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ONDERWERP Verklaring van geen bedenkingen raad Simon Smitweg 7 
BESLISPUNTEN 1. Medewerking te verlenen aan de procedure tot het verlenen van een 

omgevingsvergunning 2011-0175-0101 voor de bouw van een multifunctioneel 
zorggebouw en hiermee af te wijken van de voorschriften van het geldende 
bestemmingsplan Elisabethhof onder voorwaarde van een positieve advisering van de 
Milieudienst West-Holland inzake de goede ruimtelijke onderbouwing; 
De raad te verzoeken een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven voor 
het verlenen van de bovengenoemde omgevingsvergunning met toepassing van artikel 
2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
Akkoord te gaan met de exploitatieovereenkomst (zie Bijlage 1) voor de Simon Smitweg 
7. 

Samenvatting Voor de nieuwbouw van een multifunctioneel zorggebouw op het adres Simon Smitweg 7 is 
een verzoek om omgevingsvergunning ingediend door Cardea Jeugdzorg. Voor de realisatie 
van dit multifunctioneel gebouw dient te worden afgeweken van de voorschriften van het 
geldende bestemmingsplan Elisabethhof. Het betreft een omgevingsvergunning waarop de 
uitgebreide uniforme voorbereidingsprocedure op van toepassing is. Onder de Wabo is 
geregeld dat de gemeenteraad voor deze procedure een verklaring van geen bedenkingen 
(vvgb) dient af te geven. Het project is niet in strijd met het belang van ruimtelijke ordening 
en het is een beleidsmatig gewenste ontwikkeling. Om deze redenen wordt uw college 
geadviseerd zorg te dragen voor de procedure, de afstemming van de voorschriften, het 
formele besluit en te zijner tijd ook het toezicht en de handhaving en daarnaast wordt 
geadviseerd de gemeenteraad inhoudelijk te laten beslissen over de gevraagde afwijkingen 
door middel van het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. 

Bezwaar / beroep mogelijk Ija • nee Inspraak Ija • nee 

VOORKEUZE B W W W W Commissie: 
Ter advisering • BM KI RU 
Ter kennisname • BM [X] RU 

Conform advies 

i 
Besluitvorming Raad Ija • nee 

Bespreken Ter info Raad • ja • nee 

BESLUIT 

ft 

OPENBAARHEID BESLUIT Besluit Advies Bijlagen De secretaris 

Openbaar El 
Geobjectiveerd • • • 
Niet openbaar • • • 
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Betreft Programma (m.i.v. begroting 2004) 
Product (beleidstaak) 

In het kader van • Bestaand beleid 
KI Wettelijke verplichting 
• Nieuw beleid voortvloeiende uit 
• Geheel nieuw 

Heeft dit voorstel financiële consequenties? • ja KI nee 

• Structureel: € per jaar, v.a. 
• Incidenteel: € in het begrotingsjaar 

Is er volledige financiële dekking aanwezig? 
Ja, nl: 

• ja 
• nee, dit leidt tot een verhoging van het (meerjaren-) 

begrotingstekort van € 

• Dit voorstel is onvoorzien' 
• Subsidiemogelijkheden: 

Personele consequenties • ja KI nee 

Afdelingsplan 
Behandeling in O R ? • ja KI nee 

• Advies • Instemming • Informatie 
Organisatorische consequenties? 
(huisvesting, PC, meubilair, etc.) 

• ja KI nee 

Is hierin voorzien? • ja • nee 

Overleg Intern 

Afdeling: Cluster: 

Toelichting Cluster: 

Resultaat akkoord K ja • nee • nvt 

Naam: Merijn Vroonhof Paraaf / '%/ 
John Borst LS ƒ 

Milieu (Regionale Milieudienst) Resultaat akkoord • ja • nee • nvV/ 

Naam: Paraaf 
(zie schriftelijk advies Milieudienst) 

Openbare orde en (brand) veiligheid Resultaat akkoord • ja • nee • nvt 

Naam: Paraaf 

Overleg Extern: 
Organisatie/instelling/bedrijf/burgers: 

Resultaat akkoord • ja • nee • nvt 

Paraaf 

Interactief traject (IBO) • ja 
Toelichting: 

• n.v.t. 

Communicatie KI ja 
Toelichting: 
Concept vvgb en beschikking zullen op 
grond van Awb ter inzage worden 
gelegd. Publicatie in het leiderdorps 
Weekblad. 

• n.v.t. 



BESLISPUNTEN 
1. Medewerking te verlenen aan de procedure tot het verlenen van een omgevingsvergunning 

2011-0175-0101 voor de bouw van een multifunctioneel zorggebouw en hiermee af te wijken 
van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan Elisabethhof onder voorwaarde van 
een positieve advisering van de Milieudienst West-Holland inzake de goede ruimtelijke 
onderbouwing; 

2. De raad te verzoeken een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het 
verlenen van de bovengenoemde omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 lid 1a 
onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

3. Akkoord te gaan met de exploitatieovereenkomst (zie Bijlage 1) voor de Simon Smitweg 7. 

1 Inleiding 
Voor de nieuwbouw van een multifunctioneel zorggebouw voor jeugdzorg geïntegreerd met 
speciaal onderwijs op het adres Simon Smitweg 7 is een verzoek om omgevingsvergunning 
ingediend door Cardea Jeugdzorg. 
Voor de realisatie van dit multifunctioneel zorggebouw dient te worden afgeweken van de 
voorschriften van het geldende bestemmingsplan Elisabethhof. Het project is in afwijking van de 
voorgeschreven bouwhoogte en bebouwingscontour. 
Wanneer een (bouw)project niet past binnen de voorschiften van het geldende bestemmingsplan 
kan door het bevoegd gezag toch medewerking worden verleend middels een 
omgevingsvergunning. 
Voor dit project is onder meer een omgevingsvergunning vereist op grond van artikel 2.12 lid 1 a 
onder 3. Hierdoor betreft het een omgevingsvergunning waarop de uitgebreide uniforme 
voorbereidingsprocedure op van toepassing is volgens artikel 3.10 van de Wabo. Onder de Wabo 
is geregeld dat de gemeenteraad voor deze procedure een verklaring van geen bedenkingen 
(vvgb) dient af te geven (artikel 2.27 Wabo en artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht "Bor"). 
Het besluit dient te worden gemotiveerd met een goede ruimtelijke onderbouwing. Het project is 
niet in strijd met het belang van ruimtelijke ordening en het is een beleidsmatig gewenste 
ontwikkeling. Om deze redenen wordt uw college geadviseerd zorg te dragen voor de procedure, 
de afstemming van de voorschriften, het formele besluit en te zijner tijd ook het toezicht en de 
handhaving en daarnaast wordt geadviseerd de gemeenteraad inhoudelijk te laten beslissen over 
de gevraagde afwijkingen door middel van het afgeven van een verklaring van geen 
bedenkingen. 

2 Beoogd effect 
De aanvrager in de gelegenheid stellen om vervangende nieuwbouw te realiseren op de locatie 
Simon Smitweg 7. 

3 Argumenten 
1.1 de vergunning is niet in strijd met het belang van ruimtelijke ordening 
Voor wat betreft de nationale, provinciale, regionale en lokale beleidskaders is er geen 
belemmering voor het plan. Het plan past binnen de gegeven stedenbouwkundige 
randvoorwaarden als ook binnen de gebiedscriteria van het welstandsbeleid. Ook wordt voorzien 
in voldoende parkeermogelijkheden. Het geluidsonderzoek geeft aan dat een procedure voor het 
vaststellen van een hogere grenswaarde nodig is. Deze is nodig omdat de geluidsbelasting op de 
gevel van het nieuwe gebouw hoger is dan 48 dB. 
1.2 beleidsmatig een gewenste ontwikkeling 
Leiderdorp biedt ruimte aan een groot aantal zorginstellingen. De goede bereikbaarheid in 
combinatie met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat maakt het tot een goed vestigingsklimaat 
voor zorg. Rondom het Rijnland ziekenhuis is dan ook een cluster van zorg die elkaar versterkt 
en complementeert. 
De herontwikkeling van de locatie aan de Simon Smitweg 7 maakt het mogelijk voor de 
jeugdzorginstelling om ook in de toekomst in Leiderdorp te blijven en zowel lokaal als regionaal te 
voorzien in dagopvang voor kinderen die een hoge zorgbehoefte hebben. 



1.3 onder voorwaarde van een positieve advisering Milieudienst West-Holland 
De milieudienst West-Holland is verzocht advies uit te brengen omtrent de ingediende ruimtelijke 
onderbouwing. Ter nadere motivering van het besluit dient een positieve advisering van de 
milieudienst West-Holland te zijn afgegeven alvorens dit advies aan de raad kan worden 
voorgelegd. 
2.1 een wgb is vereist om een omgevingsvergunning te verlenen 
Ingevolge artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in relatie tot 
artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (BOR) kan het college pas een omgevingsvergunning verlenen 
voor een afwijking van het bestemmingsplan met toepassing van artikel art. 2.12 lid 1a onder 3 
nadat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. 
2.2 indien het ontwerpbesluit niet wijzigt hoeft ook de wgb niet te wijzigen 
De verklaring van geen bedenkingen (wgb) 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 wgb beschouwd. 
3.1 een exploitatieovereenkomst is vereist in het kader van de 

omgevingsvergunningprocedure 
Voor projecten waarbij sprake is van een nieuw hoofdgebouw dient een exploitatieplan te worden 
opgesteld op een andere manier geregeld worden. Het op een andere manier regelen kan door 
het afsluiten van een exploitatieovereenkomst. 
3.2 met de ontwikkelaar is overeenstemming bereikt 
De ontwikkelaar is akkoord met de concept-overeenkomst. 

4 Kanttekeningen 
1.1 zonder een ontheffing voor hogere geluidswaarde moet de vergunning geweigerd 

worden 
Het besluit Hogere Grenswaarde is door de Milieudienst als bevoegd gezag opgestart en in 
procedure gebracht. Voordat de omgevingsvergunning wordt verleend dient het besluit hogere 
grenswaarde te zijn genomen. Er heeft reeds afstemming plaatsgevonden en de verwachtingen 
omtrent de afgifte van de hogere grenswaarden zijn positief. 

5 Uitvoering 
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de 
voorbereidingsprocedure van de beschikking. Dit wil zeggen dat tijdens de procedure 
het ontwerp besluit en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor een periode 
van zes weken ter inzage worden gelegd waarbinnen belanghebbenden in de 
gelegenheid worden gesteld hun zienswijzen uit te brengen tegen het voorgenomen 
besluit. 
Deze periode en het vergenomen besluit zullen worden gepubliceerd in het leiderdorps 
weekblad. 
Indien zienswijzen uitblijven wordt de verklaring van geen bedenkingen als definitief 
beschouwd en kan de eerste fase omgevingsvergunning worden afgegeven. Het 
uiteindelijk genomen besluit staat rechtsreeks open voor beroep bij de rechtbank van 
Den Haag. 

Bijlagen: 
- aanvraagformulier; 
- ruimtelijke onderbouwing; 
- raadsadvies en raadsbesluit. 



Concept-exploitatieovereenkomst locatie Simon Smitweg, versie 32, d.d 31-10-2011; aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend 
Voor het aangaan van deze overeenkomst is de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders nodig Zolang deze 
goedkeuring niet (formeel) verkregen is, is de gemeente niet aan deze overeenkomst gebonden. 

Exploitatieovereenkomst 
Inzake 

Ontwikkeling en realisatie van een multifunctioneel zorggebouw met dagopvang voor 
kinderen en school op de locatie Simon Smitweg 7 

Paraaf gemeente: 
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Concept-exploitatieovereenkomst locatie Simon Smitweg, versie 32, d.d. 31-10-2011; aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend 
Voor het aangaan van deze overeenkomst is de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders nodig Zolang deze 
goedkeuring niet (formeel) verkregen is, is de gemeente niet aan deze overeenkomst gebonden. 

Inhoudsopgave 

Artikel 1: Inwerkingtreding, duur 4 
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Artikel 3: Doel van de overeenkomst 4 

Artikel 4: Uitgangspunten en bijlagen 4 
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Artikel 6: Aanvraag bouwvergunning, overleg en voortgang 6 
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Artikel 8: Planologische procedures, vergunningen, belemmeringen 8 

Artikel 9: Bouw- en woonrijp maken, infrastructuur 9 

Artikel 10: Schade door werkzaamheden 10 

Artikel 11: Financiële bepalingen 12 

Artikel 12: uitgangspunten realisatie 14 

Artikel 13: Overdracht contractpositie 14 

Artikel 14: Flexibiliteit en voortijdige beëindiging 15 

Artikel 15: Geschillen 16 

Artikel 16: Openbaarheid 16 

Artikel 17: Slotbepalingen 16 
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Concept-exploitatieovereenkomst locatie Simon Smitweg, versie 32, d.d. 31-10-2011; aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend 
Voor het aangaan van deze overeenkomst is de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders nodig. Zolang deze 
goedkeuring niet (formeel) verkregen is, is de gemeente niet aan deze overeenkomst gebonden. 

Exploitatieovereenkomst 
Inzake 

Ontwikkeling en realisatie van de locatie Brunelkamp 9 

Ondergetekenden: 

1. de gemeente Leiderdorp, te dezen krachtens artt. 171 lid 1 jo 77 lid 1 van de 
Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.J.M.W. Wassenaar in zijn 
hoedanigheid van locoburgemeester, en handelend ter uitvoering van het besluit van het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp van 8 november 
2011 met nummer hierna te noemen: "de gemeente"; 

en 

2. de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting Stichting Cardea Jeugdzorg, statutair 
gevestigd en kantoorhoudende te Leiden aan Haagse Schouwweg 8 E t/m 8F (Postbus 
11109, 2301 EC) KvK-nummer 28084849, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
haar bestuurder, de heer G.J. Hoogeland, hierna te noemen: "de exploitant" 

De gemeente en de exploitant tezamen ook wel te noemen: "partijen". 

Overwegingen: 

A. De exploitant heeft de intentie om in nauw overleg met de gemeente een 
multifunctioneel zorggebouw te ontwikkelen ter vervanging van de huidige gebouwen 
op Simon Smitweg 7. Deze ontwikkeling is opgenomen in de als bijlage 1 
toegevoegde aanvraag omgevingsvergunning 2011-0175-OG01. 

B. Partijen hebben, ieder voor zich, de haalbaarheid van het hierna nader te definiëren 
Plan vastgesteld en wensen thans tot het sluiten van de onderhavige 
exploitatieovereenkomst over te gaan. 

C. Partijen stellen nadrukkelijk voorop dat het uitgangspunt is dat de ontwikkeling en 
realisatie van het hierna nader te definiëren Exploitatiegebied, inclusief het bouw- en 
woonrijp maken daarvan zal worden uitgevoerd door, danwel in opdracht van de 
exploitant. De exploitant zal het Bouwplan geheel en uitsluitend onder zijn 
verantwoordelijkheid en voor zijn rekening en risico, op basis, c.q. met inachtneming 
van de randvoorwaarden en kwaliteitsnormen die de gemeente daaraan stelt, 
uitvoeren. 

Paraaf gemeente: Paraaf exploitant 
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Concept-exploitatieovereenkomst locatie Simon Smitweg, versie 32, d.d. 31-10-2011; aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. 
Voor het aangaan van deze overeenkomst is de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders nodig Zolang deze 
goedkeuring niet (formeel) verkregen is, is de gemeente niet aan deze overeenkomst gebonden 

Zijn overeengekomen: 

Artikel 1. Inwerkingtreding, duur 

1.1. Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening door beide partijen en duurt 
voort totdat aan alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen volledig is 
voldaan. 

1.2. Het in het voorgaande lid bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van tussentijdse 
beëindiging of ontbinding op grond van het bepaalde in artikel 16 van deze 
overeenkomst. 

Artikel 2. Begripsbepalingen 

2.1. Bouwplan: 
Het plan dat de exploitant voornemens is verder te ontwikkelen en te realiseren in het 
Exploitatiegebied en dat bestaat uit het bouw- en woonrijp maken van de betreffende 
gronden, de ontwikkeling en realisatie van: 
een multifunctioneel zorggebouw van circa 2500 m2 brutovloeroppervlak (BVO), 
waaronder in het voorkomende geval ook te begrijpen die aanhorigheden en de 
civieltechnische- en cultuurtechnische voorzieningen in het Exploitatiegebied, zoals 
onder meerwegen, paden, waterpartijen, parkeervoorzieningen, verlichting, 
rioleringswerken en groenvoorzieningen, een en ander conform c.q. met 
inachtneming van de hierna nader te benoemen bijlagen. 

2.2. Exploitatiegebied: 
Het gebied gelegen te Leiderdorp aan de Simon Smitweg 7, zoals aangeduid en 
afgebakend op de situatietekening van de als bijlage 1 bijgevoegde aanvraag 
omgevingsvergunning. 

Artikel 3. Doel van de overeenkomst 

3.1 Partijen beogen door het sluiten van deze overeenkomst de voorwaarden vast te 
leggen, waaronder de gemeente bereid is de in het navolgende artikel verwoorde 
medewerking aan de ontwikkeling en realisatie van het Bouwplan te verlenen, 
alsmede de voorwaarden, waaronder en op basis waarvan de exploitant, geheel voor 
eigen rekening en risico, zal overgaan tot ontwikkeling en realisatie van het 
Bouwplan. 

Artikel 4. Uitgangspunten en bijlagen 

4.1. De ontwikkeling en realisatie van het Bouwplan zal geschieden met inachtneming van 
het bepaalde in deze overeenkomst en voorts met inachtneming van de 
randvoorwaarden, zoals neergelegd in de navolgende bijlagen: 

BIJLAGE 1 aanvraag omgevingsvergunning voor Simon Smitweg 7, nr. 2011-0175-OG01 

BIJLAGE 2 Inrichtingsplan d.d. 27-10-2011 

BIJLAGE 3 Planning c.q. Voortgangsschema d.d. 27-10-2011 

Paraaf gemeente: Paraaf exploitant 
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Concept-exploitatieovereenkomst locatie Simon Smitweg, versie 32, d.d 31-10-2011; aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. 
Voor het aangaan van deze overeenkomst is de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders nodig Zolang deze 
goedkeuring niet (formeel) verkregen is, is de gemeente niet aan deze overeenkomst gebonden. 

4.2. Voornoemde bijlagen, alsook de overige in deze overeenkomst genoemde bijlagen 
vormen een integraal onderdeel van deze overeenkomst. De inhoud daarvan wordt 
als hier woordelijk herhaald en ingelast beschouwd. 

4.3. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de bijlagen en deze overeenkomst, 
prevaleert het bepaalde in deze overeenkomst. 

Artikel 5. Programma en realisatie 

5.1 De exploitant is voornemens om in het Exploitatiegebied het zorggebouw te 
exploiteren, één en ander zoals (onder meer) blijkt uit BIJLAGE 1. 

5.2 De exploitant is verplicht om de daadwerkelijke bouw van het zorggebouw aan te 
vangen binnen 6 maanden na de datum waarop aan de navolgende cumulatieve 
randvoorwaarden is voldaan: (i) er is sprake van een onherroepelijke 
omgevingsvergunning voor de realisatie van het Bouwplan en (ii) de exploitant 
beschikt over de andere voor realisatie van het Bouwplan benodigde onherroepelijke 
vergunningen, toestemmingen, ontheffingen en goedkeuringen van overheidswege. 

De exploitant is gerechtigd om te starten met de bouw van het zorggebouw, indien en 
zodra hij beschikt over een (bruikbare) omgevingsvergunning voor de realisatie van 
het Bouwplan. Onder bruikbare omgevingsvergunning wordt in het kader van deze 
overeenkomst verstaan een omgevingsvergunning waartegen binnen een termijn van 
6 (zes) weken na bekendmaking van de omgevingsvergunning: 
a. geen bezwaarschrift/ beroepschrift is ingediend dan wel, 
b. wel een bezwaarschrift/ beroepschrift en een voorlopige voorzienig 

(schorsingsverzoek) zijn ingediend en waarvan het schorsingsverzoek is 
afgewezen, dan wel 

c. wel een bezwaarschrift/beroepschrift is ingediend maar geen schorsingsverzoek, 
en een termijn van 6 (zes) weken is verstreken na ommekomst van de hiervoor 
bedoelde termijn van 6 (zes) weken zonder dat alsnog een schorsingsverzoek is 
ingediend. 

Het hiervoor bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van de gemeente tot intrekking 
van een eerder verleende bouwvergunning, indien en zodra die bevoegdheid op 
grond van geldende publiekrechtelijke voorschriften (artikel 4.1 Bouwverordening) 
ont- c.q. bestaat. 

5.3 De exploitant zal het gehele Bouwplan uiterlijk binnen 18 maanden na start van de 
eerste bouwwerkzaamheden afronden. Als de start van de eerste 
bouwwerkzaamheden wordt aangemerkt het slaan van de eerste paal ten behoeve 
van het Bouwplan dan wel het anderszins aanvangen met de feitelijke uitvoerende 
werkzaamheden ten behoeve van de fundering van het gebouw. 
Met afronding van het Bouwplan wordt bedoeld de oplevering van het zorggebouw in 
het Exploitatiegebied door de exploitant aan de betreffende verkrijger(s) dan wel de 
oplevering (van het laatste deel) van (de werken in) het buitengebied conform 
inrichtingsplan (BIJLAGE 2) door de exploitant aan de gemeente en wel de zich 
laatst voordoende oplevering. In het geval de bouwwerkzaamheden om redenen die 
buiten de macht van exploitant liggen tijdelijk dienen te worden gestaakt, zal de 
bouwtermijn van 18 maanden worden verlengd met een periode die gelijk is aan de 
periode, waarin de bouw heeft stilgelegen. 

Paraaf gemeente: Paraaf exploitant 
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Concept-exploitatieovereenkomst locatie Simon Smitweg, versie 32, d d. 31-10-2011; aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. 
Voor het aangaan van deze overeenkomst is de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders nodig. Zolang deze 
goedkeuring niet (formeel) verkregen is, is de gemeente niet aan deze overeenkomst gebonden. 

5.4 Indien en voor zover de exploitant in strijd met het in het voorgaande lid bepaalde 
handelt, kan de gemeente de verleende omgevingsvergunning intrekken na het 
verstrijken van de genoemde termijn van 18 maanden. 

Artikel 6. Aanvraag bouwvergunning, overleg en voortgang 

6.1 De exploitant zal voor eigen rekening en risico (i) een inrichtingsplan (BIJLAGE 2) en 
(ii) de ontwerpen (BIJLAGE 1) van het te bouwen zorggebouw voor het 
Exploitatiegebied (doen) vervaardigen. 

6.2 De in het voorgaande lid bedoelde documenten zullen voldoen aan de door of 
vanwege de gemeente dienaangaande gestelde eisen voor wat betreft opzet en 
detailniveau. De exploitant zal een eventuele aanpassing of aanvulling van deze 
documenten twee weken van te voren aankondigen, indien dit redelijkerwijs mogelijk 
is. De gemeente zal zich inspannen om binnen vier weken na indiening van een 
document haar beoordeling daarvan schriftelijk kenbaar te maken aan de exploitant. 
Indien de gemeente niet binnen acht weken na indiening van een document - deze 
termijn bedraagt twaalf weken, indien het aanvang dan wel het einde van deze 
termijn in de maand juli of augustus gelegen is - haar beoordeling daarvan schriftelijk 
kenbaar heeft gemaakt aan de exploitant, wordt dat document geacht te zijn 
goedgekeurd, zonder dat de gemeente hierop nadien kan terugkomen. De gemeente 
is gehouden om de documenten goed te keuren, indien deze voldoen aan de 
randvoorwaarden zoals genoemd in deze overeenkomst en de in artikel 4 genoemde 
bijlagen. In geval de gemeente een document niet goedkeurt, dient zulks gemotiveerd 
te worden. De exploitant wordt alsdan in de gelegenheid gesteld om het document 
aan te passen met in achtneming van de opmerkingen ter zake van de gemeente. Op 
de indiening van het herziene document is het bepaalde in dit artikel mutatis 
mutandis van toepassing totdat de gemeente het document heeft goedgekeurd. 

6.3 de exploitant zal voor de bouw van het door hem te realiseren zorggebouw en 
aanhorigheden voor zijn rekening en risico de benodigde bouwvergunning(en), 
goedkeuringen, toestemmingen en ontheffingen van overheidswege aanvragen en 
alle noodzakelijke stukken daarvoor aanleveren. 

6.4 Alle kosten, die voortvloeien uit de nakoming van vergunningsvoorwaarden van 
andere (semi) overheidslichamen, waaronder het desbetreffende waterschap en/of 
hoogheemraadschap of toestemmingen van particulieren, benodigd voorde realisatie 
van het Bouwplan, zijn voor rekening van de exploitant. 

6.5 De exploitant zal de gemeente informeren en geïnformeerd houden over alle voor de 
gemeente relevante ontwikkelingen met betrekking tot het Bouwplan dan wel het 
Exploitatiegebied. 

