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Afdeling:   Gemeentewinkel  Leiderdorp, 16-06-2011 

Onderwerp:  Inrichting Kleine Zandput 
/Groene Schans 

 Aan de raad. 10-10-2011 

 

 

 

Beslispunten 

1. Het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het verlenen van een 
omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van het bestemmingsplan 
Plan in Hoofdzaak 1960. 

2. De verklaring van geen bedenkingen is van toepassing op de ontwerp 
omgevingsvergunning en op de definitieve beschikking indien geen zienswijzen 
hiertegen worden ingediend. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 2 mei 2011 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend ter realisatie van de inrichting van 
de Kleine Zandput in combinatie met de Groene Scheg. Omdat het inrichtings/bouwplan( 
park/recreatief incl. speelvoorzieningen, toebehoren) niet past binnen het vigerende 
bestemmingsplan is de gemeente voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het 
afwijken van het bestemmingsplan voor wat betreft het bouwen en het gebruik conform art. 2.12 lid 
1a onder 3 van de Wabo. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De voormalige vuilstort de Kleine Zandput was bij de ontwikkeling van ’t Heerlijk Recht bestemd 
voor de realisatie voor een nieuw tennispark. Dit bleek niet mogelijk ten gevolge van 
zettingsproblemen. Vervolgens is gekeken naar de mogelijkheid om samen met de bewoners van 
de wijk tot een nieuwe inrichting van de Kleine Zandput te komen, dit in combinatie met de Groene 
Scheg. Het ontwerp de Groene Schans is in coproductie met de bewoners tot stand gekomen. De 
bewoners hebben zelf zeer actief gewerkt aan het ontwerp. Met de werkgroep is gedurende het 
hele proces veelvuldig gecommuniceerd. De werkgroepen zijn in bijeenkomsten bij elkaar gekomen 
en tussentijds is er per telefoon en via de email contact geweest tussen de gemeente, de voorzitters 
en de landschaparchitect.  
De omwonenden zijn op diverse manier geïnformeerd over het burgerparticipatieproject: via de 
Vereniging van Eigenaren, Gemeente aan huis, de website, W4 nieuwsbrief, informatiebrieven en 
bewonersavonden.  
Tijdens de laatste bewonersavond hebben de aanwezigen gestemd tussen de twee ontwerpen. Met 
een ruime meerderheid is er gekozen voor het ontwerp de Groene Schans.  
De raad heeft 18 april 2011 goedkeuring gegeven aan de uitwerking van het gekozen ontwerp tot 
een Definitief Ontwerp.  
 
Huidige Situatie 
 
De nu geplande inrichting heeft op de directe omgeving een kleinere belasting ten aanzien van 
aspecten zoals lucht en geluid. Verdere onderzoeken in dit kader worden dan ook niet noodzakelijk 
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geacht. Indien nodig wordt verwezen naar de onderzoeken welke zijn verricht ten behoeve van de 
vestiging van het tennispark.  
 
Omdat het (bouw)plan niet past binnen het vigerende bestemmingsplan is de gemeente 
voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan 
voor wat betreft het bouwen en het gebruik conform art. 2.12 lid 1a onder 3 van de Wabo. 
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. 
De rol die de gemeenteraad voorheen had bij het vaststellen van projectbesluiten, is in de Wabo 
vervangen door de afgifte van een zogenaamde “verklaring van geen bedenkingen” voor 
omgevingsvergunningen. Een dergelijke vergunning pas kan worden verleend nadat de raad een 
verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.  
 

 
1.c Samenhang beleidsvelden 

De versterking van de band tussen stad en land vormt een belangrijk thema in verschillende 
beleidsstukken(Nota Ruimte 2006), Gebiedsvisie Land van Wijk en Wouden en het 
Landschapsbeleidsplan Leidse Regio en Stedenbouwkundig Plan W4. 

 

2 Beoogd effect 

Bij het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen kan de procedure worden voortgezet ten 
behoeve van het afgeven van een omgevingsvergunning. 
  

