door de procedures van in ieder geval het bestemmingsplan, verkeersbesluit en komgrenzenbesluit 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.  
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Figuur 1 Schematische weergave coördinatieregelen Wro 

 

1.3 De gemeente wenst snelle start herinrichting  

De gemeente wenst een snelle start van de herinrichting. De gestroomlijnde procedure draagt daaraan 

bij omdat een stapeling van bezwaar en/of beroepsprocedures achterwege kan blijven. 

 

1.4 Het gebied waarbinnen de coördinatieregelen voor het project Leidse Ring Noord van toepassing 
wordt verklaart dient voldoende ruim te zijn begrensd. 
Bij een besluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling dient te worden aangegeven 
binnen welk gebied de regeling van toepassing is. Dat gebeurt normaliter door een kaart met een 
begrenzing bij het besluit, waar de reikwijdte van alle te nemen besluiten binnen valt. Het 
komgrenzenbesluit bevat echter niet uitsluitend de wijziging van de komgrens in relatie tot het project 
Leidse Ring Noord. Het is wenselijk om de komgrenzen van heel Leiderdorp digitaal vast te gaan leggen 
en ze daarbij tevens te actualiseren aan de huidige situatie. Zo dient bijvoorbeeld de wijk Leyhof nog te 
worden opgenomen binnen het komgrenzenbesluit. Omdat het komgrenzenbesluit daarom een ruimer 
gebied beslaat dan enkel de projectgebieden van de LRN en de exacte begrenzing van de bebouwde 
van Leiderdorp op voorhand nog niet geheel is uitgekristalliseerd, wordt de raad in deze situatie 
voorgesteld de gemeentegrens van Leiderdorp als begrenzing voor de coördinatieregeling voor het 
project Leidse Ring Noord te hanteren. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het vaststellen van de komgrenzen als bedoeld in de Wegenverkeerswet is in beginsel een bevoegdheid 

van de gemeenteraad. Dit is bepaald in artikel 20a van de Wegenverkeerswet. De gemeenteraad van 

Leiderdorp heeft deze bevoegdheid gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders. 

 

6 Duurzaamheid  

Door de coördinatieregelen zullen administratieve lasten verminderen voor alle betrokken partijen. 

 

7 Financiën 

Er zijn geen financiële consequenties. 
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8 Communicatie  

Indien de coördinatieregeling van toepassing wordt verklaard wordt Afdeling 3.4 van de Awb van 

toepassing op alle te nemen besluiten. Hiervan worden de ontwerpbesluiten bekendgemaakt in het 

digitale gemeenteblad en het Leiderdorps Weekblad. Vervolgens bestaat er de mogelijkheid voor het 

indienen van zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad. 

 

Ten aanzien van het ontwerp verkeersbesluit en het ontwerp komgrenzenbesluit kunnen zienswijzen 

kenbaar worden gemaakt bij burgemeester en wethouders. Ieder bevoegd gezag stelt de besluiten met 

inachtneming van de zienswijzen over de ontwerpbesluiten vast. De zienswijzen worden vervat in de 

bijbehorende Nota’s van zienswijzen. De vaststelling van de besluiten wordt bekendgemaakt in een 

kennisgeving in het Leiderdorps Weekblad en www.offcielebekendmakingen.nl (gemeenteblad). Via de 

gestroomlijnde procedure op basis van de coördinatieregeling start voor alle besluiten de beroepsfase. 

Beroep dient de worden ingesteld bij de Raad van State (behandeling bij de bezwarencommissie en de 

Rechtbank worden, zoals normaliter bij bepaalde besluiten wel het geval is, overgeslagen). 

 

9 Evaluatie 

N.v.t. de voorbereidingsprocedure en de wijze van beroepsbehandeling betreft geen beleidsinhoudelijk 

thema. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

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

 

 

Bijlagen:  

 

Geen. 