6.6 Partijen voeren de in deze overeenkomst vermelde activiteiten en werkzaamheden uit 
conform de als BIJLAGE 3 aan deze overeenkomst gehechte definitieve planning 
c.q. voortgangschema. Indien vertraging in de uitvoering wordt verwacht c.q. voorzien 
dan wel optreedt, zullen partijen terzake overleg plegen, teneinde maatregelen te 
nemen om de voortgang van de werkzaamheden zoveel mogelijk overeenkomstig de 
planning c.q. het voortgangschema te waarborgen. Het hiervoor bepaalde laat 
onverlet het bepaalde in artikelen 6.3 en 6.4 van deze overeenkomst. 

Paraaf gemeente.' Paraaf exploitant 

Pagina 6 van 16 



Concept-exploitatieovereenkomst locatie Simon Smitweg, versie 32, d.d. 31-10-2011; aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. 
Voor het aangaan van deze overeenkomst is de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders nodig. Zolang deze 
goedkeuring niet (formeel) verkregen is, is de gemeente niet aan deze overeenkomst gebonden 

Artikel 7. Onderzoeken 

7.1 De exploitant draagt zorg (tijdig) voor zijn rekening en risico alle in het kader van de 
ontwikkeling en realisatie van het Bouwplan naar het oordeel van de gemeente 
benodigde onderzoeken uit laten voeren en de daarop betrekking hebbende 
rapporten c.q.rapportages aan de gemeente ter beschikking stellen. In elk geval 
zullen met betrekking tot de navolgende aspecten onderzoeken uitgevoerd dienen te 
worden: bodem, lucht(kwaliteit), geluid(shinder), water(huishouding), verkeer, flora en 
fauna, archeologie. 

7.2 De gemeente zal de betreffende rapporten c.q. rapportages beoordelen. Op basis 
van die beoordeling kan zij eventueel, op basis van redelijkheid, nader onderzoek 
verlangen. 

7.3 Partijen kunnen overeenkomen dat concepten van rapporten c.q. rapportages, 
alvorens deze definitief worden vastgesteld, door de exploitant ter beoordeling en 
becommentariëring aan de gemeente worden voorgelegd. 

7.4 Eventuele beoordelingen door of vanwege de gemeente laten onverlet dat de 
exploitant uitsluitend aansprakelijkheid draagt voor de inhoud (waaronder 
volledigheid, juistheid en actualiteit) van de betreffende rapporten c.q. rapportages. 

7.5 Alle uit voornoemde rapporten c.q. rapportages blijkende noodzakelijke maatregelen 
c.q. werkzaamheden in, aan, ten behoeve van of in de nabijheid van het 
Exploitatiegebied, waaronder begrepen eventuele saneringsmaatregelen, zullen 
telkens door en voor rekening en risico van de exploitant worden uitgevoerd. 
De exploitant draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de verkrijging van de 
voor of in verband met de uitvoering van die maatregelen c.q. werkzaamheden 
benodigde goedkeuringen, toestemmingen en/of ontheffingen van overheidswege 
dan wel van particulieren. 

7.6 Alle door de gemeente in het kader van de beoordeling van de hiervoor bedoelde 
rapporten c.q. rapportages te maken kosten, alsook de door de gemeente te maken 
kosten van een eventueel te voeren procedure hogere grenswaarde ten gevolge van 
het weg verkeerslawaai, komen voor rekening van de exploitant. 
Uitsluitend voor zover de kosten niet reeds gedekt c.q. vergoed zijn middels de door 
de exploitant, in verband met de aan te vragen omgevingsvergunning(en) voor het in 
het Exploitatiegebied te realiseren zorggebouw, aan de gemeente betaalde c.q. te 
betalen leges(kosten), kan de gemeente die kosten separaat bij de exploitant in 
rekening brengen. 
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Artikel 8. Planologische procedures, vergunningen, belemmeringen 

8.1 Na goedkeuring van de in artikel 7.1 genoemde documenten zal de gemeente, 
conform BIJLAGE 3, de voor realisatie van het Bouwplan benodigde juridisch-
planologische procedures in werking stellen, doorlopen en afronden. Voorzover de 
gemeente zelfde in dit artikel bedoelde besluiten dient te nemen, zal zij de 
desbetreffende besluiten met voortvarendheid nemen. Voorzover andere overheden 
de desbetreffende besluiten dienen te nemen, zal de gemeente de totstandkoming 
daarvan zoveel mogelijk bevorderen en bespoedigen. 
De gemeente is niet aansprakelijk voor het tekortschieten met betrekking tot 
onderhavige overeenkomst, indien dit tekortschieten voortvloeit uit een handelen of 
nalaten van de gemeente, waartoe zij op grond van het publiekrecht gehouden is. 
In de navolgende gevallen is de gemeente nimmer aansprakelijk voor de gevolgen 
die rechtstreeks voortvloeien uit: 
• inspraakreacties, zienswijzen, bedenkingen dan wel bezwaar- en/of 

beroepschriften, 
• verzoeken om een voorlopige voorziening, 
• andere maatregelen van derden, 
• het gebrek aan medewerking of goedkeuring van andere overheidsinstanties 

en/of 
• uitspraken van de bevoegde rechterlijke instantie(s) mochten leiden tot: 

a. vertragingen in de verlening van de benodigde ontheffingen 
en/of vrijstellingen, 

b. vertragingen in de verlening van vergunningen, 
c. vertragingen in de herziening of wijziging van het 

bestemmingsplan dan wel 
d. weigering, schorsing of vernietiging van voornoemde besluiten, 

8.2 Het bepaalde in deze overeenkomst laat onverlet de krachtens publiekrechtelijke 
voorschriften of regelingen op de gemeente rustende verplichtingen dan wel de 
uitoefening van aan de gemeente krachtens publiekrechtelijke voorschriften of 
regelingen toekomende bevoegdheden. 
De verplichtingen van de gemeente ingevolge het voorgaande lid hebben het karakter 
van inspanningsverbintenissen, waaronder ten deze wordt verstaan verbintenissen 
die niet verder strekken dan tot de verplichting om met inachtneming van het 
bepaalde in lid 1 een maximale inspanning te plegen tot de onherroepelijke verlening 
van de voor realisatie van het Bouwplan benodigde vergunningen, toestemmingen, 
goedkeuringen en ontheffingen van overheidswege. 

8.3 Indien door rechtsmaatregelen van derden dan wel besluiten van hogere overheden 
de exploitant niet in staat is tot een verkrijging van de voor realisatie van het 
Bouwplan benodigde (onherroepelijke) vergunningen, goedkeuringen, 
toestemmingen en ontheffingen van overheidswege, treden partijen in overleg om te 
bezien of het Bouwplan zodanig kan worden aangepast dat de benodigde 
(onherroepelijke) vergunningen, goedkeuringen, toestemmingen en ontheffingen van 
overheidswege wel kunnen worden verkregen. Ingeval van een noodzakelijk 
geworden wijziging als hiervoor bedoeld, zullen de gevolgen van c.q. kosten, die 
verband houden met die wijziging uitsluitend voor rekening van de exploitant komen. 
Dit laat onverlet dat partijen zich zullen inspannen om de nadelige gevolgen daarvan 
zoveel mogelijk te beperken. 

Paraaf gemeente: Paraaf exploitant 

Pagina 8 van 16 



Concept-exploitatieovereenkomst locatie Simon Smitweg, versie 32, d.d. 31-10-2011; aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. 
Voor het aangaan van deze overeenkomst is de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders nodig Zolang deze 
goedkeuring niet (formeel) verkregen is, is de gemeente niet aan deze overeenkomst gebonden 

Artikel 9. Bouw- en woonrijp maken, infrastructuur 

9.1 Onder de opschortende voorwaarde dat de exploitant op de voet van het bepaalde in 
artikel 5.4 gehouden is om een begin te maken met de realisatie van het Bouwplan 
dan wel besluit om, ondanks het niet (geheel) vervuld zijn van de aldaar genoemde 
voorwaarden, een aanvang te maken met de realisatie van het Bouwplan, zal de 
exploitant voor eigen rekening en risico het Exploitatiegebied bouw- en gebruiksrijp 
maken. Het bouw- en woonrijp maken zal onder meer (voor zoveel van toepassing), 
doch niet uitputtend omvatten: 

a) aansluiting(en) op de bestaande infrastructuur, voetpad (en), fietspad(en), 
berm(en) en parkeerplaatsen, 

b) aanleg van een gescheiden riolering tot aan de erfgrens van het gebouw. 
Vuilwater in de kleur bruin en hemelwater in de kleur grijs. Voor het gedeelte 
tussen de erfgrens en het hoofdriool zal de gemeente op kosten van de exploitant 
deze riolering aansluiten; 

c) een complete terreinafwerking en een evenwichtige waterhuishouding; 

d) alle leidingen en aansluitingen van de nutsbedrijven (waaronder maar niet beperkt 
tot centrale antenne-inrichting, telefoon, gas, water en elektriciteit); 

e) de noodzakelijke openbare voorzieningen, zoals onder andere straatverlichting; 

f) het noodzakelijke grondwerk; 

g) het plaatsen van civieltechnische kunstwerken, zoals duikers; 

h) adequate water- en groenvoorzieningen; 

i) het aanleggen van weteringen en beschoeiingen; 

j) het installeren (en/of aanpassen en/of verplaatsen) van (openbare) verlichting; 

De gemeente heeft overigens en onverminderd het in de voorgaande alinea bepaalde 
een voorwaarden stellende taak bij het vaststellen van de kwaliteitsnormen, waaraan 
de uitvoering van de werkzaamheden ter zake het bouw- en woonrijp maken moet 
voldoen. De werkzaamheden van het bouw- en woonrijp maken worden uitgevoerd 
overeenkomstig de door de exploitant op te stellen en door de gemeente vooraf goed 
te keuren tekeningen, plannen en/of bestekken. 

Eventuele goedkeuring door de gemeente als hiervoor bedoeld laat onverlet dat 
uitsluitend de exploitant verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van de 
betreffende tekeningen, plannen en/of bestekken. 

De exploitant dient na uitvoering van de werkzaamheden in het kader van het bouw
en woonrijp maken aan de gemeente een revisietekening daarvan digitaal aan te 
leveren, geschikt voor de door de gemeente alsdan te gebruiken versie van het 
programma Microstation V8. 

9.2 Indien een eventuele pompput niet op openbaar gebied is gelegen of niet aan 
openbaar gebied grenst, zal ter zake door de exploitant, ten behoeve van de 
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gemeente, om niet een recht van opstal en indien noodzakelijk een erfdienstbaarheid, 
zoals een recht van overpad, worden gevestigd, onder de bepalingen, die de 
gemeente bij het vestigen van deze rechten hanteert. 

9.3 De aanleg van kabels en leidingen met bijbehorende werken voor alle openbare 
nutsvoorzieningen zal door dan wel namens en voor rekening en risico van de 
exploitant geschieden. De exploitant dient er zorg voor te dragen dat de kabels en 
leidingen van de nutsvoorzieningen zoveel mogelijk in openbare (gemeente)grond 
worden aangelegd. Indien aanleg in openbare (gemeente)grond niet mogelijk is, dient 
de exploitant zorg te dragen voor de vestiging van de door de gemeente en het 
nutsbedrijf noodzakelijk geachte rechten van opstal en/of erfdienstbaarheden. Indien 
de gemeente terzake van de aansluiting van nutsvoorzieningen in het 
Exploitatiegebied aan nutsbedrijven vergoedingen verschuldigd wordt, is de exploitant 
gehouden om deze op eerste vordering van de gemeente aan haar te voldoen. Het 
overleg met de nutsbedrijven zal door de exploitant worden gevoerd; laatstgenoemde 
zal de gemeente hierover informeren. De gemeente zal op verzoek van de exploitant 
evenwel als (mede-)aanvrager c.q. opdrachtgever jegens de betreffende 
nutsbedrijven optreden, een en ander onverminderd het bepaalde in de eerste volzin. 

Voor zover in het Exploitatiegebied kabels en leidingen zijn gelegen, die ten behoeve 
van de realisering van het Bouwplan niet behoeven te worden verwijderd, wordt door 
de exploitant ten gunste van de eigenaren van deze kabels en leidingen, voor zover 
vereist, om niet een recht van opstal verleend onder de bepalingen, die deze 
eigenaren bij het vestigen van zo'n recht gebruikelijk hanteren. 

9.4 Ten behoeve van het Bouwplan zullen door de exploitant minimaal 29 
parkeerplaatsen voor werknemers en bezoekers worden gerealiseerd op eigen 
terrein, zoals in BIJLAGE 2 is aangegeven. Van deze parkeerplaatsen worden 
minimaal 11 plaatsen zodanig uitgevoerd dat ze geschikt zijn voor het halen en 
brengen van leerlingen met daarvoor gangbare bussen. 

9.5 Partijen zullen tijdig in overleg treden over de door de exploitant te nemen 
maatregelen voor een goede bereikbaarheid van het Exploitatiegebied en ter 
beperking van overlast voor de toekomstige bewoners van het Exploitatiegebied 
danwel de bewoners en bedrijven in de directe omgeving van het Exploitatiegebied. 
De hierna in artikel 10.2 bedoelde route zal om die reden zorgvuldig gekozen worden. 

9.6 De gemeente zal toezicht, niet zijnde dagelijks toezicht, houden op de uitvoering van 
de werkzaamheden, die worden verricht in het kader van het bouw- en woonrijp 
maken. Het toezicht houden door de gemeente laat onverlet dat uitsluitend de 
exploitant voor deze werkzaamheden verantwoordelijk is. 
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Artikel 10. Schade door werkzaamheden 

10.1 De exploitant is jegens de gemeente aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte 
schade die de gemeente lijdt als gevolg van de door of namens de exploitant, ten 
behoeve van of in verband met de realisatie van het Bouwplan, uitgevoerde 
werkzaamheden, waaronder ook begrepen schade, welke door derden als gevolg 
van voornoemde werkzaamheden wordt geleden en waarvoor de gemeente 
aansprakelijk wordt gesteld. Onder voornoemde werkzaamheden zijn ook begrepen 
de transport(werkzaamhed)en van werknemers, materiaal en/of materieel van en 
naar het Exploitatiegebied, alsook gedragingen van derden, die voor of namens de 
exploitant één of meer werkzaamheden als hiervoor bedoeld uitvoeren. 

De exploitant verplicht zich, ook na verloop van de bij deze overeenkomst behorende 
overdrachtsprocedure als benoemd in artikel 13 beschreven onderhoudstermijn voor 
het openbaar gebied, alle aantoonbaar, door hem of door in opdracht van hem 
ingeschakelde derden, veroorzaakte schade aan de in (de directe omgeving van) het 
Exploitatiegebied gelegen infrastructuur en/of groenvoorzieningen op eerste verzoek 
van de gemeente te herstellen. 
Blijft de exploitant - na schriftelijke sommatie van de gemeente om tot herstel over te 
gaan - in gebreke, dan is de gemeente gerechtigd na verloop van de in de sommatie 
door de gemeente te noemen termijn zelf tot herstel over te (doen) gaan voor 
rekening van de exploitant. 
In verband met de in dit lid bedoelde claims zullen de exploitant en de gemeente, 
voor rekening van de exploitant, alvorens de exploitant met de eerste 
bouwwerkzaamheden in het Exploitatiegebied een aanvang maakt, gezamenlijk een 
opnamerapport van de omgeving van het Exploitatiegebied (onder meer van de 
daarin gelegen wegen) opstellen dat door partijen zal worden ondertekend. 

10.2 Voor de aan- en afvoer van materialen en materieel en de gehele benadering van het 
Exploitatiegebied zal de exploitant gebruik maken van de openbare weg Simon 
Smitweg. In verband hiermede zal door de exploitant in overleg met de gemeente ook 
van voornoemde wegen een opname(rapport) worden gemaakt alvorens met de 
eerste bouwwerkzaamheden in het Exploitatiegebied een aanvang wordt gemaakt. 

10.3 In verband met mogelijke claims van direct omwonenden van het Exploitatiegebied, 
alsook de in het voorgaande lid bedoelde openbare wegen tot vergoeding van schade 
aan hun eigendommen wordt door en voor rekening van de exploitant, alvorens hij 
met de eerste bouwwerkzaamheden in het Exploitatiegebied aanvangt, in overleg met 
die omwonenden en, voor zover het voornoemde wegen betreft, de gemeente een 
gewaarborgd opnamerapport van de directe omgeving van het Exploitatiegebied, 
alsook voornoemde openbare wegen en de daarin c.q. -aan gelegen opstallen 
opgesteld. De exploitant zendt onmiddellijk na het gereedkomen van dit rapport een 
kopie hiervan aan de gemeente. 

10.4 De exploitant vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken, van welke aard en/of 
omvang ook, van derden op vergoeding van kosten en schade (direct dan wel 
indirect), indien en voorzover de exploitant op grond van deze overeenkomst dan wel 
op de voet van het Burgerlijk Wetboek voor deze schade aansprakelijk is. 

10.5 In verband met het bepaalde in (onder meer) dit artikel is de exploitant gehouden om 
voor de in het kader van de realisatie van het Bouwplan uit te voeren 
bouwwerkzaamheden, waaronder begrepen de bouw van het zorggebouw, alsmede 
de uitvoering van bouw- en woonrijpwerkzaamheden, een doorlopende, adequate 
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CAR-verzekering af te sluiten en afgesloten te houden. Voornoemde CAR-
verzekering dient voor alle secties primaire dekking te verlenen. De exploitant zal 
voorafgaande aan de uitvoering van de eerste bouwwerkzaamheden een kopie van 
het polisblad van de CAR-verzekering aan de gemeente verstrekken. 

Artikel 11. Financiële bepalingen 

11.1 Exploitant is voor het in exploitatie brengen van de in het Exploitatiegebied gelegen 
gronden wegens de aan de zijde van de gemeente gemaakte en nog te maken 
kosten, de volgende bedragen verschuldigd: 

(a) wegens de interne en externe kosten van de gemeente voor planvoorbereiding en 
opmaken exploitatieovereenkomst (inclusief stedenbouwkundige kosten, maar 
exclusief de kosten van vergunningen, toestemmingen, goedkeuringen en 
ontheffingen van overheidswege waarvoor (separaat) leges worden geheven 
alsmede de kosten voor behandeling van verzoeken om planschade ex artikel 6.1 
van de Wet ruimtelijke ordening): 
reeds gemaakte kosten: € 2.400,-
deelbijdrage gebiedsvisie WAL € 4.000,-
kostenraming aanpassing S. Smitweg € 600,-
nog te maken kosten: € 1.600,-
Totaal € 8.700,-

(b) Wegens de kosten voor de benodigde Hogere grenswaarde : 
Uren Milieudienst ca. € 4.000,-
Totaal € 4.000,-

(c) wegens bijdrage in het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen een bedrag van € 10,-
per m2 bebouwd oppervlak wordt door partijen voorshands bepaald op 1200 m2 

aldus in totaal € 12.000,-
Totaal € 12.000,-

Partijen stellen zich op het standpunt dat de gemeente in het kader voor de heffing 
van omzetbelasting optreedt als overheid, zodat er inzake de bijdrage geen 
omzetbelasting is verschuldigd. Ter verkrijging van zekerheid zullen de gevolgen voor 
de omzetbelasting worden afgestemd met de (bevoegde) inspecteur der belastingen. 
Mocht er ondanks het vorenstaande desalniettemin omzetbelasting over (een deel 
van) het bovenstaande bedrag verschuldigd zijn, dan is deze niet in dat bedrag 
begrepen en komt deze (separaat) voor rekening van de exploitant. 

11.2 De exploitatiebijdrage als bedoeld in het voorgaande lid onder a. ter zake reeds 
gemaakte en te maken kosten ad € 8.700 is bij ondertekening van deze 
overeenkomst opeisbaar en zal door de exploitant binnen uiterlijk 14 dagen na 
ondertekening van deze overeenkomst aan de gemeente worden voldaan. 

Betaling van het in de voorgaande alinea bedoelde bedrag onder b. van circa 
€ 4.000,- zal plaatsvinden binnen uiterlijk 14 dagen nadat de Milieudienst een 
ontwerp besluit ter inzage heeft gelegd en een nadere specificatie van de kosten 
heeft gemaakt. 

Paraaf gemeente: Paraaf exploitant 

Pagina 12 van 16 



Concept-exploitatieovereenkomst locatie Simon Smitweg, versie 32, d.d. 31-10-2011; aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. 
Voor het aangaan van deze overeenkomst is de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders nodig Zolang deze 
goedkeuring niet (formeel) verkregen is, is de gemeente niet aan deze overeenkomst gebonden. 

Betaling van het in de voorgaande alinea bedoelde bedrag onder c. € 12.000,- zal 
plaatsvinden binnen uiterlijk 14 dagen na aanvang c.q. start van de eerste 
bouwwerkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2. 

Betalingen door of namens de exploitant zullen geschieden op bankrekeningnummer 
285004891 ten name van gemeente Leiderdorp onder vermelding van "Simon 
Smitweg 7, bijdrage conform exploitatieovereenkomst". 

Ingeval van latere betaling is de exploitant aan de gemeente de wettelijke rente ex 
art. 6:119 BW verschuldigd. 

11.3 In alle gevallen waarin de exploitant uit hoofde van het bepaalde in deze 
overeenkomst kosten dient te vergoeden aan de gemeente voor werkzaamheden 
welke de gemeente verricht of doet verrichten ten behoeve van de realisatie van het 
Plan, en het bedrag dat hiermee gemoeid is niet in deze overeenkomst of de daarbij 
behorende bijlagen concreet is benoemd, zullen partijen in onderling overleg treden 
over de hoogte van deze kosten alvorens de gemeente deze kosten maakt of ter 
zake verplichtingen aangaat. Als uitkomst van dit overleg zal een budget worden 
vastgesteld dat het plafond aangeeft van de desbetreffende kosten die de gemeente 
maximaal bij de exploitant in rekening mag brengen. 
Indien de gemeente in het kader van tegen het Bouwplan van de exploitant gerezen 
bezwaren, dan wel ter verkrijging van eventueel benodigde goedkeuringen van 
andere overheidsorganen, de ondersteuning behoeft door/van externe adviseurs, zal, 
na overleg tussen partijen en instemming van de exploitant met de hoogte van de 
kosten, de exploitant de daaraan verbonden kosten voor de gemeente aan haar 
vergoeden, een en ander op basis van de desbetreffende declaraties van die 
adviseurs. 

11.4 De exploitant verbindt zich om de gemeente te vrijwaren voor en om aan de 
gemeente te vergoeden het totale bedrag van de schade als bedoeld in artikel 6.1 
van de Wet ruimtelijke ordening, die voor vergoeding door de gemeente aan derden 
in aanmerking komt en die voortvloeit uit de herziening, wijziging dan wel uitwerking 
van het voor het Exploitatiegebied (thans) geldende bestemmingsplan c.q. het 
verlenen van een ontheffing daarvan, een en ander naar aanleiding van of in verband 
met de ontwikkeling en realisatie van het Bouwplan door de exploitant. 
De exploitant zal dientengevolge de gemeente vrijwaren voor en aan de gemeente 
vergoeden door de gemeente toegekende planschadevergoedingen, met dien 
verstande dat: 

(a) De gemeente de exploitant onmiddellijk in kennis stelt van een bij haar 
ingediend verzoek om tegemoetkoming in planschade ex artikel 6.1 van de 
Wet ruimtelijke ordening onder toezending van een afschrift van het verzoek; 

(b) De exploitant het recht heeft haar wensen ten aanzien van de door de 
gemeente te benoemen deskundige(n) aan de gemeente kenbaar te maken; 

(c) De gemeente het conceptadvies van de ter zake door de gemeente 
benoemde deskundige(n) toezendt en de exploitant in de gelegenheid stelt 
hierover haar zienswijze te geven; 

(d) De gemeente bij de te nemen beslissing betrekt de binnen een redelijke 
termijn binnengekomen zienswijze van de exploitant; 

(e) De exploitant op de voet van het bepaalde in artikel 6.4a, lid 2 Wet ruimtelijke 
ordening belanghebbende is bij een besluit van het college van burgemeester 
en wethouders op een aanvraag om tegemoetkoming in planschade; 
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(f) De gemeente de exploitant een afschrift zendt van het besluit op een 
aanvraag tot tegemoetkoming in planschade, alsmede het besluit op bezwaar 
in heroverweging; 

(g) De exploitant ook de tegemoetkoming in planschade aan de gemeente 
vergoedt, die direct het gevolg zijn van een uitspraak van de Rechtbank of de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan wel voortvloeien uit 
een uitspraak van deze rechters om een hoger bedrag toe te kennen dan het 
eerder door het college van burgemeester en wethouders toegekende bedrag, 
hieronder zijn ook begrepen een eventuele veroordeling in de proceskosten en 
de betaling van griffierechten; 

(h) De exploitant de planschadevergoeding(en) binnen 30 dagen na het van 
kracht worden van het betreffende besluit van het college van burgemeester 
en wethouders aan de gemeente zal voldoen. Bij latere betaling zal de 
exploitant hierover de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW aan de gemeente 
verschuldigd zijn. 

