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 2011 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 31-08-2011 

Onderwerp:  Aanvulling op het beleid 

behoud agrarisch Erfgoed 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

 

1. Het beleid behoud agrarisch erfgoed opnieuw vast te stellen met de tekstuele aanvulling zoals 

voorgesteld in Bijlage I. 

2. Het opnieuw vastgestelde beleid behoud agrarisch erfgoed (inclusief aanvulling) aan te wijzen 

als categorie geval waarvoor geen verklaring van geen bedenking op grond van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nodig is. 

 
 

 

1 Inleiding 

Januari 2010 is de nota “behoud agrarisch erfgoed” door de gemeenteraad vastgesteld. Het doel 
van de nota is het behouden van het agrarisch erfgoed door het toekennen van nieuwe functies aan 
gebouwen met een cultuurhistorische waarde. Verzoeken om mee te werken aan nieuwe functie(s) 
worden aan deze nota getoetst. De randvoorwaarden uit de nota wordt gebruikt voor de 
planologische onderbouwing. Conform de wens van het College (zie memo 24 mei 2011) wordt het 
beleid behoud agrarisch Erfgoed nu aangevuld. Door de aanvulling kunnen nu ook bestaande 
gebouwen zonder cultuurhistorische waarde een nieuwe functie krijgen, mits het ter verbetering van 
de beeldkwaliteit is en ondersteunend aan de te behouden bebouwing is wil het college aanvragers 
deze mogelijkheid bieden.  

 
 

2 Beoogd effect 

Verruimen van de mogelijkheden van nieuw gebruik door het toekennen van nieuwe functies in 
bestaande gebouwen (in het buitengebied). 
 
 

3 Argumenten 

 
1.1. Verruiming van nieuwe functies mogelijk maken 
De aanvraag moet een verbetering van de beeldkwaliteit opleveren en ondersteunend zijn aan de te 
behouden bebouwing. Dan kan ook aan niet cultuurhistorische gebouwen een nieuwe functie 
worden toegekend. 
 
 
1.2. Verruiming sluit aan bij Provinciale verordening Ruimte 
De Provinciale verordening Ruimte maakt het mogelijk om niet agrarische functies toe te staan in 
vrijgekomen bebouwing (artikel 2 onder c. Zie bijlage). Hergebruik is mogelijk voor functies die geen 
belemmering vormen voor de omliggende bedrijfsvoering en die weinig verkeer aantrekken. De 
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provincie schrijft vervolgens dat het kan gaan om woonfuncties, zorgfuncties en/of lichte bedrijven, 
zolang er maar geen sprake is van belemmering van naastliggende agrarische bedrijven en geen 
verkeersaantrekkende werking. Het beleid behoud agrarisch erfgoed sluit hier bij aan en benoemd 
concrete criteria waar aan getoetst kan worden. 
 
 
2.1. Verkorten van de vervolgprocedures  
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om categoriën aan te wijzen waarvoor een verklaring van 
geen bedenking niet is vereist. Dit is een bevoegdheid die mogelijk wordt gemaakt op grond van 
artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto 6.5 Besluit 
omgevingsrecht (Bor). Hiermee kunnen in de toekomst te verwachten verzoeken die passen binnen 
de binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid zoals omschreven in de nota behoud 
agrarisch erfgoed (inclusief aanvulling) verder worden afgehandeld door het college.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen. 
 

5 Milieu 

N.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Het opnieuw vastgestelde beleid inclusief aanvulling wordt middels een publicatie met toelichting 
bekend gemaakt. 
 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Geen  

 

8 Evaluatie 

N.v.t. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 
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Bijlagen:  
I Tekstuele aanvulling blz. 26 van het beleidstuk; 
II Nota behoud agrarisch erfgoed (vastgesteld 25 januari 2010); 
III Provinciale verordening Ruimte (2010) 
IV Memo 24 mei 2011 
 