3 Argumenten 

1.1.De omgevingsvergunning geeft uitvoering aan het besluit van de raad d.d. 18 april 2011.  
In dit besluit wordt goedkeuring gegeven aan de uitwerking van het gekozen ontwerp tot een 
Definitief Ontwerp. 
1.2.Het inrichtings/bouwplan is in overeenstemming met toekomstige ruimtelijke plannen. 
In het oorspronkelijke ontwerpbestemmingsplan W4 is de Kleine Zandput aangemerkt als 
sport/tennispark.In het nog te maken nieuwe ontwerp zal de locatie bestemd worden voor groen en 
recreatie. 
 1.3. De 4 ha grond krijgt voor de omwonenden een hogere gebruiks/belevingswaarde. 
De bewoners hebben via een stemronde gekozen voor het ontwerp de Groene Schans. 
1.4. Het inrichten van de Kleine Zandput past binnen de beeldvorming van de geldende ruimtelijke 
plannen.  
In het stedenbouwkundig plan W4 welke zich verhoudt met diverse visies/ stukken in de Leidse  
Regio zoals het Landschapsbeleidsplan Leidse Regio, de Nota Ruimte 2006 en sluit aan op de 
Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur. 
2.1. Op basis van artikel 2.27 van de Wabo en 6.5 van het Besluit omgevingsrecht wordt de 
omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan niet verleend voordat de 
gemeenteraad heeft verklaard geen bedenkingen te hebben. 
De verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is onderdeel van het ontwerp besluit zoals deze ter 
visie zal worden gelegd en op de definitieve beschikking. De omgevingsvergunning gaat 6 weken 
ter inzage. Indien in deze periode geen zienswijzen gericht tegen de verklaring van geen 
bedenkingen worden ingediend wordt de verklaring als definitieve vvgb beschouwd. 
  
  
  

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen.  
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5 Milieu 

–sanering- De milieuhygienische sanering van de Kleine Zandput is afgerond. De 
herinrichting dient plaats te vinden binnen de randvoorwaarden zoals door de provincie zijn 
opgesteld. De afdichting bestaat uit een bentonietmat die beschermd wordt door een 
zandlaag welke op voldoende dikte moet blijven. Deze afdichting is flexibel en kan de 
aanwezige zettingen volgen. De zettingen hebben daarom geen gevolgen voor de 
milieuhygienische aspecten van de sanering.  
-natuur- Op dit gebied is de Flora en Fauna wet van toepassing. Voor het W 4 gebied is 
een ontheffing op de Flora en Fauna wet. De Kleine Zandput valt binnen deze ontheffing. 
-waterhuishouding- De hoofdwatergangen worden gevormd door de Oude Rijn, de Does 
en de Dwarswatering(boezempeil). In het kader van de gesaneerde gronden hoeft geen 
drainage aangelegd te worden. In het DO-traject zullen waterhuishouding en inrichting van 
het terrein op elkaar afgestemd moeten worden.  
-geluid- De activiteiten zullen in het centrum van het park plaatsvinden, de afstand tot de 
woningen is hierdoor maximaal waardoor er geen sprake zal zijn van geluidtoename 
-verkeer- Doordat het park een wijkfunctie heeft zal er geen toename zijn van 
verkeersbewegingen en daardoor ook geen toename van CO2 uitstoot en 
verkeergeluidshinder.  
 
Voor de huidige procedure biedt de ruimtelijke onderbouwing milieutechnisch voldoende 
draagvlak. Voor het verdere verloop van de procedure is de Milieudienst West Holland 
haar advies/akkoord aangevraagd.  
 

6 Communicatie en participatie 

P.M. 
 
Het is een door de wijkbewoners gedragen/gekozen project, tot stand gekomen uit  
werkgroepen mede bestaande uit vertegenwoordiging uit de wijk.  
 

7 Kosten, baten en dekking 

De investeringen (ca 1 miljoen euro) ten behoeve van de inrichting van de Kleine Zandput 
in combinatie met de Groene Scheg zijn opgenomen in de grondexploitatie Mauritskwartier 
(deelgrondexploitatie Groene scheg/Kleine Zandput). Bij de GIG 2011 is het resultaat van 
de grondexploitatie Mauritskwartier en het bijbehorende uitvoeringskrediet per 1-1-2011 
vastgesteld (Raadsbesluit van 30-05-2011) 
De jaarlijkse onderhoudskosten zijn begroot op € 69.400,-. Deze zijn opgenomen in de 
areaaluitbreiding en worden zodoende meegenomen in de jaarlijkse begroting. 
 

Projectkosten budget excl. BTW 

excl. realisatie uitvoering technische 
voorwaarden  

                                                  

                              € 1.000.000,- 

 

Beheerskosten per jaar  excl.   

Groen € 45.953,37 

Water €      353,08 
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Verharding-civiel € 18.940,12 

Kunstwerken €   3.375,00                                                

Uitvoering €      745,00                                              

Totaal                                      69.367,- 

 

 

8 Evaluatie 

Na realisatie vindt de evaluatie plaats. 

  
Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 

 

 
 
 
Bijlagen:      1. ruimtelijke onderbouwing 
                    2. inrichtings/bouwplan 

 