Artikel 12. Uitgangspunten realisatie 

12.1 Deze overeenkomst is van toepassing op de werkzaamheden en activiteiten zoals 
blijkt uit de aanvraag omgevingsvergunning (BIJLAGE 1). Eventuele toekomstige 
ontwikkelingen op gronden rondom het te realiseren zorggebouw zijn dus niet 
onderwerp van deze overeenkomst. 

12.2 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid past de exploitant de Regionale 
DuBo Plus Richtlijn toe en zal hij zich terzake inspannen het zorggebouw zodanig te 
(doen) bouwen, dat daardoor wordt voldaan aan de basismaatregelen en een score 
van minimaal 7 op alle thema's behaald wordt. 

12.3 Uitsluitend de exploitant is aansprakelijk voor de verplichtingen, die voor hem ter 
zake de levering van de gronden voortvloeien uit de door hem met de uiteindelijke 
verkrijgers te sluiten koop/aannemingsovereenkomsten en vrijwaart de gemeente 
hierbij voor mogelijke aanspraken ter zake. 

Artikel 13. Overdracht contractpositie 

13.1 De exploitant is niet gerechtigd om voorafgaande aan de oplevering van het openbaar 
gebied aan de gemeente zijn rechten en plichten, voortvloeiend uit deze 
overeenkomst, aan derden, in welke vorm dan ook over te dragen, tenzij hij hiervoor 
een voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente heeft ontvangen. De 
gemeente zal niet op onredelijke gronden haar goedkeuring onthouden aan een 
verzoek tot een dergelijke overdracht. De gemeente is bevoegd om - ingeval zij 
bereid is deze toestemming te verlenen - daaraan redelijke voorwaarden te 
verbinden, die zij nodig acht voor de juiste nakoming van de verplichtingen als 
neergelegd in deze overeenkomst. 

Artikel 14. Flexibiliteit en voortijdige beëindiging overeenkomst 

14.1 Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst voortijdig te beëindigen in geval: 
a) van ingrijpende wijziging van omstandigheden, die naar de maatstaven van de 

redelijkheid en de billijkheid een verdere uitvoering van de overeenkomst niet 
langer verantwoord maakt, behoudens als partijen in onderling overleg 
overeenstemming bereiken over aanpassing van de inhoud van deze 
overeenkomst aan die gewijzigde omstandigheden; 
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b) onder ingrijpende wijziging van omstandigheden, zoals bedoeld onder a) 
wordt in ieder geval gezien het niet tot stand komen van de huurovereenkomst 
met de in het zorggebouw te huisvesten onderwijsinstelling; 

c) van toerekenbare tekortkoming van één der partijen die zodanig ingrijpend is 
dat deze een ontbinding en haar gevolgen rechtvaardigt, doch niet eerder dan 
nadat de betreffende partij door de wederpartij in gebreke is gesteld en niet 
binnen een alsdan te stellen redelijke termijn van minimaal 14 dagen na 
bedoelde ingebrekestelling alsnog aan zijn verplichtingen ter zake heeft 
voldaan; 

d) van faillissement, van surséance van betaling, in geval van verlies van of 
ingrijpende beperking in de beschikkingsbevoegdheid over het vermogen van 
de exploitant en van een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon van de 
exploitant; 

e) de daarvoor aangewezen publiekrechtelijke lichamen of rechterlijke 
instantie(s) hun goedkeuring, die vereist is voor de uitvoering van (essentiële 
onderdelen van) deze overeenkomst, onherroepelijk onthouden of 
onherroepelijk hun toestemming weigeren, doch niet eerder dan nadat 
gebleken is dat partijen géén overeenstemming hebben bereikt over een 
zodanige wijziging of aanpassing van de afspraken of het Bouwplan, dat 
daarmee die vereiste goedkeuringen of toestemmingen als hiervoor bedoeld 
wel worden verkregen of verleend. 

14.2 Ontbinding als bedoeld in lid 1 kan uitsluitend worden gevorderd door: 
in situatie a): ieder der partijen; 
in situatie c): de niet in verzuim zijnde partij; 
in situatie d): de gemeente; 
in situatie e): ieder der partijen. 

14.3 De door partijen geleden schaden, kosten en interessen komen slechts voor 
vergoeding in aanmerking in de in lid 1 onder c) en d) bedoelde gevallen. In de 
gevallen als bedoeld in lid 2 onder c) is de partij, die toerekenbaar tekortschiet, 
schadeplichtig jegens de wederpartij; in de gevallen als bedoeld in lid 2 onder d) is de 
exploitant schadeplichtig jegens de gemeente. 

In geval van ontbinding als bedoeld in lid 1 onder a) en e) vindt afrekening plaats van 
de door de gemeente in redelijkheid ten behoeve van de voorbereiding en 
begeleiding van het Bouwplan gemaakte kosten voor de in artikel 11.1 van deze 
overeenkomst bedoelde werkzaamheden. 

In geval van ontbinding van deze overeenkomst op grond van het in lid 1 bepaalde 
zal restitutie van de krachtens artikel 11.1 en 11.2 van deze overeenkomst op dat 
moment reeds door de exploitant aan de gemeente betaalde bedragen niet 
plaatsvinden of gevorderd kunnen worden, behoudens voor zover de exploitant 
(rechtmatig) ontbindt vanwege een toerekenbare tekortkoming c.q. verzuim van de 
gemeente. 

14.4 Ontbinding als bedoeld in lid 2 dient te geschieden bij aangetekende brief of bij 
deurwaardersexploot. 

14.5 Indien partijen in het kader van hun overleg om te komen tot een zodanige 
planaanpassing of-wijziging, dat daarmee de vereiste goedkeuringen of 
toestemmingen als bedoeld in lid 1 onder e) wel worden verkregen, het over een 
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dergelijke planaanpassing of-wijziging eens worden, dan zullen zij de gevolgen 
daarvan regelen in een aanpassing van deze overeenkomst. 

Artikel 15. Geschillen 

15.1 Op alle geschillen, van welke aard dan ook, (waaronder begrepen geschillen die 
slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding 
van deze overeenkomst of overeenkomsten voortvloeiende uit deze overeenkomst 
mochten ontstaan, is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 
worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Den Haag. 

Artikel 16. Openbaarheid 

16.1 Ingevolge artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening moet de gemeente binnen twee 
weken na het sluiten van deze exploitatieovereenkomst kennis geven van de 
exploitatieovereenkomst in een van gemeentewege blad of een dag-, nieuws of huis-
aan-huisblad. 

Artikel 17. Slotbepalingen 

17.1 Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle eerdere mondelinge en schriftelijke 
afspraken terzake tussen partijen. Alle wijzigingen in deze overeenkomst dienen 
schriftelijk te worden overeengekomen. Partijen zijn verplicht eventuele 
adreswijzigingen onverwijld schriftelijk door te geven aan de andere partij. 

17.2 Nietigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de rechtsgeldigheid van 
de overige bepalingen niet aan. In het geval een van de bepalingen van deze 
overeenkomst nietig blijkt te zijn, zullen partijen in redelijk overleg een vervangende 
bepaling overeenkomen, die zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling, aard en 
strekking van deze overeenkomst. 

17.3 Het in de considerans vermelde maakt onderdeel uit van deze overeenkomst. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Leiderdorp op 

Datum: 

namens 
Gemeente Leiderdorp 

namens 
Stichting Cardea Jeugdzorg 

De loco-burgemeester, 
De heer C.J.M.W. Wassenaar 

directeur 
G.J. Hoogeland 
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2 Inhoud van de toelichting 

Het bestaande perceel van de Cardea Campus Leiderdorp (rode contour) 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

De Jeugdzorgorganisatie Cardea heeft op de locatie Simon Smitweg 7 te Leiderdorp een 
campus voor (speciaal) onderwijs voor kinderen, gezinsbehandeling en daghulp. De 
gebouwen op deze campus voldoen niet meer aan de huidige maatstaven voor de huidige 
onderwijs en hulpvormen. Het voornemen is om de alle bestaande gebouwen te slopen en 
deze locatie her te ontwikkelen ten behoeve van een nieuwe multifunctionele voorziening 
voor jeugdzorg geïntegreerd met speciaal onderwijs. 
De functie van deze nieuwe multifunctionele voorziening voor jeugdzorg en speciaal onderwijs 
past qua gebruik binnen de vigerende bestemming. Qua ontwerp is er echter een afwijking 
omdat het beoogde gebouw niet past binnen het vigerende bouwvlak. 

1.2. Doel 

Dit document vormt de ruimtelijke onderbouwing en is de basis voor de om
gevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. 
Ontwikkelingen waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan dienen te voldoen aan 
een goede ruimtelijke ordening. In deze onderbouwing wordt dit onderzocht en aangetoond. 

Vigerend bestemmingsplan 
Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan 'Elisabethhof' en heeft de 
bestemmingen 'Maatschappelijke Doeleinden' met de aanduiding 'scholen' en de bestemming 
Tuin'. Het bouwplan is in strijd met deze bestemmingen. De strijdigheid heeft te maken met 
het beoogde gebruik in en de daarbij behorende bebouwing. 

1.3. L e e s w i j z e r 

In hoofdstuk 2 wordt de bestaande locatie en de boogde situatie aangegeven. In hoofdstuk 3 
wordt het bouwplan getoetst aan de relevante beleidsdocumenten. In hoofdstuk 4 volgen de 
resultaten van de deelonderzoeken op het gebied van verkeer, milieu, ecologie en water. In 
hoofdstuk 5 komen de economische- en maatschappelijke uitvoerbaarheid aan bod. Tot slot 
vormt hoofdstuk 6 de conclusie en de belangenafweging. 
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Bouwplan 5 

2. Bouwplan 

De locatie 
De locatie van de campus is gelegen aan de Simon Smitweg tussen de hoofdwegen Persant 
Snoepweg en de autosnelweg A4. 
Direct ten noordwesten van de locatie ligt een kleine woonwijk die ontsloten wordt door de 
straat Holtlant. De tuinen van de 10 woningen grenzen aan de Cardea locatie. Aan de 
westzijde aan de Simon Smitweg zijn maatschappelijke functies gelegen, zoals het 
verpleegtehuis Leythenrode, de politie, de brandweer, de gemeentewerf en het nieuwe 
gemeentehuis. Aan de noordzijde worden dit functiesegment voortgezet met het Rijnland 
Ziekenhuis. 

De bestaande situatie 
De Cardea locatie bestaat uit campus setting met een aaneenschakeling van gebouwen. De 
entree is aan de SimonSmitweg tegenover de Brandweer. Aan de toegangsweg zijn 
parkeerplaatsen gelegen en is een wand van bebouwing. Haaks hierop zijn drie vleugels van 
gebouwen gevestigd. De massa van de gebouwen bestaat voornamelijk uit één laag met een 
kleine kap of een plat dak. Richting de A4 neemt de bebouwingsdichtheid af en is er ruimte 
voor een tuin en een dichte groene zone met bomen en opgaande beplanting. 

Luchtfoto Cardea Campus Leiderdorp 
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6 Bouwplan 

Cardea vestiging Leiderdorp 
De Campus Leiderdorp is een centrum waar alle hulp aan kinderen tot 14 jaar is 
ondergebracht. Deze hulp bestaat uit gezinsbehandeling en daghulp. De daghulp voor 
kinderen van 3 tot 6 jaar wordt gecombineerd met (speciaal) onderwijs. Dat betekent dat de 
hulpverleners van de campus nauw samenwerken met de leerkrachten. Ze verzorgen samen 
het programma en houden intensief contact met elkaar over de vorderingen van het kind. 
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar bestaat de daghulp uit naschoolse leergroepen. Zij komen na 
schooltijd naar een van de campussen, waar ze een vast programma volgen. 

Bouwplan 
De bestaande gebouwen en de beoogde multifunctionele voorziening voor jeugdzorg en 
speciaal onderwijs hebben de functie van jeugdzorg met een geïntegreerd onderwijs. In de 
maximale bezetting zullen circa 90 pupillen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar en daarnaast 75 
hulpverleners, onderwijzers en kantoor personeel gelijktijdig aanwezig zijn. 

De bestaande bebouwing zal in het geheel worden geamoveerd waardoor op het perceel op 
termijn ruimte is voor de functie wonen. Deze plannen worden nog uitgewerkt en vormen 
geen deel van deze omgevingsvergunning. 
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Bouwplan 7 

De nieuwe multifunctionele voorziening voor jeugdzorg en speciaal onderwijs bestaat uit één 
bouwmassa met een lengte van circa 50 m en een breedte van circa 30 m. Het gebouw 
bestaat uit twee bouwlagen, met uitzondering van twee ondergeschikte ruimten op de derde 
verdieping voor de lift en techniekruimte, en een lichtkoker. De bouwhoogte van de twee 
verdiepingen bedraagt 8 m. 

Het nieuwe gebouw wordt ontsloten vanaf een interne ontsluitingsweg met een 
éénrichtingsregime. De inrit en de uitrit is aan de Simon Smitweg gelegen. Aan deze interne 
weg is de Kiss & Ride voorziening gelegen en de parkeerplekken gesitueerd voor personeel 
en bezoekers met een langere verblijfsduur. De pleinen van de multifunctionele voorziening 
voor jeugdzorg en speciaal onderwijs zijn gelegen aan de voorzijde en aan de noordzijde van 
het gebouw. 

De indeling van het gebouw voorziet in een verdieping voor 'onderbouw' leerlingen, na 
schoolse opbouw en een speellokaal, en op de l e verdieping de bovenbouwlokalen. Op de l e 

verdieping zijn tevens ruimten gereserveerd voor spreekkamers. 
Onderstaande figuren maken de gevelindeling inzichtelijk. De hoofdentree is hierbij gelegen 
aan de A4 zijde. 

Conclusie 
De nieuwbouw is noodzakelijk omdat de bestaande gebouwen niet meer voldoen aan de 
huidige maatstaven voor de onderwijs en hulpvormen. De Cardea campus krijgt door deze 
nieuwe ontwikkeling een kwalitatief hogere uitstraling ten opzichte van de bestaande 
situatie. De overschrijding van het bouwvlak is van geringe omvang en vindt plaats aan de 
groene zone aan de zijde van de Simon Smitweg. Door de uitbreiding van het bouwvlak aan 
deze zijde ontstaan er ten opzichte van de woningen aan de Holtlant geen ingrijpende 
belemmeringen qua uitzicht of nabijheid tot het nieuwe gebouw. 
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3. Beleidskader 

In dit hoofdstuk is het relevante ruimtelijke beleid samengevat en wordt geconcludeerd in 
hoeverre de ontwikkeling past binnen het beleid. 

3.1. Ri jksbele id 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (ontwerp 2011) & AMvB ruimtelijke 
ordening (ontwerp 2011) 
Achtergronden 
Als uitvloeisel van het regeerakkoord heeft het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) 
gewerkt aan een opvolging voor de (vijfde) Nota Ruimte en aan een verlenging van het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van 2020 tot 2028. Dit 
heeft geresulteerd in een integrale Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). 

Doelen 
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig. Daar streeft het Rijk naar met een 
aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen 
scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. In de 
structuurvisie Infrastructuur en Ruimte formuleert het Rijk drie hoofddoelen om Nederland 
concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig te houden voor de middellange termijn (2028): 
1. Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 
2. Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij 

de gebruiker voorop staat; 
3. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

De ontwikkeling sluit aan bij het derde hoofddoel van het Rijk om de kwaliteit van de 
bestaande leefomgeving te waarborgen. De beoogde ontwikkeling draagt bij aan onderwijs-
en hulpniveau van de gemeente en regio. 

Tracébesluit A4 (2009) 
Op 17 mei 2009 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat het Tracébesluit Burgerveen-
Leiden 2009, gedeelte Leiderdorp-Leiden vastgesteld. Om de capaciteit van deze weg te 
vergroten wordt de weg verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken. De wegverbreding zal 
gevolgen hebben voor de omliggende functies. De mogelijkheden voor herinrichting van het 
gebied hangen af van aanwezige milieubelemmering zoals geluidhinder en luchtkwaliteit. Ter 
beperking van de geluidhinder en ter verhoging van de verkeersveiligheid blijft een 
maximumsnelheid van 100 km/uur op dit wegvak gehandhaafd. Daarnaast wordt de bouw 
van geluidsschermen opgenomen op alle plaatsen waar het nodig is die maatregel te treffen, 
om te verzekeren dat aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder wordt voldaan. 
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Ter hoogte van het plangebied ligt de A4 nog in de tunnelbak en is er een geluidsscherm 
voorzien. In het verkeers- en milieuonderzoek is rekening gehouden met deze kenmerken. 

3.2. Provinciaal en regionaal beleid 

Provinciale Structuurvisie 'Visie op Zuid-Holland' (2010) 
Een concurrerend, aantrekkelijk internationaal profiel, een duurzame en klimaatbestendige 
deltaprovincie, divers en samenhangend stedelijk netwerk, stad en land verbonden en een 
vitaal, divers en aantrekkelijk landschap, dat zijn de vijf integrale ruimtelijke hoofdopgaven 
die de basis vormen voor de structuurvisie 'Visie op Zuid-Holland'. 
Op de functiekaart van de structuurvisie is het plangebied aangewezen als stads- en 
dorpsgebied. Het provinciaal belang voor bestaand bebouwd gebied richt zich op de volgende 
ambities: 
• bundeling van verstedelijking, infrastructuur, voorzieningen en economische activiteiten 

gericht op concentratie en functieafstemming (knopen- en locatiebeleid); 
• stedelijke detailhandelsstructuur versterken; 
• culturele en toeristische voorzieningen versterken (stedelijk). 

I 

üi 
• 

Uitsnede functiekaart Structuurvisie (rode contour is ligging plangebied) 

Het uitgangspunt voor de leef-, werk- en woonomgeving in 2020 is bundeling van 
verstedelijking. Zuid-Holland richt zich op een betere relatie tussen infrastructuur en 
verstedelijking, het onderling afstemmen van de verschillende voorzieningen en intensivering 
van het stedelijk gebied vooral in de invloedssfeer van hoogwaardig openbaar vervoer. 
Het plangebied is aangeduid als 'stads- en dorpsgebied'. In dit type gebied staat 
gedifferentieerd ruimtegebruik centraal waardoor het gebied aantrekkelijk is voor mensen 
om te wonen en voor bedrijven om zich te vestigen. De ontwikkeling draagt bij aan de 
ambitie om voorzieningen te koppelen aan woningen en de verstedelijking te bundelen. 
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3.3. Gemeente l i jk beleid 

Toekomstvisie Leiderdorp 2015 (2011) 
De gemeente Leiderdorp heeft een Toekomstvisie voor 2015 opgesteld. Die Toekomstvisie 
moet ervoor zorgen dat Leiderdorp een prettige woongemeente blijft. 
In de Toekomstvisie staan de volgende doelstellingen voor 2015: 

• een echte gemeenschap creëren met een eigen identiteit; 
• het woon- en leefklimaat op allerlei fronten versterken; 
• intensief met regiogemeenten samenwerken; 
• de gemeente tot een klantgerichte organisatie maken die in samenspraak met 

burgers beleid ontwikkelt. 
Deze doelstellingen worden uitgewerkt in zeven ambities. De beoogde 
multifunctionele voorziening voor jeugdzorg en speciaal onderwijs draagt bij aan de volgende 
gestelde ambitie: 

Ambitie 4 - Goede voorzieningen voor de jeugd 
De gemeente is medeverantwoordelijk voor de mogelijkheden die kinderen en 
jongeren krijgen om zich te ontplooien. Met name als het gaat om voorzieningen op 
het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding en een veilige 
leefomgeving. Bij het beleid dat de gemeente wil uitstippelen, wordt de jeugd zelf 
zoveel mogelijk betrokken. Extra aandacht gaat uit naar kwetsbare 
kinderen/jongeren, bijvoorbeeld naar hen die een achterstand hebben opgelopen op 
school. Verder is het de bedoeling om brede (basis)scholen in de wijken op te zetten 
met niet alleen onderwijsvoorzieningen, maar ook kinderopvang en culturele en 
buurtgerichte activiteiten. Dat alles in één multifunctioneel gebouw. 

W4-project 
W4 staat voor de manier waarop de A4 verbreed wordt. Namelijk door een maatschappelijk 
en ruimtelijk verantwoorde inpassing van de verlengde, verdiepte en bredere A4 in de 
bestaande woonomgeving én het ontwikkelen van gebieden die naast de snelweg liggen. Het 
doel van het W4-plan is om de leefkwaliteit in de regio te verbeteren op de vier aspecten 
wonen, werken, wegen, water zodat: 

• de woon- en leefkwaliteit van omwonenden van de A4 in Leiden, Zoeterwoude en 
Leiderdorp vergroot; 

• de snelwegbarrière door dorpskernen heen vermindert; 
• de omgeving opwaardeert door natuurwaarden te versterken, recreatieparken en 

sportvoorzieningen aan te leggen en kantoren, bedrijven en nieuwe woonlocaties te 
ontwikkelen. 

De herbouw van de campus past binnen deze visie. Door de nieuwbouw wordt voldaan aan 
de huidige leefkwaliteitsnormen. Een andere relevante ontwikkeling is dat tussen de Cardea 
locatie en de A4 op termijn een locatie beschikbaar is voor bedrijven- of kantoren. 

Vigerend bestemmingsplan 
Het vigerende bestemmingsplan ter plaatse van het plangebied is het 'bestemmingsplan 
Elisabethhof', vastgesteld op 27 juni 1983. Volgens dit bestemmingsplan heeft het 
plangebied de bestemming 'Maatschappelijke Doeleinden' met de aanduiding 'scholen'. Hier 
zijn gebouwen toegestaan met een hoogte van 5 m of 7 m. Rondom de gebouwen vigeert de 
bestemming Tuin'. 
De beoogde ontwikkeling past qua gebruik binnen de vigerende bestemming 
'Maatschappelijke Doeleinden' maar niet binnen de bestemming 'Tuin' vanwege de 
overschrijding van het bouwvlak. Daarnaast wordt de maximale bouwhoogte van 5 m 
overschreden. 
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l i 
I i I 

Uitsnede vigerend bestemmingsplan 

3.4. Conclusie 

De beoogde ontwikkeling past binnen de provinciale, regionale en gemeentelijke 
beleidsvisies. Vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan is echter wel een 
omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan vereist. 
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4. Onderzoek 

4.1 . In le iding 

De verplichting om een goede ruimtelijke onderbouwing aan de ruimtelijke onderbouwing ten 
grondslag te leggen, impliceert onderzoek naar de relevante sectorale aspecten verkeer, 
milieu, water en ecologie. 
Per aspect wordt in de volgende paragrafen ingegaan op het geldende toetsingkader, het 
onderzoek en de conclusie. 

4 .2 . Verkeer 

Verkeersstructuur 
Het nieuwe gebouw wordt ontsloten vanaf een interne ontsluitingsweg met een 
éénrichtingsregime. De entree is aan de Simon Smitweg tegenover het nieuwe gemeentehuis 
en de uitrit op de Simon Smitweg waar deze parallel met de A4 loopt. Vanaf de Simon 
Smitweg wordt aangesloten op de Persant Snoepweg, welke onderdeel uitmaakt van de 
"ring" van Leiderdorp en aansluit op de A4. 
De wegen rond de locatie zijn gecategoriseerd als gebiedsontsluitingswegen binnen de 
bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/h. De Hoogmadeseweg in de nabijheid 
van de locatie is gecategoriseerd als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een 
maximumsnelheid van 30 km/h. De wegen zijn ingericht volgens Duurzaam Veilig. 

Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 
Zowel het bestaande als het nieuwe gebouw heeft de functie van jeugdzorg geïntegreerd met 
onderwijs. In de maximale bezetting zullen 93 pupillen en 75 hulpverleners, onderwijzers en 
kantoor personeel gelijktijdig aanwezig zijn. In de huidige situatie zijn er 50 hulpverleners, 
onderwijzers en kantoorpersoneel gelijktijdig aanwezig. Hierdoor zal de bezetting in de 
toekomstige situatie iets hoger zijn. Dit geringe aandeel extra verkeer van en naar de locatie 
zal niet leiden tot problemen in de verkeersafwikkeling. 

Parkeren 
Om de parkeerbehoefte te bepalen is gebruik gemaakt van kencijfers uit publicatie 182 
(CROW) uitgaande van sterk stedelijk gebied. Zoals eerder gesteld zullen in de maximale 
bezetting 93 pupillen en 75 hulpverleners, onderwijzers en kantoor personeel gelijktijdig 
aanwezig zijn. In de situatietekening zijn 29 parkeerplekken opgenomen en een strook voor 
de kiss & ride voorziening. 

Voor de hulpverleners/ therapeuten is aangesloten bij het kencijfer van therapeut. Het 
gemiddelde kencijfer bedraagt 1,75 parkeerplaats per behandelkamer. Er zijn 3 spreek/ 
behandelkamers. Het benodigde aantal parkeerplaatsen bedraagt dan 6 parkeerplaatsen. 
Voor de onderwijzers is aangesloten bij het kencijfer voor basisonderwijs. Uitgaande van 
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14 Onderzoek 

0,75 parkeerplaats per lokaal en 11 onderwijslokalen bedraagt het benodigde aantal 
parkeerplaatsen 9. 
Voor het kantoor personeel wordt aangesloten bij het kencijfer van kantoren met 
baliefunctie. Het gemiddelde kencijfer bedraagt 2,3 parkeerplaats per 100 m 2 bvo. Uitgaande 
van 250 m 2 bedraagt het benodigde aantal parkeerplaatsen 6 parkeerplaatsen. In totaal zijn 
dan 21 parkeerplaatsen nodig voor hulpverleners, onderwijzers en kantoor. 

Voor het halen en brengen van de kinderen is gekozen voor een kiss & ride voorziening. In 
publicatie 182 is hiervoor een rekenmethode beschreven, zie tabel 4 .1 . In het gebouw is 
eveneens een bso gevestigd, deze is niet apart berekend omdat er vanuit is gegaan dat dit 
dezelfde kinderen zijn die naar school gaan. Voor de kinderen van 0-4 jaar is in de 
berekeningen uitgegaan van een cijfer voor een kinderdagverblijf. Het totale aantal 
leerlingen van 93 is evenredig over de groepen verdeelt. De kiss & ride voorziening voorziet 
in de behoefte van 12 parkeerplaatsen. 

Tabel 4.1 berekening parkeerbehoefte 
Groep Aantal % Reductiefactor Reductiefactor Parkeerplaatsen 

leerlingen leerlingen parkeerduur aantal halen en 
met de kinderen per brengen 
auto auto 

Groepen 1 t /m 3 31 0,45 0,5 0,75 6 
Groepen 4 t /m 8 31 0,23 0,25 0,85 2 
Kinderdagverblijf 31 0,65 0,25 0,75 4 
Totaal 12 

Conclusie 
De bereikbaarheid van de locatie is goed. Eveneens is de verkeersveiligheid rond de locatie 
voldoende gewaarborgd door de inrichting conform Duurzaam Veilig. De verkeersgeneratie 
zal gering toenemen door de 25 extra personeelsleden. Dit zal niet leiden tot problemen in 
de verkeersafwikkeling. 
Er wordt in de eigen parkeerbehoefte van 21 parkeerplaatsen voorzien. Er zijn namelijk 29 
parkeerplekken beschikbaar. Voor de pupillen is er een kiss&ride voorziening beschikbaar 
met een vergelijkbare omvang van 12 parkeerplaatsen. Indien ouders langer willen 
parkeren is dit mogelijk op overige 8 parkeerplekken. 

4 .3 . Geluidhinder 

Beoogde ontwikkeling 
Op de locatie zal een multifunctionele voorziening voor jeugdzorg geïntegreerd met 
onderwijs gerealiseerd worden. Onderwijsgebouwen zijn volgens de Wet geluidhinder 
geluidsgevoelige functies waarvoor akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Dit 
akoestisch onderzoek is uitgevoerd door RBOI, zie de separate bijlage. 

Conclusie 
Ten gevolge van het verkeer op de Mauritssingel, Persant Snoepweg, Willem Alexanderlaan 
en de Hoogmadeseweg is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Ten gevolge van 
het verkeer op de A4 en de Simon Smitweg wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
overschreden. 
Geconcludeerd kan worden dat verdere maatregelen niet mogelijk zijn om de 
geluidsbelasting hier te reduceren. De gecumuleerde geluidsbelasting staat het verlenen van 
hogere grenswaarden niet in de weg. 
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Er dient dan ook een verzoek tot vaststelling van hogere waarden te worden gedaan. Een en 
ander is vastgelegd in tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Ontheffingswaarden 

ontwikkeling geluidsbelasting geluidsbron 
multifunctionele 
voorziening voor 
jeugdzorg geïntegreerd 
met onderwijs 

58 dB A4 multifunctionele 
voorziening voor 
jeugdzorg geïntegreerd 
met onderwijs 

51 dB Simon Smitweg 

De verleende hogere waarden zullen in het kadaster worden vastgelegd. 

4.4. Mogelijke hinder van inrichtingen 

Toetsingskader 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid 
van inrichtingen in de omgeving van milieugevoelige functies zoals een onderwijs-
jeugdzorgcomplex: 

ter plaatse van het onderwijs- jeugdzorgcomplex een goed leef- en verblijfmilieu kan 
worden gegarandeerd; 
rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende 
inrichtingen; 
de voorziening zelf geen hinder oplevert voor gevoelige omliggende functies, zoals 
wonen. 

Onderzoek 
Voor de beoordeling van de mogelijke hinder wordt gebruik gemaakt van de VNG-uitgave 
'Bedrijven en milieuzonering' (2009). 

In de omgeving van het plangebied zijn enkele inrichtingen aanwezig. In de tabel 4.3 is 
weergegeven welke richtafstanden voor deze inrichtingen gelden en of hieraan voor het 
nieuwe onderwijs- jeugdzorgcomplex aan wordt voldaan. Uit de tabel blijkt dat voor de 
multifunctionele voorziening voor jeugdzorg en speciaal onderwijs aan de richtafstanden voor 
gemengd gebied wordt voldaan. Het plangebied en omgeving wordt als gemengd gebied 
aangemerkt, vanwege de ligging nabij de A4, het ziekenhuis, de brandweergarage en de 
gemeentewerf. Tevens wordt de nieuwe bebouwing op grotere afstand van de inrichtingen 
gerealiseerd dan het bestaande onderwijs- en jeugdzorgcomplex. De inrichtingen dienen in 
de huidige situatie met dit bestaande complex rekening te houden. De betreffende 
inrichtingen worden dan ook niet in hun bedrijfsvoering belemmerd. 

Tabel 4.3 Bedrijven in de omgeving 
Omschrijving 
inrichting 

Adres SBI-
code 

Richtafstand tot 
rustige woonwijk 
(in m) 

Richtafstand 
tot gemengd 
gebied (in m) 

Afstand tot 
plangebied (in 
m) 

Brandweer Simon 
Smitweg 10 

7525 50 30 circa 30 m 
(grotere afstand 
dan in de 
huidige situatie) 

Gemeentewerf Simon 
Smitweg 9 

8511 50 30 circa 30 m 
(grotere afstand 
dan in de 
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huidige situatie) 
Ziekenhuis Simon 

Smitweg 1 
9002.1 30 10 > 10 (en grotere 

afstand dan 
huidige situatie) 

De beoogde multifunctionele voorziening kan eveneens worden ingedeeld in diverse 
activiteiten zoals genoemd in de VNG-uitgave. Zie tevens advies van de Milieudienst West-
Holland van 18 april 2011 'project Simon Smitweg 7 Leiderdorp Cardea' (opgenomen in 
bijlage 1). Dit aspect is eveneens in deze ruimtelijke onderbouwing afgewogen, vanwege 
aanwezige woningen in de omgeving. In de volgende tabel zijn de verschillende activiteiten 
omschreven met de bijbehorende richtafstanden ten opzichte van een rustige woonwijk en 
een gemengd gebied. 

Tabel 4.4 Richtafstand activiteiten multifunctionele voorziening 
Omschrijving 
inrichting 

SBI-code Richtafstand tot rustige woonwijk 
(in m) 

Richtafstand tot gemengd 
gebied (in m) 

Dagverblijven 8512/8513 10 0 
Kinderopvang 853 30 10 
Scholen 801/802 30 10 

Het plangebied en omgeving is aan te merken als gemengd gebied, vanwege de ligging nabij 
de A4, het ziekenhuis, de brandweergarage en de gemeentewerf. Er kan dan ook worden 
uitgegaan van de richtafstand ten opzichte van een gemengd gebied voor de bestaande 
woningen aan de Holtland. Aan de betreffende richtafstand van 10 m wordt voldaan: de 
afstand ten opzichte van de dichtst bijzijnde woningen bedraagt circa 30 m. 

Conclusie 
Het aspect 'hinder van inrichtingen' staat de uitvoering van de beoogde ontwikkeling niet in 
de weg. 

4.5 . Externe vei l igheid 

Toetsingskader 
Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten 
gekeken, namelijk: 

bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 

In het externe veiligheidsbeleid wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het plaatsge
bonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon op 
een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stof
fen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt 
weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. Daarbij 
geldt een kans van 10"6 als de grenswaarde. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep 
mensen van minimaal een bepaalde omvang (minstens 10, 100 etc.) overlijdt als recht
streeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. 

Inrichtingen 
Op basis van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) geldt voor het PR een grens
waarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten op een 
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niveau van 10"6 per jaar 1 5. Binnen de PR 10"6-contour mogen dan ook geen nieuwe kwets
bare functies mogelijk worden gemaakt. Uitsluitend om gewichtige redenen mogen nieuwe 
beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10"6-contour worden gerealiseerd. Daarnaast bevat 
het Bevi een verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR rondom deze inrichtingen. 

Vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen 
Vigerende circulaire 
In de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (2010) is het externe veiligheids
beleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over water en wegen opgenomen. 
Op basis van de circulaire is in nieuwe situaties de grenswaarde voor het PR ter plaatse van 
kwetsbare objecten 10"6 per jaar; voor beperkt kwetsbare objecten in nieuwe situaties geldt 
een richtwaarde van 10"6 per jaar. Volgens de Circulaire moet bij een overschrijding van de 
oriëntatiewaarde van het groepsrisico of een toename van het groepsrisico, de 
beslissingsbevoegde overheden (in dit geval de gemeenteraad) het groepsrisico betrekken 
bij de vaststelling van het omgevingsbesluit. Op basis van de circulaire geldt bij een 
overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR een 
verantwoordingsplicht2'. Dit bekent dat bij een groepsrisico onder de oriënterende waarde, 
die niet toeneemt als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen, een verantwoording van het 
groepsrisico niet verplicht is. De circulaire vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf het 
tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. Wel 
kan de verantwoordingsplicht voor het GR nog buiten deze 200 m strekken. 

Basisnet en Besluit Transportroutes Externe Veiligheid 
In 2012 zal naar verwachting het Besluit Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV) worden 
vastgesteld. In dat Besluit en het bijbehorende basisnet (voor wegen, spoorwegen en vaar
wegen) worden veiligheidszones aangegeven waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten 
mogen worden gerealiseerd (en beperkte kwetsbare objecten slechts onder voorwaarden). 
Daarnaast worden in de omgeving van deze transportroutes beperkingen opgelegd in ver
band met de mogelijke effecten van een optredende plasbrand (plasbrandaandachtsgebie
den). De huidige risiconormering ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen volgt 
uit de circulaire risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Leidingen 

Voor het aspect externe veiligheid rondom leidingen wordt verwezen naar paragraaf 4.6. 

Onderzoek 
Over de A4 vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Volgens het Basisnet Weg 
(eindrapport, oktober 2009) heeft de A4 tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude 
Rijndijk een veiligheidszone van 0 m en plasbrandaandachtsgebied van 30 m (gemeten vanaf 
de huidige rechterrand van de rechterrijstrook). De afstand tussen het plangebied en de A4 
(rechterrand van rechterrijstrook) bedraagt meer dan 30 m. Er gelden dan ook geen 
belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling vanuit het aspect externe veiligheid. 
1) Grenswaarden moeten in acht worden genomen, van richtwaarden kan uitsluitend om gewichtige worden afgewe

ken. Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn in het algemeen woningen, ziekenhuizen en gebouwen waarin door
gaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig te zijn (zoals kantoorgebouwen 
en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.500 m 2 per object). Voorbeelden van beperkt kwetsbare 
objecten zijn kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van maximaal 1.500 m 2 per object en win
kels/winkelcomplexen die niet als kwetsbaar object zijn aangemerkt. 

2) De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is per transportsegment gemeten 
per kilometer en per jaar: 

Ï O * voor een ongeval met tenminste 10 dodelijke slachtoffers; 
1 0 6 voor een ongeval met tenminste 100 dodelijke slachtoffers; 
10"8 voor een ongeval met tenminste 1.000 dodelijke slachtoffers; 
enzovoort (een lijn door deze punten bepaalt de oriëntatiewaarde). 

Voor bedrijvigheid ligt deze waarde een factor 10 lager. 
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In dit ruimtelijk plan wordt alleen de vervanging van de bestaande functies van onderwijs en 
jeugdzorg in een nieuw gebouw mogelijk gemaakt. De bezetting en de functie van het 
bestaande en nieuwe gebouw zijn gelijk. In de maximale bezetting zijn in de huidige situatie 
93 pupillen en 50 personeelsleden (hulpverleners, onderwijzers en kantoorpersoneel) 
gelijktijdig aanwezig. In de toekomstige situatie zal het personeel versterkt worden met 25 
parttimers. De pupillen zijn in de leeftijd van 0 tot 14 jaar. De bebouwing bestaat uit twee 
bouwlagen. 

De afstand tussen de A4 en de bebouwing neemt in de nieuwe situatie met circa 15 m toe 
(van 80 in de bestaande situatie tot 95 m in de nieuwe situatie), in onderstaande figuur is dit 
zichtbaar. De afstand tot de speelpleinen neemt in de toekomstige situatie tevens toe. Zie 
onderstaande figuur van de projectie 
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Projectie nieuwe gebouw in de bestaande situatie 

De functie zal in de nieuwe situatie niet verschillen ten opzichte van de huidige situatie. Als 
gevolg van het beperkt aantal extra personeelsleden zal, gelet op de afstand ten opzichte 
van de A4, geen sprake zijn van een meetbare toename van het groepsrisico. Uit het in 
ontwikkeling zijnde Basisnet blijkt overigens dat het bestaande groepsrisico meer bedraagt 
dan 0, l *de oriënterende waarde. Ter vergelijking: uit het advies van de Milieudienst West-
Holland (zie bijlage 1) blijkt dat de hoogte van het groepsrisico ter plaatse van het nieuwe 
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gemeentehuis -die dichter bij de A4 ligt dan de beoogde voorziening- op ongeveer 0,3 maal 
* de oriënterende waarde ligt. 
In het kader van het bestemmingsplan dat momenteel voor de gehele zone langs de A4 
wordt opgesteld, wordt een externe veiligheidsonderzoek uitgevoerd, waarin eveneens de 
ontwikkeling van de multifunctionele voorziening mogelijk wordt gemaakt. De resultaten van 
dit onderzoek zullen de loop van de procedure in deze ruimtelijke onderbouwing worden 
opgenomen. Aangezien geen sprake is van een meetbare toename van het groepsrisico, is 
formeel geen verantwoording van het groepsrisico nodig (geen overschrijding van de 
oriënterende waarde en geen toename van het groepsrisico). Vanwege de bijzondere ligging 
en de bijzondere functie zal echter toch gedegen aandacht worden besteed aan enkele 
relevante aspecten uit de verantwoording, te weten: 

alarmerings- en vluchtmogelijkheden; 
bestrijdingsmogelijkheden hulpdiensten; 
zelfredzaamheid. 

Tevens wordt de regionale brandweer om advies gevraagd over deze aspecten. 

Alarmerings- en vluchtmogelijkheden 
Het gebouw beschikt over moderne alarmeringsmogelijkheden. Het gebouw kent één 
hoofdentree en nog twee entrees aan de rechter- en linkergevel. Het gebouw beschikt over 
een centraal trappenhuis in het midden van het gebouwen en nog twee trappenhuizen aan 
de weerszijden van het gebouw. Hiermee zijn er voldoende vluchtwegen die direct uitkomen 
op de pleinen rondom het gebouw. 
Bestrijdingsmogelijkheden hulpdiensten 
De hulpdiensten kunnen snel aanwezig zijn. De brandweer en politie zijn op een afstand van 
maximaal 200 m van de multifunctionele voorziening voor jeugdzorg en speciaal onderwijs 
gevestigd. 

Zelfredzaamheid 
De zelfredzaamheid van de pupillen is laag te noemen. De zelfredzaamheid van het 
personeel is hoog. Zij zullen een belangrijke rol vervullen in het verlaten van de bebouwing 
bij een calamiteit. 

Conclusie 
Het aspect externe veiligheid staat de uitvoering van dit project niet in de weg. Er wordt 
voldaan aan de wetgeving en het beleidskader. Alhoewel de verantwoording van het 
groepsrisico voor dit project niet verplicht is, wil de gemeente - gelet op de bijzondere 
locatie en bijzondere functie - in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel aandacht 
besteden aan belangrijke elementen uit deze verantwoording (bestrijdbaarheid bij 
calamiteiten/beperken slachtoffers bij calamiteiten). Hieraan is in bovenstaande invulling aan 
gegeven. 

4.6 . Planologisch re levante leidingen 

Toetsingskader 
Voor ruimtelijke plannen in de omgeving van leidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden 
vervoerd is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) relevant. Met deze AMvB 
wordt aangesloten bij de risiconormering uit het Bevi (PR). Ook geldt een oriënterende 
waarde voor het GR. Daarbij worden de huidige toetsings- en bebouwingsafstand vervangen 
door een afstand voor het PR en een afstand voor het invloedsgebied van het GR. 
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Onderzoek en conclusie 
In het plangebied en de omgeving zijn geen planologisch relevante leidingen aanwezig. Het 
aspect kabels en leidingen levert dan ook geen belemmering op voor de beoogde 
ontwikkeling. 

4.7 . Luchtkwal i te i t 

Toetsingskader 
Wetgeving 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer 
luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wik). De Wik bevat grenswaarden 
voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en 
benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen met name de 
grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) 
van belang, zie kader. 

Maatgevende stoffen langs wegen 
Voor luchtkwaliteit als gevolg van wegverkeer is stikstofdioxide (N0 2 , jaargemiddelde) het meest 
maatgevend, aangezien deze stof door de invloed van het wegverkeer het snelst een overschrijding van 
de grenswaarde uit de Wik veroorzaakt3'. Daarnaast zijn ook de concentraties van fijn stof (PMio) van 
belang. Andere stoffen uit de Wik hebben een beperkte invloed op de luchtkwaliteit bij wegen en 
worden daarom bij deze toetsing buiten beschouwing gelaten. 

De grenswaarden van stikstofdioxide en fijn stof zijn in tabel 4.5 weergegeven4'. De 
grenswaarden gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van een werkplek in de zin van 
de Arbeidsomstandighedenwet. 

Tabel 4.5 Grenswaarden maatgevende stoffen Wik 
Stof toetsing van grenswaarde geldig 
stikstofdioxide (NO2) 

fijn stof (PMjo)1' 

jaargemiddelde concentratie 60 ug /m 3 2010 tot en met 2014 stikstofdioxide (NO2) 

fijn stof (PMjo)1' 
jaargemiddelde concentratie 40 ug/m 3 vanaf 2015 

stikstofdioxide (NO2) 

fijn stof (PMjo)1' jaargemiddelde concentratie 40 ug/m 3 vanaf 11 juni 2011 

stikstofdioxide (NO2) 

fijn stof (PMjo)1' 
24-uurgemiddelde 
concentratie 

max. 35 keer p.j. meer 
dan 50 ug/m 3 

vanaf 11 juni 2011 

Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing 
(volgens de bij de Wik behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007) 

In het Besluit niet in betekenende mate (NIBM) is bepaald in welke gevallen een project 
vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden 
getoetst. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een project een effect heeft van minder dan 3% 
van de jaargemiddelde grenswaarde N0 2 en PM 1 0 (= 1,2 ug /m 3 ) , of indien een project in een 
specifiek aangeduide categorie valt (zoals woningbouw met 1 ontsluitingsweg en minder dan 
1.500 woningen). 

Met het Besluit gevoelige bestemmingen wordt de vestiging van zogenoemde 'gevoelige 
bestemmingen' in de nabijheid van provinciale wegen en rijkswegen beperkt. Wanneer in de 
onderzoekszone (die voor rijkswegen 300 m aan weerszijden ligt) de grenswaarden voor fijn 

3) Uit ervaring blijkt dat de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie van stikstofdioxide in Nederland pas 
wordt overschreden bij een jaargemiddelde concentratie boven 82 u g / m 3 . Dergelijke concentraties zijn niet te ver
wachten in en om het plangebied en uit onderstaande berekeningen blijkt dat de concentraties aanzienlijk lager 
zijn. 

4) Dit betreffen de grenswaarden inclusief de door de Europese Commissie verleende derogatie (7 april 2009) aan 
Nederland voor uitstel om te voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen. 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam 



Onderzoek 21 

stof en/of stikstofdioxide dreigen te worden overschreden, mag het totaal aantal mensen dat 
hoort bij een 'gevoelige bestemming' niet toenemen. 

Milieubeleidsplan 2003-2010 en Regionaal beleidskader duurzame stedenbouw 
Uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening moet afgewogen worden of het 
aanvaardbaar is om ontwikkelingen op een locatie toe te staan. Hierbij kan getoetst worden 
aan de ambities uit het Milieubeleidsplan 2003-2010 en het Regionaal beleidskader 
duurzame stedenbouw. Een van de ambities uit het milieubeleidsplan luidt; 'op het 
merendeel van de plaatsen waar mensen wonen, sporten of anderszins langdurig verblijven 
is de concentratie luchtverontreinigende stoffen in 2010 beduidend lager dan de toegestane 
grenswaarden'. Waarbij in de praktijk de term beduidend lager is gesteld op 36-38 ug/m 3 . 
Dit sluit aan bij de extra ambitie uit het Regionaal beleidskader duurzame stedenbouw. 

Onderzoek 
Voor de luchtkwaliteit is het verkeer de maatgevende factor. Aangezien de bezetting en de 
functie van het bestaande en nieuwe gebouw gelijk zijn, is er geen sprake van een 
verkeerstoename. De beoogde ontwikkeling heeft dan ook geen gevolgen voor de 
concentratie luchtverontreinigende stoffen. 

De functie betreft een gevoelige bestemming zoals bedoeld in het Besluit gevoelige 
bestemmingen. Tevens dient rekening te worden gehouden met het gemeentelijke 
luchtkwaliteitsbeleid. 

De milieudienst West Holland heeft voor 2011 met behulp van de digitale Monitoringstool de 
luchtkwaliteit op de locatie beoordeeld. De vastgestelde concentratie stikstofdioxide is 33,0 
ug /m 3 en de concentratie fijn stof is 25,5 ug /m 3 . Dit betrof nog de versie van de 
Monitoringstool die geen afgeronde cijfers hanteerde. 
De meest recente Monitoringstool geeft het volgende beeld: 

in 2011 bedraagt de concentratie stikstofdioxide op de Simon Smitweg minder dan 
37 ug/m 3 . 
in 2011 bedraagt de concentratie direct langs de A4 (ter hoogte van het plangebied) 
tussen de 37 en 38 ug /m 3 . In 2015 is de concentratie overal gedaald tot minder dan 37 
ug /m 3 . 
in 2011 en 2015 de concentratie fijn stof overal minder dan 30 ug /m 3 bedraagt. 

Hieruit blijkt dat wordt voldaan aan het Milieubeleidsplan 2003-2010 en Regionaal 
beleidskader duurzame stedenbouw. Er is dan ook sprake van een goede ruimtelijke 
ordening. 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening heeft de gemeente de GGD om advies 
gevraagd over een gezonde ruimtelijke ordening (zie bijlage 2). In haar advies heeft de GGD 
tevens de woningbouwplannen beoordeeld die in deze ruimtelijke ordeningsprocedure niet 
mogelijk worden gemaakt. De GGD classificeert woningen en jeugdzorginstellingen als 
gevoelige objecten. De GGD hanteert voor de locatie van gevoelige ruimtelijke objecten de 
volgende advieswaarden (GGD richtlijn luchtkwaliteit en gezondheid, 2008): 

minstens 300 meter van de snelweg is het meest wenselijk; 
binnen 100 meter van de snelweg wordt sterk afgeraden; 
minstens 50 m van drukke wegen, waarbij met 'druk' een weg met een 
verkeersintensiteit van meer dan 10.000 motorvoertuigen per etmaal wordt bedoeld. 

GDD advies 
De GGD constateert dat de plannen van Cardea voor de invulling van de locatie op deze 
afstand van de rijksweg vanuit gezondheidskundig aspect verre van optimaal zijn. De GGD 
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beoordeelt dat ondanks dat ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden: de 
verkeersgerelateerde luchtverontreiniging is hoog en er is waarschijnlijk veel ultrafijn stof 
aanwezig. De luchtkwaliteit is daardoor zeer matig. 
Inzake het multifunctionele voorziening voor jeugdzorg en speciaal onderwijs adviseert de 
GGD om veel aandacht te besteden aan de binnenmilieukwaliteit en ventilatiemogelijkheden 
(vanwege gezondheid en de leerprestaties van leerlingen). De ventilatiecapaciteit in de 
gebouwen moet na de oplevering tenminste voldoen aan het bouwbesluit en bij voorkeur 
20% groter zijn. Hierbij is onderhoud van systemen van groot belang. Om een goed 
binnenmilieu te realiseren in de nabijheid van de rijksweg is het aan te bevelen om de 
gebouwen te voorzien van een ventilatiesysteem waarin filters zitten die ultrafijn stof kunnen 
tegenhouden, welke ook makkelijk vervangen kunnen worden. Deze filters worden toegepast 
in het gebouw. 

Conclusie 
Het aspect luchtkwaliteit de uitvoering van dit project niet in de weg. Er wordt voldaan aan 
wetgeving en beleid en er is sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

4.8 . Bodemkwal i te i t 

Toetsingskader 
Bij de beoordeling van ruimtelijke plannen wordt de richtlijn gehanteerd dat voorafgaand aan 
de vaststelling van een bestemmingsplan of besluit omtrent afwijking van het 
bestemmingsplan ten minste het eerste deel van het verkennend onderzoek wordt verricht 
op nieuwe bestemmingen (daar waar functiewijzigingen plaatsvinden). 

Onderzoek 
In het plangebied vindt geen functiewijziging plaats, de bestemming 'Maatschappelijk' wordt 
niet gewijzigd. Voor de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan is dan 
ook geen bodemonderzoek noodzakelijk. Wel is voor de 'omgevingsvergunning voor het 
bouwen' in een latere fase bodemonderzoek nodig 

Conclusie 
Het aspect bodemkwaliteit staat de uitvoering van dit project niet in de weg. Er treden geen 
relevante negatieve effecten op het gebied van bodemkwaliteit op als gevolg van de beoogde 
ontwikkelingen. 

4.9 . Archeologie 

Beleid 
De Monumentenwet stelt dat in het ruimtelijk beleid zorgvuldig met het archeologische erf
goed moet worden omgegaan. Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen dient 
voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkom
sten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging 
te worden betrokken. 

Onderzoek 
Het plangebied staat op de gemeentelijke verwachtingskaart van Leiderdorp aangegeven als 
een gebied met een middelhoge trefkans voor archeologische waarden. Vanwege deze 
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archeologische verwachtingswaarde is door IDDS een bureauonderzoek en een 
inventariserend veldonderzoek5' uitgevoerd door middel van 22 boringen. 
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er een hoge verwachting is voor resten uit de 
Ijzertijd en de Romeinse Tijd (en Vroege Middeleeuwen) op basis van de reeds aangetroffen 
resten in de omgeving van het plangebied. De verwachting is met name gerelateerd aan de 
aanwezigheid van een oude zijtak van de Oude Rijn, waaraan de omstandigheden voor 
bewoning gunstig waren. Voor eerdere perioden is de verwachting laag. Voor resten vanaf de 
Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd is de verwachting laag op basis van de 
bewoningsgeschiedenis in het gebied waaruit blijkt dat het gebied voor agrarische doeleinden 
is gebruikt tot de aanleg van de huidige bebouwing. Het veldonderzoek heeft uitgewezen dat 
het plangebied is opgehoogd met een laag van circa 1,0 m dikte. Onder de ophoging is in 
twee boringen nog een intacte bouwvoor aanwezig, waar mogelijk resten uit de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aanwezig zijn. De overige lagen zijn verstoord of wijzen op 
natte omstandigheden met regelmatige overstromingen, waardoor hier geen 
bewoningsresten worden verwacht. De verwachting voor resten in de bouwvoor is laag op 
basis van het bureauonderzoek. Er wordt daarom geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit 
te laten voeren in het plangebied. 

Conclusie 
Uit het onderzoek blijkt dat er geen archeologische sporen aanwezig zijn. De sloop- en 
bouwwerkzaamheden kunnen zonderbezwaar worden uitgevoerd. 

4 .10 . Water 

Toetsingskader 
Waterbeheer en watertoets 
De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over 
een ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in 
strijd zijn met duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en 
waterkwaliteitsbeheer. 

Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen 
aangaande de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief 
en kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante 
nota's, waarbij het beleid van het Hoogheemraadschap en de gemeente nader wordt 
behandeld. 

Waterbeheerplan 2010-2015 
Voor de planperiode 2010-2015 is het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van toepassing 
zijn. In dit plan geeft Rijnland aan wat haar ambities voor de komende planperiode zijn en 
welke maatregelen in het watersysteem worden getroffen De drie hoofddoelen zijn veiligheid 
tegen overstromingen, voldoende water en gezond water. Wat betreft veiligheid is cruciaal 
dat de waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn én blijven en dat rekening wordt 
gehouden met mogelijk toekomstige dijkverbeteringen. Wat betreft voldoende water gaat 
het erom het complete watersysteem goed in te richten, goed te beheren en goed te 
onderhouden. Daarbij wil Rijnland dat het watersysteem op orde en toekomstvast wordt 
gemaakt, rekening houdend met klimaatverandering. Immers, de verandering van het 

5 ) IDDS. Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend velonderzoek, verkennende fase. Simon Smitweg 7, 
Leiderdorp, Gemeente Leiderdorp.B&G rapport 1208. 2 september 2011. 
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klimaat leidt naar verwachting tot meer lokale en heviger buien, perioden van langdurige 
droogte en zeespiegelrijzing. Het waterbeheerplan sorteert voor op deze ontwikkelingen. 

Keur en Beleidsregels 2009 
Per 22 december 2009 is een nieuwe Keur in werking getreden, alsmede nieuwe 
Beleidsregels. Een nieuwe Keur is nodig vanwege de totstandkoming van de Waterwet en 
daarmee verschuivende bevoegdheden in onderdelen van het waterbeheer. Verder zijn aan 
deze Keur bepalingen toegevoegd over het onttrekken van grondwater en het infiltreren van 
water in de bodem. De "Keur en Beleidsregels" maken het mogelijk dat het 
Hoogheemraadschap van Rijnland haar taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder 
kan uitvoeren. 

Gemeentelijk beleid 
Het Stedelijk Waterplan Leiderdorp 2011-2015 is een strategisch beleidsplan, 
richtingsgevend voor toekomstige plannen, met hierin opgenomen een operationeel plan met 
concrete maatregelen. Het waterplan fungeert ook als integraal kader voor afspraken over 
watermaatregelen tussen de gemeente Leiderdorp en het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

In het waterplan zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 
Water als verbindend element gebruiken om de samenhang en identiteit van de 
verschillende wijken in Leiderdorp te versterken; 
Het woon- en leefklimaat voor mens en dier versterken door de waterkwaliteit op alle 
fronten te versterken en de recreatieve functies van water optimaal te benutten; 
Intensieve regionale samenwerking op het gebied van water met Rijnland en de 
regiogemeenten; 
De bewoners gericht van informatie over (grond)water voorzien. 

Onderzoek huidige situatie 
/A/gemeen 
Het plangebied ligt aan de zuidkant van Leiderdorp en bestaat grotendeels uit verharding 
door gebouwen en interne wegen. Daarnaast is er een tuin en bossage op het perceel. 

Bodem en grondwater 
De bodem bestaat ter plaatse uit klei. Volgens de Bodemkaart van Nederland is op de 
locaties aan de Groene Kruisweg en De Nolle sprake van grondwatertrap I I I . Dat wil zeggen 
dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand hier van nature minder dan 0,4 m beneden het 
maaiveld ligt, terwijl de gemiddeld laagste grondwaterstand tussen 0,80 m en 1,2 m 
beneden het maaiveld ligt. Het maaiveld ligt op circa NAP -0,25 m. 

Het plangebied ligt in de Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder. Deze polder heeft een 
zomerpeil en winterpeil van NAP -1,60 m. 

Waterkwantiteit 
In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Direct ten noordoosten en zuiden van 
het plangebied zijn watergangen gelegen die in de 'Legger-oppervlaktewateren' zijn 
aangeduid als 'overig water', zie onderstaande afbeelding. De beschermingszone van deze 
watergangen is 2 m breed, gemeten van de insteek. Er zijn geen bouwactiviteiten in deze 
zone. 
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Afvalwaterketen en riolering 
Het plangebied is aangesloten op een gemengd rioleringssysteem. 

Onderzoek toekomstige situatie 
Algemeen 
De huidige bebouwing wordt geamoveerd. Op het perceel zal de campus worden herbouwd 
met een oppervlakte van circa 1.350 m 2 . De bestaande weg entree en interne wegen worden 
verlegd. 

Waterkwantiteit 
Door de nieuwe compactere bouwwijze zal het oppervlakte bebouwd oppervlakte afnemen 
met circa 5.000 m 2 . 
Categorie verharding Bestaand 

oppervlakte verhard 
Nieuw 
oppervlakte verhard 

Interne wegen en parkeerplaatsen 3.950 m 2 1.950 m 2 

Bebouwing 4.400 m 2 1.350 m 2 

Totaal 8.350 m 2 3.300 m 2 

Veiligheid en waterkeringen 
De ontwikkeling heeft geen negatieve invloed op de waterveiligheid in de omgeving. 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam 

80105.16413.00 



26 Onderzoek 

Afvalwaterketen en riolering 
Het hemelwater wordt afgevoerd op de aanwezige sloot aan de noord-oost zijde van het 
plangebied. In de bestaande en de nieuwe situatie is er een gemengd rioolsysteem. 

Conclusie 
De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter 
plaatse. 

4 .11 . Ecologie 

Toetsingskader 
Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Flora- en 
faunawet (Ffw), de Natuurbeschermingswet 1998 en het beleid van de provincie ten aanzien 
van de Ecologische Hoofdstructuur de uitvoering van het plan niet in de weg staan. 

Onderzoek 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde 
status, zoals Natura 2000, en is tevens niet nabij een beschermd gebied gelegen. Het 
plangebied maakt ook geen deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). 
De Natuurbeschermingswet 1998 en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het 
project dan ook niet in de weg. 

Soortenbescherming 
Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal 
zekerheid moeten zijn verkregen dat overtredingen van de Ffw niet optreden. In het 
plangebied vindt herontwikkeling plaats. De benodigde werkzaamheden ten behoeve van 
deze ontwikkeling kunnen leiden tot aantasting van te beschermen natuurwaarden. 

Het plangebied is geschikt leefgebied voor algemene (tabel 1 Ffw) soorten als mol, egel, 
veldmuis, huisspitsmuis, konijn, bruine kikker, middelste groene kikker en gewone pad. In 
de groenstroken komen tuin- en struweelvogels voor. Hier zijn soorten als koolmees, 
roodborst, winterkoning en merel aanwezig. Uit een recente inspectie van het gebouw blijkt 
dat er geen verblijfplaatsen zijn voor de beschermde vleermuizen in de tabel 2- en tabel 3. 
Zie bijlage 3 voor de verklaring. 

Conclusie 
Er is geen ontheffing nodig voor de tabel 1-soorten van de Ffw omdat hiervoor een vrijstelling 
geldt van de verbodsbepalingen van de Ffw. Uiteraard geldt wel de algemene zorgplicht. Dat 
betekent dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende 
planten en dieren en hun leefomgeving. 
Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. 
Verstoring van broedende vogels is verboden. Overtreding van verbodsbepalingen ten 
aanzien van vogels wordt voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te 
voeren. In het kader van de Ffw wordt geen standaardperiode gehanteerd voor het 
broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Indien de 
werkzaamheden uitgevoerd worden op het moment dat er geen broedgevallen (meer) 
aanwezig zijn, is overtreding van de wet niet aan de orde. De meeste vogels broeden 
overigens tussen 15 maart en 15 juli (bron:www.vogelbescherming.nl). 

80105.16413.00 Adviesbureau RBOI 
Rotterdam 



Onderzoek 27 

Gezien bovenstaande staat de Flora- en faunawet de uitvoering van deze ontwikkeling niet in 
de weg. 

4 .12 . Mil ieueffectrapportage 

Toetsingskader 
In kolom C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is weergegeven welke activiteiten in het 
kader van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning planmer-plichtig, projectmer-
plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. 
drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd gezag bij de betreffende 
activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan of sprake kan 
zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als 
bedoeld in bijlage I I I van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden 
betreffen: 

• de kenmerken van de projecten; 
• de plaats van de projecten; 
• de kenmerken van de potentiële effecten. 

Onderzoek en conclusies 
Gelet op de aard van de ontwikkelingen - zoals het kleinschalige karakter in vergelijking met 
de plandrempels uit het Besluit m.e.r.-, de binnenstedelijke ligging van de locatie en de 
kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen 
optreden. Dit blijkt ook uit de onderzoeken van de verschillende milieuaspecten. Voor dit 
project is dan ook geen mer-procedure of mer-beoordelingsprocedure noodzakelijk conform 
het Besluit m.e.r. 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam 
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5. Uitvoerbaarheid 29 

5.1. Financiële ui tvoerbaarheid 

Bij nieuwe ontwikkelingen moet worden vastgesteld welke kosten de gemeente en de 
initiatiefnemer op zich neemt. De gemeente heeft hierbij de onderzoeksverplichting om de 
financieel-economische uitvoerbaarheid van het plan te toetsen. De gemeente zal een 
anterieure overeenkomst sluiten met de initiatiefnemer om het kostenverhaal te verzekeren. 
De plannen worden geheel voor rekening van de initiatiefnemer gerealiseerd. 
Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat het plan financieel uitvoerbaar is. 

5.2. Maatschappel i jke ui tvoerbaarheid 

De omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan zal overeenkomstig de 
Algemene wet bestuursrecht (afdeling 3.4) gedurende zes weken ter inzage liggen en 
worden toegestuurd aan overleginstanties. Tijdens deze periode wordt de mogelijkheid 
geboden voor het indienen van zienswijzen. 

Adviesbureau RBOI 80105.16413.00 
Rotterdam 
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Aanleiding 
De huidige jeugdzorg campus op de locatie Simon Smitweg 7 te Leiderdorp voldoet niet meer 
aan de huidige maatstaven voor de huidige onderwijs en hulpvormen. Het voornemen is om 
alle bestaande gebouwen te slopen en deze locatie hér te ontwikkelen ten behoeve van een 
nieuwe multifunctionele voorziening voor jeugdzorg en speciaal onderwijs. 

Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan 
Omdat het bouwkundig ontwerp van deze nieuwe voorziening niet past binnen het vigerende 
bestemmingsplan is een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan 
ingediend. Dit document vormt de ruimtelijke onderbouwing waarin wordt onderzocht of de 
ontwikkeling voldoet aan 'een goede ruimtelijke ordening'. 

Cardea vestiging Leiderdorp 
De Campus Leiderdorp is een centrum waar alle hulp aan kinderen tot 14 jaar is 
ondergebracht. Deze hulp bestaat uit gezinsbehandeling en daghulp. De daghulp voor 
kinderen wordt gecombineerd met (speciaal) onderwijs. 

Bouwplan 
De multifunctionele voorziening voor jeugdzorg en speciaal onderwijs bestaat uit één 
bouwmassa met een lengte van circa 50 m en een breedte van circa 30 m. Het gebouw 
bestaat uit twee bouwlagen met een bouwhoogte van 8 m. Op het dak zijn twee 
ondergeschikte ruimten geplaatst. 

Beleidskader 
De ontwikkeling past binnen de rijks-, provinciale-, regionale- en gemeentelijke beleidsvisies. 
De ontwikkeling houdt het voorzieningen-aanbod voor speciaal onderwijs in stand en draagt 
hierdoor bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in Leiderdorp. 

Onderzoek 
Er is onderzoek uitgevoerd naar de aspecten verkeer, wegverkeergeluid, milieu, 
waterhuishouding, archeologie, flora en fauna en de financiële uitvoerbaarheid. Aan de 
toetsingskader wordt voldaan en de aspecten leveren geen belemmeringen op voor de 
ontwikkeling. 

Conclusie 
De eindconclusie is dat het project voldoet aan de eis van een goede ruimtelijke ordening en 
van een goede ruimtelijke onderbouwing is voorzien. Het plan is stedenbouwkundig gezien 
inpasbaar in de omgeving, past binnen de gestelde beleidskaders en de onderzoeksaspecten 
leveren geen belemmeringen op. 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam 



Bijlage 1 Advies Milieudienst West-Holland 

Adviesbureau RBOI 80105.16413.00 
Rotterdam 



C o n t a c t p e r s o o n : 

U w referent ie: 

Betreft: 

Correspondentie-adres: Bezoekadres: Telefoon: 071 408 36 00 

Postbus 159 Schipholweg 128 * Fax: 071 408 36 01 

2300 AD Leiden 2316 XD Leiden v.v.'.v.""dwh.n! 

Gemeente Leiderdorp 
De heer M.P. Vroonhof 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 

Claudia Lokman 

GEMEENTE LEIDERDORP 
Nr. 

ipgskor.?!» 2 0 AF.1 2Dj; 

Kopse w 

~ B T ~ 
1 -

Afdoening. 

Milieuadvies jeugdzorginstelling Cardea Simon Smitweg 7 
Leiderdorp 

UMUm: 18 april 2011 

K e n m e r k : 2011004584 

Inboeknummer : 2011003346 

57 VERZONDEN 18 APR. 2011 

De Milieudienst West-
Holland voert de 
milieutaken uit voor de 
gemeenten: 
• Alphen aan den Rijn 
• Hillegom 
• Kaag en Braassem 
• Leiden 
• Leiderdorp 
• Nieuwkoop 
• Oegstgeest 
• Rijnwoude 
• Teylingen 
• Zoeterwoude 

Zij verricht ook milieu
werkzaamheden voor 
andere gemeenten. 

Geachte heer Vroonhof, beste Merijn, 

Op 17 maart 2011 heeft u ons gevraagd om advies over het plan voor de nieuwbouw van de 
jeugdzorginstelling Cardea op het perceel Simon Smitweg 7 in Leiderdorp. De Milieudienst 
heeft de milieuaspecten beoordeeld. 

In verband met de ligging van het plangebied naast de snelweg A4 zijn met name de aspecten 
geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid van belang voor de ontwikkeling. 

Er moet een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai worden uitgevoerd naar de 
geluidsbelasting ten gevolge van de wegen1 op de geluidgevoelige bestemmingen. Indien de 
voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar wel wordt voldaan aan de maximale 
grenswaarde van de Wet geluidhinder, kan de gemeente, onder voorwaarden, hogere waarden 
vaststellen. 

Ten aanzien van luchtkwaliteit wordt verwacht dat voldaan wordt aan de wettelijke eisen en de 
ambities uit het Milieubeleidsplan 2003-2010. Een definitief advies kan echter pas worden 
gegeven als de locatie van de gebouwen, de functies en eventuele toename van verkeer 
duidelijk zijn. 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt wel geadviseerd om de GGD bij de 
planvorming te betrekken. 

Vanwege het transport van gevaarlijke stoffen over de A4 is externe veiligheid relevant voor 
het plan. Voor het beoordelen van het aspect externe veiligheid is meer informatie nodig over 
het aantal personen, functies en locatie van de gebouwen. Er zal een verantwoording van het 
groepsrisico moeten worden opgesteld. Wij adviseren u om de brandweer vroegtijdig bij de 
planvorming te betrekken. 

Vanuit milieuzonering adviseren wij u om een minimale afstand van 10 meter vanaf de grens 
van de instelling aan te houden tot woningen van derden. 

Doorkiesnummer: 
071 4083306 1 A 4 , W i l l e m - A l e x a n d e r l a a n , S i m o n S m i t w e g , P e r s a n t S n o e p w e g 
E-mail: 
c . l o k m a n @ m d w h . n l 



Voor het wijzigen van de inrichting zal een melding op grond van het Activiteitenbesluit 
moeten worden ingediend. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat er geen sprake is van een 
vergunningplicht op grond van de Wabo (onderdeel milieu). 

Er zal een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd. 

Ten aanzien van duurzaamheid adviseren wij u om het Regionale beleidskader duurzame 
stedenbouw toe te passen. 

Indien er meer bekend is over de planontwikkeling kunnen wij u nader adviseren over de 
milieuaspecten. 

Heeft u verder nog vragen, neemt u dan contact op met Claudia Lokman van onze dienst. 

Namens het dagelijks bestuur van de Milieudienst West-Holland, 

Met vriendelijke groet, 

Drs. A.L. de Zwart-Durieux 
hoofd afdeling Leefmilieu 

Bijlage: 
Advies Ruimtelijke plannen, Simon Smitweg 7 Leiderdorp Cardea, 18 april 2011 

Cc: Procedurekamer (ROM advies) 
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Milieudienst West-Holland 
Advies ruimtelijke plannen 

Project Simon Smitweg 7 Leiderdorp Cardea 
Gemeente Leiderdorp 
Datum vraag 13 maart 2011 
Datum advies 18 april 2011 
Contactpersoon gemeente M. Vroonhof 
Contactpersoon MDWH Claudia Lokman 
Akkoord coördinator MDWH 
Adviseurs Robert van der Voort (Bedrijven en milieuzonering) 

Alex Jirka (Bodem) 
Hanno Verkuil (Geluid) 
Lisette Loonen (Luchtkwaliteit) 
Rees Hennekam (Externe veiligheid) 

Samenvatting en conclusie 
De gemeente Leiderdorp heeft de Milieudienst gevraagd om advies over het plan voor de ver
vangende nieuwbouw van de jeugdzorginstelling Cardea op het perceel Simon Smitweg 7 in 
Leiderdorp. De Milieudienst heeft de milieuaspecten beoordeeld. 

In verband met de ligging van het plangebied naast de snelweg A4 zijn met name de aspecten 
geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid van belang voor de ontwikkeling. 

Er moet een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai worden uitgevoerd naar de geluidsbelas
ting ten gevolge van de wegen' op de geluidgevoelige bestemmingen. Indien de voorkeurs
grenswaarde wordt overschreden, maar wel wordt voldaan aan de maximale grenswaarde van de 
Wet geluidhinder, kan de gemeente, onder voorwaarden, hogere waarden vaststellen. 

Ten aanzien van luchtkwaliteit wordt verwacht dat voldaan kan worden aan de wettelijke eisen 
en de ambities uit het Milieubeleidsplan 2003-2010. Een definitief advies kan echter pas worden 
gegeven als de locatie van de gebouwen, de functies en eventuele toename van verkeer duidelijk 
zijn. 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt wel geadviseerd om de GGD bij de plan
vorming te betrekken. 

Vanwege het transport van gevaarlijke stoffen over de A4 is externe veiligheid relevant voor het 
plan. Voor het beoordelen van het aspect externe veiligheid is meer informatie nodig over het 
aantal personen, functies en locatie van de gebouwen. Er zal een verantwoording van het 
groepsrisico moeten worden opgesteld. Wij adviseren u om de brandweer vroegtijdig bij de 
planvorming te betrekken. 

Vanuit milieuzonering adviseren wij u om een minimale afstand van 10 meter vanaf de grens 
van de instelling aan te houden tot woningen van derden. 

Voor het wijzigen van de inrichting zal een melding op grond van het Activiteitenbesluit moe
ten worden ingediend. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat er geen sprake is van een vergunning-

1 A4, Willem-Alexanderlaan, Simon Smitweg, Persant Snoepweg 
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plicht op grond van de Wabo (onderdeel milieu). " • # ^ ^ ^ ^ ^ 

• • 
Er zal een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd. 

Ten aanzien van duurzaamheid adviseren wij u om het Regionale beleidskader duurzame ste
denbouw toe te passen. 

Indien er meer bekend is over de planontwikkeling kunnen wij u nader adviseren over de 
milieuaspecten. 

Projectbeschrijving 
Het ingediende plan betreft het plan voor vervangende nieuwbouw van de jeugdzorginstallering 
Cardea op de locatie Simon Smitweg 7 in Leiderdorp. In het gebouw zal ook onderwijs worden 
gegeven. 

Adviesvraag 
De gemeente heeft de Milieudienst gevraagd of er vanuit milieu aandachtspunten zijn voor 
nieuwbouw van een jeugdzorginstelling. De Milieudienst heeft de milieuaspecten beoordeeld. 
Hierna volgt de beoordeling per milieuaspect. 

Bedrijven en milieuzonering 
Vanuit een goede ruimtelijke ordening moet worden beoordeeld of bedrijven in de omgeving 
worden belemmerd door het plan en of ter plaatse van de woningen sprake is van een aanvaard
baar woon- en leefklimaat. 

Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van de VNG Handreiking bedrijven en milieuzone
ring. 

De inrichting van Cardea kan worden ingedeeld in diverse activiteiten. In de onderstaande tabel 
worden de activiteiten omschreven met de daarbij behorende milieucategorie en richtafstand tot 
rustige woonwijk en gemengd gebied. 

Omschrijving Milieucategorie Richtafstand 
tot rustige 
woonwijk (m) 

Richtafstand 
tot gemengd 
gebied (m) 

Dagverblijven (SBl-code 
8512, 8513) 

1 10 0 

Kinderopvang (SBI-code 
853) 

2 30 10 

Scholen (SBI-code 801, 802) 2 30 10 

De omgeving is aan te merken als gemengd gebied, vanwege de ligging nabij de A4, het zie
kenhuis, brandweergarage, gemeentewerf. De richtafstand tot een rustige woonwijk kan daarom 
met een afstandsstap worden verkleind. 

Om die reden wordt geadviseerd om minimaal een afstand van 10 meter aan te houden van het 
zorginstellingterrein tot de woningen aan de Holtlant. 
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Wet milieubeheer 
De jeugdzorginstelling is een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Van vergunning
plicht (omgevingsvergunning voor milieu) zal zeer waarschijnlijk geen sprake zijn. 
Het Activiteitenbesluit is naar verwachting van toepassing. Afhankelijk van de activiteiten die 
worden uitgevoerd is er sprake van een type A (geen melding nodig bij oprichten of verande
ren) of een type B-inrichting (wel melding noodzakelijk bij oprichten of veranderen). 

Het huidige gebouw van Cardea heeft een zwembad met bijbehorende gevaarlijke stoffen en is 
om die reden een type B-inrichting. Ook is er sprake van een inrichting met een aanzienlijk 
energiegebruik. 

Het is van belang dat bij het maken van het nieuwbouwplan rekening wordt gehouden met de 
eisen uit het Activiteitenbesluit, zoals voor energiebesparing. Een vooroverleg hierover tussen 
Cardea en de Milieudienst is noodzakelijk. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de 
heer R. van der Voort, telefoonnummer 071 4083 222. 

Bij de Milieudienst zijn voor het perceel Simon Smitweg 7 te Leiderdorp geen gegevens bekend 
ten aanzien van de chemische kwaliteit van de bodem. Voor de aanvraag van de omgevingsver
gunning dient een verkennend bodemonderzoek te worden aangeleverd. Dit onderzoek mag niet 
ouder zijn dan 5 jaar en dient betrekking te hebben op dat deel waar nieuwbouw wordt gereali
seerd inclusief tuin. Voor vragen met betreklcing tot bodem kunt u zich richten tot de heer A. 
Jirka van de Milieudienst, telefoonnummer 071 4083260. 

Asbest 
Bij het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbest moet altijd een inventarisatierapport aan
wezig zijn. De Milieudienst kan deze inventarisatie desgewenst beoordelen. De inventarisatie
plicht geldt niet voor gebouwen waar geen vermoeden van asbest is. 

Geluid 
De jeugdzorginstelling (inclusief onderwijs) is een geluidsgevoelig object zoals bedoeld in de 
Wet geluidhinder2. Dit betekent dat moet worden getoetst aan de normen uit de Wet geluidhin
der. Afhankelijk van de uiteindelijke functies van het buitenterrein moet het buitenterrein moge
lijk ook worden beschouwd als "geluidsgevoelig terrein". 

De planlocatie is gelegen binnen de zone van de wegen A4, Willem-Alexanderlaan en de Simon 
Smitweg, Persant Snoepweg. 

Er moet een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai worden uitgevoerd naar de geluidsbelas
ting ten gevolge van de wegen op de geluidgevoelige bestemmingen. Indien de voorkeurs
grenswaarde wordt overschreden, maar wel voldaan wordt aan de maximale grenswaarde van de 
Wet geluidhinder, dan kan de gemeente, onder voorwaarden, hogere waarden vaststellen. 

2 A n d e r e g e l u i d s g e v o e l i g e g e b o u w e n z o a l s m e d i s c h e k i n d e r d a g v e r b l i j v e n 

Bodem 
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Wij adviseren u om voor het uitvoeren van het akoestisch onderzoek contact ' • m ^ ^ f c ^ ^ 
op te nemen met de heer H. Verkuil van de Milieudienst (telefoon 071 4083295) "" • • 
om de uitgangspunten van het onderzoek nader te bespreken. 

Luchtkwaliteit 
Bij de beoordeling van de luchtkwaliteit zijn wij er vanuit gegaan dat het plan geen extra ver
keer genereert. 
Indien later blijkt dat er wel sprake is van extra verkeer ten opzichte van de huidige situatie, dan 
zal het aspect luchtkwaliteit opnieuw moeten worden beoordeeld. 

Toetsing wet 
In de Wet milieubeheer zijn kwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Titel 5.2 Wm 
'Luchtkwaliteitseisen' wordt kortweg aangeduid als de Wet luchtkwaliteit. Het doel van de wet 
is om mens en milieu bescherming te bieden tegen de negatieve effecten van luchtverontreini
ging. Voor de gezondheid van de mens is een goede luchtkwaliteit van groot belang. In de wet 
is, door middel van criteria, een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine ruimtelijke projec
ten. Een project is klein als het niet in betekenende mate leidt tot een verslechtering van de 
luchtkwaliteit. De grens ligt bij 3 % van de grenswaarde ( = 1,2 u.g/m3) voor stikstofdioxide en 
fijn stof. 

In de "Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)" is geen toetscriteri-
um opgenomen specifiek voor een zorginstelling met onderwijs faciliteiten. Omdat het project 
een vervanging van een bestaande situatie betreft, is te concluderen dat het project de luchtkwa
liteit niet verslechtert. Het project is "niet in betekenende mate". Er hoeft dus niet getoetst te 
worden aan de grenswaarden. 

Besluit gevoelige bestemmingen 
Het Besluit gevoelige bestemmingen is in werking getreden. Met deze amvb wordt de vestiging 
van zogeheten 'gevoelige bestemmingen' in de nabijheid van provinciale en rijkswegen beperkt. 
Het besluit is gericht op bescherming van mensen met een verhoogde gevoeligheid voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het besluit voorziet in zones waarbinnen luchtkwaliteitonderzoek nodig 
is, namelijk 300 meter aan weerszijden van rijkswegen en 50 meter langs provinciale wegen, 
gemeten vanaf de rand van de weg. 

Wanneer in de onderzoekszone de grenswaarden voor fijn stof of stikstofdioxide (dreigen te) 
worden overschreden, mag het totaal aantal mensen dat hoort bij een 'gevoelige bestemming' 
niet toenemen. Dit wordt bereikt door op zo'n plek de vestiging van de gevoelige bestemming 
niet toe te staan. Bij uitbreidingen van bestaande gevoelige bestemmingen is een eenmalige 
toename van maximaal 10 % van het totale aantal blootgestelden toegestaan. 

In het geval van dit schetsplan is sprake van een gevoelige bestemming. De locatie van het 
bouwvlak is nog niet bekend, de bebouwing wordt gerealiseerd in een zone langs een weg zoals 
omschreven in het besluit gevoelige bestemmingen. Ter hoogte van de Simon Smitweg is geen 
dreigende overschrijding van de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof daarom zal nu 
geen luchtkwaliteitonderzoek hoeven te worden uitgevoerd. Echter zodra de definitieve locatie 
bekend is zal opnieuw bekeken moeten worden wat de luchtkwaliteit ter plaatse is. 

Advies ruimtelijke plannen 
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Toetsing Milieubeleidsplan 2003-2010 en Regionaal beleidskader duurzame stedenbouw 
Uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening moet afgewogen worden of het aanvaardbaar is om 
het project op deze locatie te realiseren. In dit geval is getoetst aan de ambitie uit het Milieube
leidsplan 2003-2010 en het Regionaal beleidskader duurzame stedenbouw. 

Eén van de ambities van het Milieubeleidsplan 2003-2010 luidt: Op het merendeel van de plaat
sen waar mensen wonen, sporten of anderszins langdurig verblijven is de concentratie aan 
luchtverontreinigende stoffen in 2010 beduidend lager dan de toegestane grenswaarden. Waarbij 
in de praktijk de term beduidend lager dan de grenswaarde is gesteld op 36-38 u.g/m3. Hierbij is 
aangesloten bij de extra ambitie uit het Regionaal beleidskader duurzame stedenbouw. 

Om inzicht te geven in de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging wordt gebruik ge
maakt van de, door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, beschikbaar gestelde digitale 
monitoringstool fwww.nsl-monitoringstool.nl). 

Uit deze monitoringstool blijkt dat langs de Simon Smitweg in 2011 de concentraties stikstofdi
oxide en fijn stoflager zijn dan de grenswaarden (respectievelijk 33,0 ug/m3 en 25,5 ug/m3). 
Hiermee wordt voldaan aan de ambitie uit het Milieubeleidsplan 2003-2010 en de extra ambitie 
uit het Regionaal beleidskader duurzame stedenbouw. 

Toetsing GGD beleid 
Dit plan beoogt de realisatie van zorginstelling met onderwijs faciliteiten op korte afstand van 
de snelweg Uit het scoresysteem dat de GGD hanteert, blijkt dat het bij dit plan gaat om de rea
lisatie van zogenaamde gevoelige bestemmingen nabij een snelweg. 
Uit gezondheidsonderzoek blijkt dat mensen die vlakbij een snelweg (minder dan 100 meter 
afstand) of een drukke stadsweg (minder dan 50 m afstand) wonen, een hogere kans hebben om 
te overlijden aan long- en hartziekten. Ook komen luchtwegklachten bij deze mensen vaker 
voor. Uit onderzoek is gebleken dat vooral het mengsel van stoffen in uitlaatgassen van ver
brandingsmotoren verantwoordelijk is voor de genoemde gezondheidseffecten. De gezond
heidseffecten blijken ook op te treden wanneer wel aan de wettelijk vastgestelde grenswaarden 
wordt voldaan. 
Op basis hiervan komt men tot de conclusie dat de afstand tot de weg een betere maat is dan het 
gebruikelijke toetsen aan de wettelijke grenswaarden voor de afzonderlijke stoffen zoals nu 
gebeurt. De GGD vindt het bij met name gevoelige bestemmingen belangrijk dat hier rekening 
mee wordt gehouden. 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt dan ook geadviseerd de GGD bij de 
planvorming te betrekken. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met het 
Cluster Milieu, Hygiëne en Gezondheid van GGD Hollands Midden, telefoon 071 5163381 of 
per mail mhg(£>ggdhm.nl. 

Conclusie 
Het plan voldoet aan de Wet milieubeheer, onderdeel luchtkwaliteitseisen. Het plan voldoet aan 
het Besluit gevoelige bestemming. Verder wordt voldaan aan de ambitie uit het milieubeleids
plan 2003-2010 en het Regionale beleidskader duurzame stedenbouw. 
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Advies ruimtelijke plannen 

Gezien de aard van de instelling is het wenselijk om de GGD om advies te vragen. Zodra het 
definitieve plan bekend is zal de luchtkwaliteit opnieuw moeten worden beoordeeld. 

Externe Veiligheid 
Voor externe veiligheid is het transport van gevaarlijke stoffen over de A4 relevant voor de 
ontwikkeling op het terrein van Cardea. 
Het plangebied ligt op korte afstand van de A4 (ca. 100 meter). De A4 is een hoofdroute voor 
het transport van gevaarlijke stoffen. Voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis is een risico
berekening uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de hoogte van het groepsrisico ligt op ongeveer 0,3 * 
de oriëntatiewaarde. Bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen op de A4 kunnen in het slechtste 
geval ca. 1000 dodelijke slachtoffers vallen. 

Op basis van de zeer beperkt beschikbare informatie kan geen uitspraak gedaan worden over de 
haalbaarheid van het nieuwbouwplan. Om dit beter te kunnen in schatten moet o.a. meer inzicht 
gegeven worden in de bestaande situatie en de gewenste toekomstige situatie. 

Hierbij moeten vragen beantwoord worden als: welke locatie(s) gaat het over; welke functies 
zijn er en worden er mogelijk gemaakt; voor hoeveel personen/kinderen zijn de voorzieningen 
bedoeld etc. 

Het is verstandig om in een vroeg stadium extra aandacht te besteden aan externe veiligheid en 
de brandweer bij deze ontwikkeling te betrekken, los van de vraag of de nieuwbouw planolo
gisch al mogelijk is of niet. Gezien de locatie is specifieke aandacht gewenst voor de alarme
rings- en vluchtmogelijkheden, bestrijdingsmogelijkheden hulpdiensten, zelfredzaamheid van 
de kinderen/aanwezigen, etc. 

Mogelijk moet, op basis van de nadere informatie, een nieuwe risicoberekening uitgevoerd 
worden. 

In het kader van de planologische procedure zal een verantwoording van het groepsrisico moe
ten worden opgesteld. 

Indien er meer informatie over het plan bekend is, kunnen wij de gemeente nader adviseren. 

Duurzaamheid 
De gemeente Leiderdorp vindt het duurzaam ontwikkelen van het stedelijke gebied belangrijk. 
De gemeente streeft er naar dat elke ruimtelijke ontwikkeling bijdraagt aan het verbeteren van 
de kwaliteit van economie, maatschappij als milieu, zowel op de korte en lange termijn. Zij wil 
daarmee de kwaliteit en duurzaamheid van de stedelijke ontwikkeling op een zo hoog mogelijk 
niveau brengen. 

Duurzame stedenbouw/gebiedsontwikkeling is vooral het inspelen op de kansen van de nieuwe 
bouwlocatie. Juist door in een vroegtijdig stadium aandacht te besteden aan de specifieke ken
merken en mogelijkheden van de bouwlocatie kan er voor gezorgd worden dat een aantrekkelij
ke woon- en voorzieningenomgeving ontstaat. 

F 
i 

I i 

Pagina 6/7 



Milieudienst West-Holland y-'^Z 

De gemeente Leiderdorp heeft het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw (RBDS) 
vastgesteld. In het RBDS staat het beleid van de gemeente voor duurzame stedenbouw. Een 
ambitietabel maakt onderdeel uit van het RBDS. 

Indien de gemeente besluit om verder te gaan met de planvorming adviseren wij u om het Regi
onale beleidskader duurzame stedenbouw toe te passen. 

Advies ruimtelijke plannen 
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Hollands Midden 

Advies Leiderdorp, Cardealocatie 

1. Aanleiding 
De GGD heeft in opdracht van de Gemeente Leiderdorp de herontwikkelingsplannen van de 
jeugdzorginstelling Cardea zoals die daar zijn voor de locatie Simon Smitweg 7 te Leiderdorp 
beoordeeld op het aspect gezondheid. Cardea levert geïndiceerde jeugdzorg voor kinderen van 0-23 
jaar en geeft ook onderwijs op deze locatie. De adviezen staan achter in dit document in hoofdstuk 3. 

1.1 Huidige gebiedsindeling 
De locatie ligt op een vierkant perceel van ongeveer 140m diep. Het perceel begint op 50m van de 
rijksweg A4 en eindigt op 190m afstand. Het perceel is aan alle zijden omgeven door de Simon 
Smitweg. De noord- en oostzijde van deze weg zijn smalle weggetjes op eigen terrein. Er is deels 
eenrichtingsverkeer op de Simon Smitweg aan de westzijde van het perceel. De Simon Smitweg langs 
de zuidzijde is een relatief drukke doorgaande weg. Ten zuiden daarvan ligt de A4. Er zijn 
parkeerplaatsen langs de noordelijke rand van het perceel en er is groen langs de zuidelijke en 
oostelijke rand. Ten noorden van het perceel ligt een woonwijk. Op het perceel liggen de verschillende 
gebouwen van Cardea, uitsluitend laagbouw met maximaal 2 verdiepingen die onderling vooral 
verbonden zijn door middel van gangen. 

1.2 Gewenste gebiedsindeling 
Omdat het gebouw van Cardea niet meer voldoet aan de huidige wensen en maatstaven is Cardea 
van plan om op dezelfde locatie nieuwbouw te plegen. Omdat dit nieuwe gebouw uit meerdere 
verdiepingen gaat bestaan heeft Cardea grond over. Plan is om hier woningbouw op te realiseren, 
waarvan 30% sociale woningbouw, de rest particulier. De plekken voor deze bestemmingen op het 
perceel staan nog niet vast. 

1.3 Taak GGD 
Een gemeente heeft de wettelijke plicht om aan goede ruimtelijke ordening te doen. De GGD draagt 
hier aan bij door te adviseren over gezonde ruimtelijke ordening. De GGD houdt hierbij rekening met 
de gezondheid van huidige en toekomstige bewoners en bezoekers van een gebied. 

2. Milieusituatie 

2.1 Luchtverontreiniging 
Algemeen: Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de afstand tot een drukke weg (zowel rijkswegen 
als drukke binnenstedelijke wegen) een goede indicator is voorde concentraties ultrafijn stof in de 
leefomgeving en gezondheidsrisico's. Ultrafijn stof is de fractie van fijn stof die het meest schadelijk is 
voor de gezondheid. Het bestaat uit deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer en is voornamelijk afkomstig 
van wegverkeer. Doordat de deeltjes zo klein zijn, kunnen ze diep ingeademd worden en niet alleen in 
de luchtwegen, maar ook elders in het lichaam schade aanrichten. Het gaat om acute 
luchtwegklachten, zoals hoesten en benauwdheid, maar ook een hogere kans op bijvoorbeeld hart- en 
vaatziekten. Bij kinderen kunnen astmaklachten en allergieën verergeren als gevolg van 
luchtverontreiniging en hun longfunctie kan achter blijven ten opzichte van die van kinderen die verder 
van drukke wegen wonen of naar school gaan. Vooral kinderen, ouderen en mensen met hart- en 
vaatziekten of luchtwegklachten zijn gevoelig voor luchtverontreiniging. De GGD adviseert geen 
nieuwe woningen of bestemmingen waar kwetsbare groepen langdurig verblijven (scholen, 
kindercentra, verzorgingshuizen en ziekenhuizen) te bouwen langs rijkswegen en stadswegen met 
meer dan 10.000 voertuigbewegingen per etmaal. Dooreen hoog aandeel verkeersgerelateerde 
luchtverontreiniging is de luchtkwaliteit in nabijheid van dergelijke wegen onvoldoende. Dit advies 
wordt onderschreven door de Gezondheidsraad en RIVM. 

Dichtbij een snelweg is de verkeersgerelateerde luchtverontreiniging hoog. Er is waarschijnlijk veel 
ultrafjjn stof aanwezig. Hierdoor is de luchtkwaliteit onvoldoende, ook al voldoet de luchtkwaliteit aan 
de normen voor stikstofdioxide en fijn stof. De milieudienst West Holland heeft voor 2011 met behulp 
van een digitale monitoringstool de luchtkwaliteit op de locatie beoordeeld. De vastgestelde 
concentratie stikstofdioxide is 33,0 ug/m 3 en de concentratie fijn stof is 25,5 ug/m3. De rijksweg A4 op 
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50m van de zuidrand van het perceel heeft 74800 motorvoertuigbewegingen per etmaal in 
westelijke en 76900 in oostelijke richting. De Simon Smitweg die direct rondom het perceel loopt heeft 
aan de westzijde 4000 motorvoertuigbewegingen per etmaal, en aan de zuidzijde 2200 en 4600 in 
respectievelijk westelijke en oostelijke richting. Deze wegen kwalificeren niet als drukke stadswegen 
(10.000 motorvoertuigbewegingen of meer per etmaal). Het aantal voertuigbewegingen over de 
oostelijke en noordelijke zijde van Simon Smitweg is niet bekend. Dit zal zeer waarschijnlijk lager zijn 
dan de hierboven genoemde waarden omdat het een kleine, niet doorgaande weg is. 

2.2 Geluidbelasting 
Algemeen: De belangrijkste gezondheidseffecten van geluid zijn hinder en slaapverstoring. Een 
definitie van hinder is "een gevoel van onbehagen, gerelateerd aan een bron, met de overtuiging van 
een individu of groep dat dit een negatief effect heeft op hen ". Een te hoge geluidbelasting tijdens de 
slaap kan leiden tot slaapverstoring. Verstoorde slaap kan overdag tot uiting komen in een gevoel van 
vermoeidheid of van een algemeen verminderd welbevinden, slaperigheid, verslechtering van de 
prestatie en een toegenomen irritatie. 
Langdurige blootstelling aan geluid kan leiden tot hartvaatziekten. Het gaat dan vooral om effecten als 
hoge bloeddruk en hartinfarct. 
Er zijn voldoende aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan transportgeluid een negatief effect 
heeft op de leerprestaties. Het gaat dan vooral om effecten op begrijpend lezen, aandacht, lange 
termijn geheugen en probleemoplossend vermogen. 

Volgens de kaart uit het Tracébesluit A4 is de geluidsbelasting voor de hoogste bouwlaag van de 
huidige gebouwen van Cardea in de klasse 49 t/m 53 dB. Dit is met een geluidsscherm van 4m hoog 
langs de rijksweg. Indien er hogere geluidsschermen of hoge kantoorgebouwen langs de rijksweg 
zullen komen, zal de geluidsbelasting mogelijk (iets) lager uitvallen. Aan de andere kant zal de hogere 
bebouwing van Cardea waarschijnlijk een hogere geluidsbelasting hebben. Het netto-effect hiervan is 
door de GGD niet te voorspellen. Een hoge flat van ongeveer 12 verdiepingen welke vlakbij de 
Cardea-locatie op 200m van de rijksweg ligt, heeft volgens het Tracébesluit een geluidsbelasting van 
54 t/m 58 dB op de hoogste verdieping. 
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting voor wegverkeer aan de gevel van nieuwe 
woningen is een L d e n van 48 dB. De maximaal toelaatbare geluidsbelasting voor nieuwe woningen (en 
geluidgevoelige bestemmingen zoals Cardea) aan een bestaande snelweg is 53 dB. 
De maximaal toelaatbare geluidsbelasting wordt op dit moment op het gebouw van Cardea niet 
overschreden. Met het voornemen om het gebouw meerdere verdiepingen te maken zou dit wel 
overschrijdingen op kunnen leveren zoals de hoge flat laat zien. Of dit zal gebeuren is voor de GGD 
niet te beoordelen. De voorkeursgrenswaarde wordt nu al wel overschreden en dat zal indien er geen 
extra maatregelen worden genomen ook zo blijven. 

2.3 Groen 
Algemeen: Mensen voelen zich prettig in het groen. Wie in een groene wijk woont, voelt zich beter en 
bezoekt minder vaak de huisarts. Een groene omgeving vermindert stress, nodigt uit tot bewegen en 
het ontmoeten van buurtbewoners. Daarnaast is groen in de buurt goed voor de ontwikkeling van 
kinderen en kan het bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, zingeving en een goed microklimaat. 

Op de zuidzijde van het perceel is een stuk gras. Verder staan er op de uiterste zuidrand en aan de 
oostzijde hoge bomen. Verder is het perceel zelf redelijk groen en zijn er twee speelplaatsen op de 
binnenplaatsen van de locatie. Tussen de zuidelijke Simon Smitweg en de snelweg is een 
bomenstrook van 30 a 40m breed. 

3. Gezondheidskundig Advies 

3.1 Afstand tot drukke wegen 
De GGD classificeert woningen en jeugdzorginstellingen als gevoelige objecten. De GGD hanteert 
voor de locatie van gevoelige ruimtelijke objecten de volgende advieswaarden (GGD richtlijn 
luchtkwaliteit en gezondheid, 2008): 

minstens 300 meter van de snelweg is het meest wenselijk; 
binnen 100 meter van de snelweg wordt sterk afgeraden; 
minstens 50m van drukke wegen, waarbij met 'druk' een weg met een verkeersintensiteit 
van meer dan 10.000 motorvoertuigen per etmaal wordt bedoeld. 
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De GGD constateert dat de plannen van Cardea voor de invulling van de locatie op deze 
afstand van de rijksweg vanuit gezondheidskundig aspect verre van optimaal zijn. Ongeveer de helft 
van de locatie valt binnen 100m afstand van de snelweg. De luchtkwaliteit is daardoor zeer matig. 
Cardea is hiervan op de hoogte en wil de plannen op deze locatie realiseren. 
In dat geval zijn de volgende adviezen van belang: 

Zowel de woningen als de jeugdzorginstelling zijn gevoelige bestemmingen, maar de verblijfsduur 
in de woningen is waarschijnlijk langer en de woningen zijn nieuwe bestemmingen. 
Sociale huurwoningen worden toegewezen, particuliere woningen worden gekozen. De kleinere 
keuzevrijheid en de mindere kwaliteit van sociale woningen zorgen ervoor dat bewoners hiervan 
omgevingsfactoren sneller als hinderlijk zullen ervaren. 
Daarom adviseert de GGD om de woningen zo ver mogelijk van de snelweg op het perceel te 
realiseren, dus aan de noordelijke zijde. Sociale huurwoningen zouden omwille van het gebrek 
aan keuzevrijheid niet op milieubelaste locaties moeten worden gerealiseerd (dus niet binnen 
300m van een snelweg). 
Het realiseren van de woningen aan de noordzijde van de locatie sluit goed aan bij de woningen 
die al ten noorden van het perceel staan. 

3.2 Zorgen voor frisse lucht binnen 
Omdat luchtkwaliteit in een instelling waar ook onderwijs wordt gegeven een belangrijke determinant 
voor de gezondheid en de leerprestaties van leerlingen is, zal er veel aandacht voor de 
binnenmilieukwaliteit en ventilatiemogelijkheden moeten zijn. In woningen is binnenmilieukwaliteit ook 
van belang voor de gezondheid van de bewoners. Hier dient -zeker vanwege de nabijheid van de 
snelweg- extra aandacht naar uit te gaan. 
De ventilatiecapaciteit in de gebouwen moet na de oplevering tenminste voldoen aan het bouwbesluit 
en bij voorkeur 20% groter zijn. Onderhoud van systemen is daarbij van groot belang; daar zou bij 
oplevering een plan voor moeten zijn. Om een goed binnenmilieu te realiseren in de nabijheid van de 
rijksweg is het aan te bevelen om de gebouwen te voorzien van een ventilatiesysteem waarin filters 
zitten die ultrafijn stof kunnen tegenhouden, welke ook makkelijk vervangen kunnen worden. De GGD 
zou in een vervolgtraject kunnen adviseren over specifiekere bouwtechnische maatregelen. Deze 
nemen we nu niet mee. 

3.3 Geluid weren 
Indien er geen geluidwerende maatregelen worden genomen zal de geluidsbelasting de 
voorkeursgrenswaarden blijven overschrijden en is de kans aanwezig dat de maximum toelaatbare 
grenswaarde ook wordt overschreden. 
Het geluidsniveau in de woning mag maximaal 33 dB (L d e n ) zijn. De GGD adviseert om aan deze norm 
te voldoen mèt gebruik van de aanwezige ventilatievoorzieningen zoals mechanische ventilatie of 
raam open. 
Een aantal aanbevelingen: 

Indien technisch mogelijk: laat door de milieudienst modelleren hoe de geluidsbelasting voor de 
Cardealocatie met meerdere verdiepingen relateert aan de genoemde maximum toelaatbare 
grenswaarde van 53 dB. 
Maatregelen om het geluidsniveau buiten omlaag te brengen hebben de voorkeur boven 
maatregelen in de gevels van de woningen of de jeugdzorginstelling. Dit is dichter bij de bron en 
verbetert de leefbaarheid van het hele achterliggende gebied. Daarnaast kunnen maatregelen aan 
de gebouwen zoals dove gevels sterk de leefbaarheid verminderen, bijvoorbeeld door 
verminderde lichtinval vanuit het zuiden (geluidbelaste zijde) en minder mogelijkheid tot ventilatie. 
Plaats de slaapkamers, woonkamers en tuinen indien mogelijk aan de geluidsluwe zijde. Niet-
verblijfsruimten zoals keuken, badkamer, bergingen of trappenhuis kunnen aan de geluidbelaste 
zijde gesitueerd worden. 
Idem voor Cardea; plaats de schoollokalen aan de geluidsluwe zijde en ruimte waar stilte minder 
vereist is, zoals speelruimte/opslagruimte aan de geluidbelaste zijde. 

3.4 Bewoners voorlichten 
Voor de bewoners van de woningen is het van belang om te weten dat ze dicht bij de snelweg gaan 
wonen en dat dit consequenties kan hebben voor hun gezondheid. Het op de hoogte brengen van 
bewoners zorgt ervoor dat ze dit meenemen in hun afweging voor het kiezen ervoor en er minder 
klachten achteraf komen. Dit is niet alleen voor de bewoners gunstig maar ook voor de eigenaars. De 
GGD kan meedenken bij de communicatie naar bewoners en de ontwikkeling van materiaal. 
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3.5 Bouwen voor mensen met keuzevrijheid 
De doelgroep voor de particuliere woningen zal er een moeten zijn die genoeg geld en kennis heeft. 
Dit biedt deze doelgroep namelijk de kans om te kiezen. De keuze voor deze woningen zal dan ook 
een bewuste keuze zijn, geen keuze waarin mensen zich gedwongen voelden. 

3.6 Compenserende maatregelen 
Vanwege de nabijheid van de snelweg is er op de locatie vanuit gezondheidsoogpunt een zeer matige 
luchtkwaliteit en is er overschrijding van de voorkeursgrenswaarde geluid is en mogelijk van de 
grenswaarde geluid. Om het welbevinden in het gebied te verbeteren is het aan te bevelen 
compenserende maatregelen te nemen. Een aantal voorbeelden: 

Plaats veel groen in de omgeving, zowel 'kijkgroen' als groen waarin gerecreëerd kan worden, dit 
biedt een goede natuurbeleving en stimuleert bewegingsgedrag. 
Voorkom zoveel mogelijk doorgaand verkeer langs de nieuwe bebouwing. 
Een centrale speelplaats in de wijk stimuleert de sociale cohesie en beweeggedrag. Overweeg 
voor Cardea een natuurspeelplaats aan te leggen. 
Waarborg de goede bereikbaarheid via de verschillende buslijnen en overweeg de mogelijkheid 
van een verhoogde frequentie hierin of het invoeren van een snelbuslijn. 
De meest ideale volgorde van bestemmingen van zuid naar noord op het perceel is als volgt: 

o Laat de hoge bomenrij staan 
o Daarachter de parkeerplaatsen en locatie Cardea 
o Daarachter groen en recreatieruimte voor omwonenden. 
o Daarachter de particuliere woningen 
o Daarachter de sociale huurwoningen 

Kenmerk: Advies GGD Cardea Leiderdorp 2011 - 4 -



Bijlage 3 Verklaring inspectie gebouw i 

SEES) GS TFNTRAAI BllHfAU Haacjse Schouwwei ) 8t 8F, Postbus 11109 , 2301 t C 1 eiilen 
1 071 579 50 50 f 071 579 50 5 9 [ info@tardea.nl I w w w cardea nl 

Leiden, 29 augustus 2011 

VERKLARING 

Hierbij verklaar ik dat door de technische dienst van Cardea Jeugdzorg zeer recent 
een Inspectie Is uitgevoerd aan ons pand Simon Smitweg 7 te Leiderdorp (in het 
bijzonder achter de boeidelen) in verband met mogelijke aanwezigheid van 
vleermuizen. 

Naar onze waarneming hebben wij geen vleermuizen kunnen constateren. 

and, 
rder 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam 

80105.16413.00 



Milieudienst West-Holland 
Advies ruimtelijke plannen 

Project Simon Smitweg 7 Leiderdorp 
Gemeente Leiderdorp 
Datum vraag 13 oktober 2011 
Datum advies 25 oktober 2011 
Contactpersoon gemeente R. Dinarina 
Contactpersoon M D W H Claudia Lokman 
Akkoord coördinator M D W H 
Adviseurs Kiki Visser (Bedrijven en milieuzonering) 

Alex Jirka (Bodem) 
Hanno Verkuil/Yvo Vlug (Geluid) 
Lisette Loonen (Luchtkwaliteit) 
Rees Hennekam (Externe veiligheid) 
Tom Schonenberg (Duurzaamheid) 

Samenvatting en conclusie 
De gemeente Leiderdorp heeft de Milieudienst gevraagd om advies over het plan voor de 
nieuwbouw van een multifunctionele voorziening voor jeugdzorg geïntegreerd met speciaal 
onderwijs op het perceel Simon Smitweg 7 in Leiderdorp. De Milieudienst heeft de ruimtelijke 
onderbouwing beoordeeld. 

Wij concluderen dat de ruimtelijke onderbouwing op de volgende punten moet worden aange
past. 
-aanpassen akoestisch onderzoek; 
-aanpassen verantwoording externe veiligheid. 
-resultaten bodemonderzoek opnemen; 
-tekst luchtkwaliteit aanpassen ivm duurzaamheidsagenda; 
-paragraaf duurzaamheid toevoegen; 

Het college en de raad moeten expliciet instemmen met de verantwoording van het groepsrisico 
en de te nemen maatregelen. 

Het Regionale beleidskader duurzame stedenbouw is van toepassing op dit plan. Aan de hand 
van de ambitietabel zal moeten worden beoordeeld of wordt voldaan aan de ambities en welke 
extra ambities gehaald kunnen worden. 

De Milieudienst heeft de ambities mbt milieu ingevuld. De overige ambities moeten door de 
gemeente worden ingevuld (in overleg met Milieudienst). 

Wij adviseren om de ambitietabel verder in te vullen en bij de ruimtelijke onderbouwing op te 
nemen. 

Projectbeschrijving 
Het ingediende plan betreft een aanvraag om omgevingsvergunning met ruime afwijking. Het 
plan betreft de nieuwbouw van een multifunctionele voorziening voor jeugdzorg geïntegreerd 
met speciaal onderwijs op het perceel Simon Smitweg 7 in Leiderdorp 
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Milieudienst West-Holland 
Advies ruimtelijke plannen 

Adviesvraag 
De gemeente heeft de Milieudienst gevraagd advies uit te brengen over dit plan. De Milieu
dienst heeft de milieuparagraaf van het plan beoordeeld en de beoordeling is per milieuaspect in 
de onderstaande hoofdstukken beschreven. 

Het advies is gebaseerd op de ruimtelijke onderbouwing "Cardea Campus aan de Simon Smit
weg Leiderdorp', 10 oktober 2011, projector. 80105.16413.00, R B O I . 

Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) 
In paragraaf 4.12 wordt ingegaan op de milieueffectrapportage. Ten aanzien van deze paragraaf 
hebben wij geen opmerkingen. 

Bedrijven en milieuzonering 
Ten aanzien van paragraaf 4.4 Mogelijke hinder van inrichtingen hebben wij geen opmerkingen. 

Bodem 
Ten aanzien van paragraaf 4.8 Bodemkwaliteit adviseren wij om de resultaten van het bodem
onderzoek op te nemen. 

E r is een verkennend bodemonderzoek (IDDS, kenmerk 1106D375/DBE/rapl, d.d. 31 augustus 
2011) uitgevoerd. 

Uit de resultaten van de chemische analyses blijkt dat de grond en het grondwater niet of licht 
zijn verontreinigd. Tijdens de veldwerkzaamheden heeft het onderzoeksbureau geen asbestver-
dachte materialen op het maaiveld en in de bodemmonsters waargenomen. De onderzoeksresul
taten geven geen aanleiding tot het nemen van vervolgstappen. 

De locatie is geschikt voor het beoogde gebruik als jeugdzorg complex. Uit milieuhygiënisch 
oogpunt zijn geen belemmeringen aanwezig voor het plan. 

Geluid 
Bij de ruimtelijke onderbouwing is een akoestisch onderzoek (akoestisch onderzoek Cardea 
locatie Leiderdorp, 5 oktober 2011, R B O I ) gevoegd. 
De Milieudienst heeft het onderzoek beoordeeld. 

Ten aanzien van het onderzoek hebben wij de volgende opmerkingen: 
• De gehanteerde geluidsberekeningen t.g.v. de A4 zijn niet nauwkeurig genoeg en niet op de 

juiste manier berekend voor de hogere waarde procedure. 
• Voor de buitenruimten is geen geluidbelasting berekend. De buitenruimten worden kenne

lijk niet beschouwd als geluidsgevoelig. In het rapport moet worden gemotiveerd waarom de 

Pagina 2/6 



Milieudienst West-Holland 
Advies ruimtelijke plannen 

buitenruimten niet zijn meegenomen. Onder "geluidsgevoelige terreinen" 
wordt verstaan: terreinen die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen 
dan algemene, categorale en academische ziekenhuizen, alsmede verpleeghuizen, voor zover 
deze bestemd zijn of worden gebruikt voor de in die gebouwen verleende zorg, of woonwa
genstandplaatsen. 

• De geluidbelasting is alleen voor de dagperiode berekend, dat is mogelijk. In de omgevings
vergunning zal moeten worden vastgelegd dat het gebouw 's avonds en 's nachts niet ge
bruikt mag worden. Indien het gebouw wel 's avonds/'s nachts in gebruik is zal het akoes
tisch onderzoek hierop moeten worden aangepast. De hoge waarde moet immers aansluiten 
bij de ruimtelijke procedure. 

Wij verzoeken u om het akoestisch onderzoek op de bovengenoemde punten aan te laten passen. 
Afhankelijk van de uitkomst van het aangepaste akoestisch onderzoek moet ook de geluidwe
ring worden aangepast. 

Uit het onderzoek blijkt dat een hogere waarde procedure noodzakelijk is. De Milieudienst ver
leent deze hogere waarde. 

Luchtkwaliteit 
In paragraaf 4.7 wordt het aspect Luchtkwaliteit beschreven. In deze paragraaf wordt verwezen 
naar het Milieubeleidsplan 2003-2010. 

Het Milieubeleidsplan 2003-2010 wordt vervangen door de Duurzaamheidsagenda 2011-2014. 
Naar verwachting wordt de Duurzaamheidsagenda op 19 december 2011 vastgesteld door de 
Raad. 

Indien de omgevingsvergunning wordt verleend na vaststelling van de Duurzaamheidsagenda is 
het wenselijk dat de tekst over het milieubeleidsplan te vervangen door de tekst van de duur
zaamheidsagenda. Hiervoor 

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 en Regionaal beleidskader duurzame stednbouw. 
Uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening moet afgewogen worden of het aanvaardbaar is 
om ontwikkelingen op een locatie toe te staan. Hierbij kan getoetst worden aan de ambities uit 
De Duurzaamheidsagenda 2011-2014 en het Regionaal beleidskader duurzame stedenbouw. 
Een van de doelstellingen uit de duurzaamheidsagenda is dat op het merendeel van de plaatsen 
waar mensen wonen, sporten of anderszins langdurig verblijven is de concentratie luchtveront
reinigende stoffen in 5% tot 10% lager is dan de toegestane grenswaarden. Waarbij in de prak
tijk de waarde is gesteld op 36-38 ug/m3. Dit sluit aan bij de extra ambitie uit het Regionaal 
beleidskader duurzame stedenbouw. 

Externe Veiligheid 
In paragraaf 4.5 wordt het aspect Externe veiligheid beoordeeld. 
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In de paragraaf is uitgegaan van een oude risicoberekening. Voor het ' • . 
Bestemmingsplan W4 is een nieuwe risicoberekening opgesteld. Voor dit plan * • • 
moet van deze nieuwe risicoberekening uitgegaan worden. Het groepsrisico ligt volgens dit 
nieuwe rapport op ca. 0,7 maal oriëntatiewaarde. In het oude rapport ligt deze op 0,3* maal 
oriëntatiewaarde. 

Wij vinden deze verantwoording onvoldoende en verwachten dat deze ook voor de brandweer 
niet toereikend is. Bijvoorbeeld wordt bij de bestrijdingsmogelijkheden hulpdiensten aangege
ven dat de brandweer en politie op 200 meter van Cardea zitten, dus snel ter plaatse kunnen zijn 
Dit is echter een ander veiligheidsaspect dan waar de verantwoording in het kader van externe 
veiligheid over gaat. Bij externe veiligheid gaat het er om of de hulpdiensten snel bij de calami
teit bij de risicobron kunnen zijn, dus bij een calamiteit op de A4. Hier is niet op ingegaan. Ook 
het aspect zelfredzaamheid is zeer beperkt behandeld en moet verder aangevuld worden. 
Voor het Bestemmingsplan W4 is een uitgebreide verantwoordingsnotitie opgesteld. Wij advi
seren om deze ook voor de Cardea-locatie te gebruiken. Hiervoor moet de notitie worden her
schreven en toegespitst worden op de Cardea-locatie. 

Duurzaamheid 
In de ruimtelijke onderbouwing wordt niet ingegaan op duurzaamheid. Wij adviseren om een 
paragraaf Duurzaamheid op te nemen en tevens het Regionale beleidskader duurzame steden
bouw toe te passen. 

Hieronder volgt een tekstvoorstel 

Duurzaamheidagenda 2011-2014 
Het algemene kader voor het milieubeleid van de gemeente Leiderdorp is vastgelegd in de 
Duurzaamheidagenda "Samenwerken en Verbinden". Dit beleid kent een directe relatie met de 
ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld met betrekking tot de doelstellingen voor duurzame inrich
ting, voor duurzame (steden-)bouw, alsook voor het klimaat en energiebesparing. 

Duurzame stedelijke ontwikkeling 
De gemeente Leiderdorp vindt het duurzaam ontwikkelen van het stedelijke gebied belangrijk. 
De gemeente Leiderdorp streeft er naar bij elke ruimtelijke ontwikkeling de schade aan het 
milieu en de menselijke gezondheid op korte en lange termijn zoveel mogelijk te beperken. Zij 
wil daarmee de kwaliteit en duurzaamheid van de stedelijke ontwikkeling op een zo hoog moge
lijk niveau brengen. 

Duurzame stedenbouw 
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Duurzame stedenbouw is vooral het inspelen op de kansen van de nieuwe ' • _ ^ ^ ^ i ^ 
bouwlocatie. Juist door in een vroegtijdig stadium aandacht te besteden aan de " * • < 
specifieke kenmerken en mogelijkheden van de bouwlocatie kan er voor gezorgd worden dat 
een aantrekkelijke woon- en voorzieningenomgeving ontstaat. De gemeente Leiderdorp hanteert 
hiertoe het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw (RBDS) . In het R B D S staat het be
leid van de gemeente Leiderdorp voor duurzame stedenbouw. Dit instrument wordt toegepast 
bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen voor gebieden > 1 ha en koppelt de projectfasering 
aan een communicatietraject en inhoudelijke duurzaamheidambities. Duurzaamheid is hierbij 
ruim gedefinieerd als 'People, Planet, Profit' (PPP). Dit betekent dat naast ambities op het ge
bied van milieu ook maatschappelijke/sociale en economische ambities geformuleerd zijn. In 
een ambitietabel zijn deze ambities overzichtelijk weergegeven. Door alle ambities integraal af 
te wegen wordt het mogelijk de balans tussen PPP te optimaliseren. De geselecteerde ambities 
worden vertaald naar maatregelen en in het ontwerp geïntegreerd. Met deze aanpak wordt duur
zaamheid in het plan geborgd. Een ambitietabel maakt deel uit van het R B D S en wordt toege
past afhankelijk van de schaal van de ontwikkeling. Voor dit project is een ambitietabel inge
vuld (Zie bijlage) 

Du BoPI lis-Richtlijn 
De gemeente Leiderdorp hanteert als uitgangspunt bij bouwprojecten (woningbouw > 10 wo
ningen , utiliteitsbouw > 3000 m 2 B V O en de grond-, weg- en waterbouw voor zowel nieuw
bouw als renovatie) de Regionale DuBoPlus Richtlijn 2008 als duurzaam bouwen-maatlat. Voor 
de woning- en utiliteitsbouw worden de duurzame prestaties berekend met het instrument de 
GPR-Gebouw 1 . Voor elk thema geeft het instrument een kwaliteitsoordeel op een schaal van 1 
tot 10. Startwaarde hierbij is een 6,0 wat bij benadering het Nederlandse Bouwbesluit niveau 
(nieuwbouw) weergeeft. Een score van 7,0 is de regionale ambitie en een score van 8,0 de ambi
tie voor gemeentelijke gebouwen. 

Voor de grond-, weg- en waterbouw geldt een maatregelenchecklist met vaste- (altijd doen) en 
keuzemaatregelen. Aan de hand van deze maatregelenchecklist wordt de projectambitie samen
gesteld, geconcretiseerd en getoetst. 

Zie ook www.mdwh.nl/dubo . 

Klimaatprogramma 
In 2008 heeft de gemeente Leiderdorp in samenwerking met de Milieudienst het Plan van aan
pak regionaal Klimaatprogramma 2008-2012 Holland Rijnland en Rijnstreek vastgesteld. 
Voor het Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek wordt de klimaatambitie van het 
kabinet als uitgangspunt genomen. In de C0 2-kansenkaart is berekend, dat de kabinetsambitie 
een concrete CCVreductiedoelstelling van 600 kiloton in 2030 voor onze regio betekent. 

GPR Gebouw® is een hulpmiddel bij het toetsen van dubo-ambities. Het is een praktisch programma om de plankwa
liteit en milieubelasting van een project in samenhang te optimaliseren. 
Het programma GPR Gebouw® zet ontwerpgegevens van een gebouw om naar prestaties op het gebied van kwaliteit, 
toekomstwaarde en de gebruikelijke aspecten van duurzaamheid. 

De ontwikkelaar informeert de gemeente met een GPR-Gebouw berekening of gelijkwaardig (meest recente versie) of 
aan de regionale ambitie wordt voldaan. Hiertoe ontvangt de ontwikkelaar van de gemeente een intakeformulier GPR-
Gebouw. Op basis van een ingevuld intakeformulier ontvangt de ontwikkelaar een gratis sublicentie GPR-Gebouw . 

Advies ruimtelijke plannen 

Pagina 5/6 



Milieudienst West-Holland 
Advies ruimtelijke plannen 

Dit klimaatbeleid is breed opgezet en bestrijkt onder meer de volgende ' • _ ^ ^ ^ ^ ^ 
doelgroepen: 'Woningen'; 'Bedrijven'; 'Duurzame energieproductie'; 'Bouwers " • • < 
en projectontwikkelaars' en 'Mobiliteit'. Dit programma kent onder meer een relatie met ruim
telijke ordening, doordat bij ontwikkelingen vanaf 50 woningen of 5.000 m 2 B V O bedrijfsge
bouwen de kansen voor CGvreductie in aanmerking genomen dienen te worden en vanaf 200 
woningen of 20.000 m 2 B V O bedrijfsgebouwen een energievisie2 ontwikkeld dient te worden. 
Doel hierbij is om te komen tot het reduceren van de CCvuitstoot tot 100% (vanaf 2021 dient er 
alleen nog energieneutraal gebouwd te worden) en minimaal 5 % van het energieverbruik duur
zame op te wekken (14% in 2020) afhankelijk van de schaal van de ruimtelijke ontwikkeling. 

~ Een energievisie is een studie naar de vraag naar en opwekking van energie in een ruimtelijk project (warmte (stads
verwarming), koude, elektriciteit). Het project bevat meestal al een programma met uitsplitsing naar de soort functie 
(wonen,kantoor, bedrijven, voorzieningen In de openbare ruimte, etc). Per functie wordt de energievraag bepaald. 
Vervolgens wordt bekeken of de energievraag op gebouwniveau kan worden beperkt door bijvoorbeeld warmte-isolatie, 
slimme indelingen (tappunten dicht bij de CV), bepaalde energiebesparende installaties, etc. Voor de resterende ener
gievraag wordt bekeken in hoeverre er duurzame energiebronnen voorhanden zijn. 
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VanEqmondTotaalArchitectuur 

Gemeente Leiderdorp 
Cluster Bouwen, Wonen en Heffingen 
t.a.v. de heer R. Dinarina 
Postbus 35 
2350 AA LEIDERDORP 

if. Hans v a n cgmond Architecten bv 
Gooweg 5 2201 AX Noorcfwijk 
Postbus « 7 2208 AC Noordwijk 
t.*31 (0)71361 97 00 
t «31 (0)71 36113 $6 
info#honsvanegmond.nS 
www.hansvan6gmonfl.nl 

KvK Le iden 28029051 

Noordwijk, 12 oktober 2011 

Betreft: omgevingsvergunning nieuwbouw multifunctioneel zorggebouw voor jeugdzorg te 
Leiderdorp 

Geachte heer Dinarina, 

Betreffende de nieuwbouw voor Cardea Jeugdzorg aan de Simon Smitweg 7 te Leiderdorp 
geven wij u hierbij toestemming om de activiteit gebruiksvergunning toe te voegen aan de 
aanvraag omgevingsvergunning 

Wij verzoeken u de ingediende reguliere voorbereidingsprocedure om te zetten naar een 
uitgebreide voorbereidingsprocedure, e.e.a. i.v.m. de strijdigheid met het vingerende 
bestemmingsplan. 

Tevens verzoeken wij u toestemming te verlenen om de activiteit uitweg- en aanlegvergunning 
in de aanvraag omgevingsvergunning op te nemen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

trSeijsener. 
ir. Hans van Egmond Architecten bv 

cc . stichting Cardea Jeugdzorg, t.a.v. de heer R. Vermeer 
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vönt>g otfQftdrSserrtenï&fWtTî ow la Amsterdam 



Gegevens bevoegd gezag Gemeente Leiderdorp 

Referentienummer Datum ontvangst 

Formuliervei sie 
2011.01 Aanvraaggegevens 

Aanvraagnummer 

Aanvraagnaam 

Uw referentiecode 

Ingediend op 

Soort procedure 

Projectomschrijving 

Opmerking 

Gefaseerd 

Blokkerende onderdelen weglaten 

Persoonsgegevens openbaar 
maken 

Bouwkosten openbaar maken 

Bijlagen die later komen 

Bijlagen n.v.t. of al bekend 

Bevoegd gezag 

Naam: 

Bezoekadres: 

Postadres: 

Telefoonnummer: 

Bereikbaar op: 

Faxnummer: 

E-mailadres algemeen: 

Website: 

Contactpersoon: 

192114 

cardea jeugdzorg 

10403 

07-09-2011 

Reguliere procedure 

nieuwbouw multifunctioneel zorggebouw voor jeugdzorg 
geïntegreerd met speciaal onderwijs 

Nee 

Ja 

Nee 

Nee 

kleurenfoto's, bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid 
bouwplaats, informatie over bouwfysica en het 
sloopveiligheidsplan zullen z.s.m aan de aanvraag 
toegevoegd worden. 

schriftelijk bewijsstuk bouwjaar, schriftelijke verklaring 
bouwer en schriftelijke verklaring fabrikant zullen niet 
ingediend worden 

Gemeente Leiderdorp 

Statendaalder 1 
2353 TH Leiderdorp 

Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 

071 5458510 

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur -12.30 uu 

071 5895691 

info@leiderdorp.nl 

www.leiderdorp.nl 

Rogier de Smit 
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Overzicht bijgevoegde modulebladen 

Aanvraaggegevens 

Aanvragergegevens 

Locatie van de werkzaamheden 

Werkzaamheden en onderdelen 

Overig bouwwerk bouwen 

• Bouwen 
Slopen en/of asbest verwijderen 

• Slopen 
Kappen 

• Kappen 
Bijlagen 
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Gemeente Leiderdorp 

Formulierversie 
2010.02 Aanvrager bedrijf 

1 Bedrijf 

KvK-vestigingsnummer 

Statutaire naam 

Handelsnaam 

2 Contactpersoon 

Geslacht 

Voorletters 

Voorvoegsels 

Achternaam 

Functie 

3 Vestigingsadres bedrijf 

Postcode 

Huisnummer 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam 

Woonplaats 

4 Correspondentieadres 

Adres 

5 Contactgegevens 

Telefoonnummer 

Faxnummer 

E-mailadres 

280848490000 

Cardea Jeugdzorg 

Cardea Jeugdzorg 

p l Man 
f l Vrouw 

R. 

Vermeer 

bouw coördinator 

2332 KG 

8 

E/F 

Haagse Schouwweg 

LEIDEN 

Haagse Schouwweg 8-E/F 

2332 KG LEIDEN 

0715795050 

0715795059 

r.vermeer@cardea.nl 
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Gemeente Leiderdorp 

Formulierversie 
2010.02 Gemachtigde bedrijf 

1 Bedrijf 

KvK-vestig i ng sn u mmer 

Statutaire naam 

Handelsnaam 

2 Contactpersoon 

Geslacht 

Voorletters 

Voorvoegsels 

Achternaam 

Functie 

3 Vestigingsadres bedrijf 

Postcode 

Huisnummer 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam 

Woonplaats 

4 Correspondentieadres 

Postbus 

Postcode 

Plaats 

5 Contactgegevens 

Telefoonnummer 

Faxnummer 

E-mailadres 

280290510000 

van Egmond Totaal Architectuur 

van Egmond Totaal Architectuur 

13 Man 
• Vrouw 

L.C.A. 

Seijsener 

Projectleider 

2201AX 

5 

Gooweg 

NOORDWIJKZH 

147 

2200AC 
NOORDWIJKZH 

071-3619700 

071-3611366 

lex@hansvanegmond.nl 
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Gemeente Leiderdorp 

Formulierversie. 
2010.02 Locatie 

1 Adres 

Postcode 

Huisnummer 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam 

Plaatsnaam 

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag voor meerdere adressen 
of percelen? 

Specificatie locatie 

Toelichting op locatie 

2 Eigendomssituatie 

2353 GA 

Simon Smitweg 

LEIDERDORP 

Gd Ja 
• Nee 

het gaat om kadastrale locatie: 
Leiderdorp, sectie B, nr: 4355 
ook gaat het om: 
Leiderdorp, sectie B, nr 3525 
dit is een tansformator huisje op het terrein van de Cardea 
campus 

het slopen van de Bestaande Cardea Campus en het 
maken van een nieuw multifunctioneel Zorggebouw voor 
Cardea Jeugdzorg 

Eigendomssituatie van het perceel 0 U bent eigenaar van het perceel 
• U bent erfpachter van het perceel 
• U bent huurder van het perceel 
• Anders 
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Gemeente Leiderdorp 

Formulierversie 
2010.01 Bouwen 

Overig bouwwerk bouwen 
1 De bouwwerkzaamheden 

Wat is er op het bouwwerk van [~1 Het wordt geheel vervangen 
toepassing? [-] Het wordt gedeeltelijk vervangen 

[71 Het wordt nieuw geplaatst 

Toelichting nieuwbouw multifunctioneel zorggebouw voor jeugdzorg 
geïntegreerd met speciaal onderwijs 

Hebt u voor deze • Ja 
bouwwerkzaamheden al r j j Nee 
eerder een bouwvergunning 
aangevraagd? 

2 Plaats van het bouwwerk 

Waar gaat u bouwen? Terrein 

Let op: Als u werkzaamheden gaat uitvoeren in een grondwaterbeschermingsgebied of op een 
gesloten stortplaats, dan dient u een extra bijlage toe te voegen aan uw aanvraag. Download de 
[uri=http://wvvw.infomil.nl/stortplaatsgrondwatert 

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk 

Verandert de bruto f3 Ja 
vloeroppervlakte van het bouwwerk p N e e 

door de bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bruto vloeroppervlakte 5401 
van het bouwwerk in m2 
voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bruto vloeroppervlakte 2703 
van het bouwwerk in 
m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden? 

4 Bruto inhoud bouwwerk 

Verandert de bruto inhoud p] Ja 
van het bouwwerk door de p N e e 

bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bruto inhoud van het 17282 
bouwwerk in m3 voor uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bruto inhoud van het 10503 
bouwwerk in m3 na uitvoering van 
de bouwwerkzaamheden? 
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5 Oppervlakte bebouwd terrein 

Verandert de bebouwde p j Ja 
oppervlakte van het terrein [ j N 6e 
na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bebouwde 4440 
oppervlakte van het terrein 
in m2 voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bebouwde oppervlakte 1331 
van het terrein in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden? 

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken 

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk? 

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk? 

• 
L3 

Ja 
Nee 

• Ja 
(3 Nee 

7 Gebruik 

Waar gebruikt u het bouwwerk en/ 
of terrein momenteel voor? 

Geef aan waar u het bouwwerk en/ 
of terrein momenteel voor gebruikt. 

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken? 

Geef aan waar u het bouwwerk 
voor gaat gebruiken. 

p Wonen 
p Overige gebruiksfuncties 

multifunctioneel zorggebouw voor jeugdzorg geïntegreerd 
met speciaal onderwijs 

PJ Wonen 
p, Overige gebruiksfuncties 

multifunctioneel zorggebouw voor jeugdzorg geïntegreerd 
met speciaal onderwijs 

8 Gebruiksfuncties 

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk 
kunnen voorkomen en in de bovenste rij de bijbehorende bezettingsgraadklassen (B1 t/m B5) 
voor de gebruiksoppervlakte (GO) en vloeroppervlakte van het verblijfsgebied (VO). Vul voor alle 
gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn onder de juiste bezettingsgraadklassen de totale 
gebruiksoppervlakte en vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in. 

G e b r u i k s f u n c t i e B1 G O B1 V O B 2 G O B 2 V O 
(m2) (m2) | (m2) \ (m2) 

Bijeenkomst 

Cel 

Gezondheidszorg 

Industrie 

Kantoor 

Logies 

Onderwijs 

Sport 

Winkel 

Overige 
gebruiksfuncties 

B 3 G O B 3 V O B 4 G O 
(m2) (m2) (m2) 

B 4 V O B S G O B 5 V O 
(m2) I (m2) (m2) 

9 Uiterlijk bouwwerk 

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt 
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O n d e r d e l e n 

Gevels 

- Plint gebouw 

- Gevelbekleding 

- Borstweringen 

- Voegwerk 

Kozijnen 

- Ramen 

- Deuren 

- Luiken 

Dakgoten en boeidelen 

Dakbedekking 

Materiaal 

baksteen 

baksteen 

bamboe 

baksteen 

cement 

hardhout 

hardhout 

hardhout 

nvt 

nvt 
APP dakbedekking 

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in. 

K l e u r 

bronszand kleurig 

bronszand kleurig do 

naturel 

bronszand kleurig 

naturel 

roomwit 

roomwit 

roomwit 

nvt 

nvt 

antraciet 

10 Mondeling toelichten 

Ik wil mijn bouwplan 
mondeling toelichten voor 
de welstandscommissie/ 
stadsbouwmeester. 

0 Ja 
• Nee 

11 Kosten 

Wat zijn de geschatte kosten voor 
de bouwwerkzaamheden in euro's 
(exclusief BTW)? 

2500000,00 
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Gemeente Leiderdorp 

Formulierversie 
2010.02 Slopen 

Slopen en/of asbest verwijderen 
1 Sloopwerkzaamheden.'-

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt? Hoofdgebouw 

2 Sloopwerkzaamheden 

Wat wilt u precies gaan doen? 

Beschrijf eventueel uitgebreider 
wat u wilt gaan doen. 

Waarvoor is het (gedeelte van het) 
bouwwerk op dit moment in gebruik 
of was het als laatste in gebruik? 

0 Het gehele bouwwerk slopen 
• Een deel van het bouwwerk slopen 
• Ik ga alleen asbest uit het bouwwerk verwijderen 

Alle aanwezige opstallen op het terrein zullen verwijderd 
moeten worden 

multifunctioneel zorggebouw voor jeugdzorg geïntegreerd 
met speciaal onderwijs 

3 Afval en gevaarlijke stoffen 

Om hoeveel m3 sloopafval gaat 
het? 

Zit er asbest in het te slopen 
(gedeelte van het) bouwwerk? 

Geef een exacte beschrijving van 
de plaatsen waar asbest zit. 

Is het (te slopen gedeelte van 
het) bouwwerk verontreinigd met 
gevaarlijke stoffen? 

3500 

p Ja 
D Nee 
• Onbekend 

een asbest plaat onder de aanwezige cv ketels. Deze kan 
pas verwijderd worden bij het demonteren van de ketels 

• Ja 
0 Nee 

Welke methode gebruikt u voor het 
slopen? 

Geef eventueel een toelichting op 
wat u gaat doen als u hierboven 
hebt ingevuld: 'Met groot materieel' 
of 'Anders'. 

Voert u zelf de 
sloopwerkzaamheden uit? 

Vermeldt de naam en het 
adres van degene die de 
sloopwerkzaamheden uitvoert. 

P Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld 
met een voorhamer) 

p Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met 
een pneumatische voorhamer) 

0 Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld met een 
bulldozer of sloopkogel) 

p Anders 

• Ja 
0 Nee 

nog niet bekend 
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5 Slopen in het kader van het bestemmingsplan 

Gaat het om slopen waarvoor op 
grond van het bestemmingsplan 
een vergunning is vereist? 

Geef aan op welke wijze u 
aannemelijk kunt maken dat er 
op de plaats van het te slopen 
bouwwerk een ander bouwwerk 
kan of zal worden gebouwd. 

[3 J a 

• Nee 
[ j Weet niet 

de bestaande bebouwing wordt vervangen door een nieuw 
zorggebouw voor jeugdzorg geïntegreerd met onderwijs 
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Gemeente Leiderdorp 

Formulierversie 
2010.02 Kappen 

1 Kappen algemeen 

Wat wilt u gaan doen? 

Om hoeveel houtopstanden gaat 
het? 
Beschrijf per houtopstand om welk 
soort houtopstand het gaat. 

Beschrijf per houtopstand de 
locatie op het voor-, zij-, of 
achtererf. 

Geef per houtopstand de diameter 
van de stam in centimeter, 
gemeten op 1,30 m boven het 
maaiveld. 

Beschrijf per houtopstand of er een 
mogelijkheid is tot herbeplanten 
en, zo ja, of u dat van plan bent. 
Geef in het geval van herbeplanten 
aan op welke locatie en met welke 
soorten u dat wilt gaan doen. 

Geef eventueel een toelichting op 
wat u gaat doen. 

[Tj Kappen 
• Anders 

11 

zie bijgevoegde tekeningen met daarop aangegeven de te 
kappen bomen 

zie bijgevoegde tekeningen met daarop aangegeven de te 
kappen bomen 

zie bijgevoegde tekeningen met daarop aangegeven de te 
kappen bomen 

nog niet bekend 
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N a a m bij lage Type Da tum ingediend 

5130-constructief ontwerp! Constructietekening \ 07-09-2011 

S t a t u s d o c u m e n t 

In behandeling 

10403- bestaande 
toestand-bg 1-100 

: Plattegrond of 
i doorsnedetekening 

i 07-09-2011 In behandeling 

i 10403-bestaande 
toestand gevels 

; Geveltekening 07-09-2011 ; In behandeling 

10403-bestaande 
: toestand gevels 2 

\ Geveltekening \ 07-09-2011 In behandeling 

; 10403-bestaande 
toestand overzicht 

' Situatietekening ! 07-09-2011 In behandeling 

! 10403-bestaande 
! toestand - situatie 

Situatietekening ; 07-09-2011 In behandeling 

10403-bestaande 
I toestand verdieping 

Plattegrond of 
doorsnedetekening 

07-09-2011 In behandeling 

10403 overzicht bijlagen Overig 07-09-2011 • In behandeling 

11956 Bouwaanvraag 
Geluidwering 

Berekeningen 
Overig 

07-09-2011 ! In behandeling 

archeologisch onderzoek Rapportage over 
bodemgesteldheid 

07-09-2011 ; In behandeling 

Asbestinventariesatie fa P 
Slee 

Asbestinventarisatierapport 07-09-2011 In behandeling 

Camfill Farr city-flo 
fijnstoffilter 

Informatie over installaties 07-09-2011 i In behandeling 

Documentenlijst 
installaties BA 

Informatie over installaties 07-09-2011 In behandeling 

RBOI Akoestisch 
onderzoek Cardea locatie 

Overig 07-09-2011 In behandeling 

RO cardea locatie - 2 sept 
11 

Overig 07-09-2011 In behandeling 

t4_14_00 Plattegrond of 
doorsnedetekening 
Informatie over 
brandveiligheid 
Informatie over installaties 

07-09-2011 In behandeling 

t4_14_01 Plattegrond of 
doorsnedetekening 
Informatie over 
brandveiligheid 
Informatie over installaties 

07-09-2011 In behandeling 

t4_14_02 Plattegrond of 
doorsnedetekening 
Informatie over 
brandveiligheid 
Informatie over installaties; 

07-09-2011 In behandeling 

t4_15_00 Plattegrond of 
doorsnedetekening 

07-09-2011 In behandeling 
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Naam bi j lage 

t4_15_01 

t4_15_02 

t4_17_-1 

t4_17_00 

t4_17_01 

t4 17 02 

Type Datum inged iend 
Informatie over installaties 

Plattegrond of 
doorsnedetekening 
Informatie over installaties 

07-09-2011 

Informatie over installaties 07-09-2011 

Plattegrond of | 07-09-2011 
doorsnedetekening 
Informatie over installaties! 

Plattegrond of 
doorsnedetekening 
Informatie over installaties 

Plattegrond of 
doorsnedetekening 
Informatie over installaties 

Plattegrond of 
doorsnedetekening 
Informatie over installaties 

uitgangspunten_tabel_ruimt8aitóeaningen 

Verdunningsfactor 
berekening ventilatie 

Berekeningen 
Informatie over installaties 

Verdunningsfactor \ Berekeningen 
berekening verwarming ; Informatie over installaties 

verkennend 
bodemonderzoek 

verklaring betreft 
vleermuizen 

10403-000 

10403-001 

10403-002 

10403-401 

Rapportage over 
bodemgesteldheid 
Onderzoeksrapport 
chemische verontreiniging 

Overig 

Situatietekening 

Situatietekening 

Situatietekening 

07-09-2011 

07-09-2011 

07-09-2011 

07-09-2011 

07-09-2011 

07-09-2011 

07-09-2011 

07-09-2011 

07-09-2011 

07-09-2011 

07-09-2011 

07-09-2011 

10403-402 07-09-2011 

10403-403 

10403-404 

10403-405 

Plattegrond of 
\ doorsnedetekening 
i Informatie over 
' inbraakwerendheid 

Informatie over weren van 
\ ratten en muizen 

• Plattegrond of 
doorsnedetekening 
Informatie over 
inbraakwerendheid 
Informatie over weren van 
ratten en muizen 

Plattegrond of 
doorsnedetekening 
Informatie over 
inbraakwerendheid 
Informatie over weren van 
ratten en muizen 

Geveltekening I 07-09-2011 
Plattegrond of 
doorsnedetekening 

Constructietekening 07-09-2011 
Plattegrond of 
doorsnedetekening 

07-09-2011 

10403-406 

10403-407 

Plattegrond of 
doorsnedetekening 

Detailtekening 
Geveltekening 

07-09-2011 

07-09-2011 

S t a t u s d o c u m e n t 

In behandeling 

In behandeling 

In behandeling 

In behandeling 

In behandeling 

In behandeling 

In behandeling 

In behandeling 

In behandeling 

In behandeling 

In behandeling 

In behandeling 

In behandeling 

In behandeling 

In behandeling 

In behandeling 

In behandeling 

In behandeling 

In behandeling 

In behandeling 

In behandeling 
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N a a m bi j lage Type Da tum inged iend S t a t u s d o c u m e n t 

10403-tekeningenlijst ^ Overig 07-09-2011 In behandeling 
BOUWAANVRAAG 

10403 kleuren- \ Overig 07-09-2011 In behandeling 
afwerkstaat 5-09-2011 
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R e g i s t r a t i e n r . : 2 0 1 1 i 0 2 0 2 4 

Jaartal Raadsbesluit 

P a g i n a 1 v a n 2 V e r s i e Versienummer 
Agendapunt 

Nr 

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 8-11-2011 

Onderwerp: wgb Simon Smitweg 7 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. "nummer en datum voorstel"; 

gezien het advies van commissie Ruimte van 19 november 2011; 

gelet op het bepaalde in artikel gelet op het bepaalde in artikel 2.12 lid 1a onder van de WABO en artikel 

150 van de Gemeentewet; 

1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van 
omgevingsvergunning 2011-0175-OG01 waarbij met toepassing van artikel 2.12 lid 1a 
onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van het 
bestemmingsplan Elisabethhof 

2. de verklaring van geen bedenkingen af te geven onder voorwaarde dat een besluit 
hogere grenswaarde kan worden afgegeven 

3. De verklaring van geen bedenkingen als definitieve beschikking te beschouwen indien 
op de ontwerp omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingediend. 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen voor de omgevingsvergunning onder beslispunt 1 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 
de raad van Leiderdorp op 19 december 2011, 

de griffier, 

mw. J.C. Zantingh 

de voorzitter, 

b e s l u i t : 

C.J.M.W. Wassenaar 
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Registratienr.: 2011i02023 Agendapunt 

Jaartal raadsvoorstel Nr 

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 2 november 2011 

Onderwerp: w g b nieuwbouw Simon Aan de raad. 

Smitweg 7 

Beslispunten 

1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van 
omgevingsvergunning 2011-0175-OG01 waarbij met toepassing van artikel 2.12 lid 1a 
onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van het 
bestemmingsplan Elisabethhof 

2. de verklaring van geen bedenkingen af te geven onder voorwaarde dat een besluit 
hogere grenswaarde kan worden afgegeven 

3. De verklaring van geen bedenkingen als definitieve beschikking te beschouwen indien 
op de ontwerp omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingediend. 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen voor de omgevingsvergunning onder beslispunt 1 

1 Inleiding 

1 a In het kort 

Cardea jeugdzorg heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de 

nieuwbouw van een multifunctioneel zorggebouw voor jeugdzorg geïntegreerd met 

speciaal onderwijs op de locatie Simon Smitweg 7. Omdat het bouwplan niet past 

binnen het vigerende bestemmingsplan (afwijking bouwhoogte en 

bebouwingscontour) 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. Om de vergunning te 

kunnen verlenen is een verklaring van geen bedenkingen (wgb) nodig van de raad. 

1.b Voorgeschiedenis 

De Jeugdzorgorganisatie Cardea heeft op de locatie Simon Smitweg 7 te 

Leiderdorp een campus voor (speciaal) onderwijs voor kinderen, gezinsbehandeling 

en daghulp. De gebouwen op deze campus voldoen niet meer aan de huidige 

maatstaven voor de huidige onderwijs en hulpvormen. Daarom is Cardea al enkele 

jaren bezig met plannen voor nieuwe huisvesting. Uiteindelijk is gebleken dat 

vervangende nieuwbouw op de huidige locatie het beste is voor de instelling. 
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Jaartal raadsvoorstel 
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Agendapunt 
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Het voornemen is om de bestaande gebouwen te slopen en deze locatie her te 

ontwikkelen ten behoeve van een nieuwe multifunctionele voorziening voor 

jeugdzorg geïntegreerd met speciaal onderwijs. 

De functie van deze nieuwe multifunctionele voorziening voor jeugdzorg en speciaal 

onderwijs past qua gebruik binnen de vigerende bestemming. Qua ontwerp is er 

echter een afwijking omdat het beoogde gebouw niet past binnen het vigerende 

bouwvlak. 

1 c Samenhang beleidsvelden 

De locatie Cardea maakt ook onderdeel uit van de gebiedsvisie Willem-

Alexanderlaan. Het voornemen om op de huidige plek een nieuw zorggebouw te 

realiseren is in dat kader ook al bekend. Bij de positionering van het nieuwe gebouw 

is daarom ook rekening gehouden met de verschillende mogelijkheden. Zowel 

kleinschalige woningbouw of zorg zijn goed inpasbaar in het resterende deel van 

het terrein. 

2 Beoogd effect 

Het realiseren van een multifunctioneel zorggebouw voor jeugdzorg op de 

Simon Smitweg 7. Met het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen kan de 

procedure worden voortgezet voor het afgeven van een omgevingsvergunning. 

3 Argumenten 

1.1 een wgb is vereist om een vergunning te verlenen 

Ingevolge artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in relatie 

tot artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (BOR) kan de het college pas een 

omgevingsvergunning verlenen voor een afwijking van het bestemmingsplan met 

toepassing van artikel art. 2.12 lid 1a onder 3 nadat de gemeenteraad een verklaring van 

geen bedenkingen heeft afgegeven. 

1.2 de vergunning is niet in strijd met het belang van ruimtelijke ordening 

Voor wat betreft de nationale, provinciale, regionale en lokale beleidskaders is er geen 

belemmering voor het plan. Het plan past binnen de gegeven stedenbouwkundige 

randvoorwaarden als ook binnen de gebiedscriteria van het welstandsbeleid. Ook wordt 

voorzien in voldoende parkeermogelijkheden. Het geluidsonderzoek geeft aan dat een 

procedure voor het vaststellen van een hogere grenswaarde nodig is. Deze is nodig omdat 

de geluidsbelasting op de gevel van het nieuwe gebouw hoger is dan 48 dB. 
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1.3 beleidsmatig een gewenste ontwikkeling 

Leiderdorp biedt ruimte aan een groot aantal zorginstellingen. De goede bereikbaarheid in 

combinatie met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat maakt het tot een goed 

vestigingsklimaat voor zorg. Rondom het Rijnland ziekenhuis is dan ook een cluster van 

zorg die elkaar versterkt en complementeert. 

De herontwikkeling van de locatie aan de Simon Smitweg 7 maakt het mogelijk voor de 

jeugdzorginstelling om ook in de toekomst in Leiderdorp te blijven en zowel lokaal als 

regionaal te voorzien in dagopvang voor kinderen die een hoge zorgbehoefte hebben. 

2.1. zonder een ontheffing voor hogere geluidswaarde moet de vergunning geweigerd 

worden 

Het besluit Hogere Grenswaarde is door de Milieudienst als bevoegd gezag opgestart en 

in procedure gebracht. De procedure hiervoor loopt parallel aan de omgevingsvergunning. 

De terinzagelegging van het besluit, en het besluit zelf moet tegelijkertijd of voorafgaand 

aan die van de omgevingsvergunning verlopen. Het besluit hogere grenswaarde is een 

voorwaarde voor de omgevingsvergunning. Zonder dit besluit moet de 

omgevingsvergunning geweigerd worden omdat deze in strijd is met 'goede ruimtelijke 

ordening'. 

3.1. Indien het ontwerpbesluit niet wijzigt hoeft ook de wgb niet te wijzigingen 

De ontwerp verklaring van geen bedenkingen (wgb) is onderdeel van het ontwerp 

vergunningbesluit zoals deze ter visie zal worden gelegd. 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 w g b beschouwd. 

4.1 het kostenverhaal is via een exploitatieovereenkomst geregeld 

Met initiatiefnemer is een exploitatieovereenkomst gesloten, waarin onder andere de 

planontwikkeling, gemeentelijke kosten en risico's ivm planschade is geregeld. 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

2.1 Het geluidsonderzoek moet voor het verlenen van hogere grenswaarden nog worden 
aangevuld 
Uit het geluidsonderzoek dat is verricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing blijkt 
dat een hogere grenswaarde nodig is. Daarvoor moet aanvullend onderzoek worden 
gedaan. Dit gebeurt parallel aan dit verzoek voor het wgb . 
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5 Milieu 

Voor het project is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin alle milieuaspecten zijn 
onderzocht en beoordeeld. Uit het gedane onderzoek blijkt dat vanuit milieuhygiënisch 
oogpunt geen belemmeringen zijn voor de vervangende nieuwbouw van de zorginstelling, 
op voorwaarde dat een hogere grenswaarde kan worden verleend. 

6 Communicatie en participatie 

Cardea heeft voor de bewoners van Holtlant een informatie avond georganiseerd. De 
bewoners hadden begrip voor de noodzaak om het verouderde gebouw te vervangen. De 
bewoners gaven aan het in ieder geval belangrijk te vinden om goed geïnformeerd te 
blijven over de verdere ontwikkeling van het terrein. 
Na de informatie avond is in het plan nog een wijziging gedaan in de positie van het 
zorggebouw. Daarom wordt nog een extra informatie moment georganiseerd. 

7 Kosten, baten en dekking 

Met initiatiefnemer is een exploitatieovereenkomst gesloten, waarin gemeentelijke kosten 
en risico's ivm planschade is geregeld. Ook zal bij de daadwerkelijk start van de bouw een 
bijdrage worden gedaan voor bovenwijkse voorzieningen. 

8 Evaluatie 

N.v.t. 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris, de loco-burgemeester, 

A.H. Schouten C.J.M.W. Wassenaar 

Bijlagen: 

1. Ruimtelijke onderbouwing 
2. Zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst (publicatiedatum: 


