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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 14-08-2012 

Onderwerp:  Bestemmingsplan Nieuw 

Centrum; reactie tussenvonnis 

ABRS 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1.  Akkoord te gaan met de brief naar de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak om 
de gebreken in het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan Nieuw-Centrum te 
herstellen 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 15 februari 2010 heeft uw raad het bestemmingsplan “Nieuw-Centrum” 

vastgesteld. Bewoners hebben hiertegen beroep ingesteld. De Raad van State, 

afdeling bestuursrechtspraak (ABRS) heeft op 30 maart 2012 een tussenuitspraak 

gedaan. Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld de gebreken in het besluit van 15 

februari 2010 op enkele punten te herstellen en krijgt hiervoor maximaal 24 weken 

de tijd (dus vóór 14 september). Wij vragen u in dit voorstel akkoord te gaan met de 

bij het raadsbesluit behorende brief (inclusief alle bijlagen) aan de ABRS. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De ontwikkeling van het Centrumplan is vastgelegd in bestemmingsplan “Nieuw-

Centrum”. Ondanks vele zienswijzen hebt u op 15 februari 2010 besloten  het 

bestemmingsplan vast te stellen. Veel beroepschriften zijn ingediend inzake de 

parkeergarage aan de Heinsiuslaan en daarmee de uitbreiding van Winkelhof, 

alsook tegen de nieuwbouw van de scholen aan de Vronkenlaan. Vrijwel alle 

“betogen falen” maar op enkele punten zijn gebreken geconstateerd. Uw 

gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld, sterker nog krijgt de opdracht, om 

binnen 24 weken deze omissie te repareren.  
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Ten behoeve van het bouwplan voor het Winkelhof worden enkele (verkeers-) 

maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen dienen met de uitvoering en 

financiering inzichtelijker worden gemaakt. Bij de nieuwbouw van scholen langs de 

Vronkenlaan moet ook aangetoond worden dat de verkeersveiligheid gewaarborgd 

blijft, dat aan diverse milieueisen (geluid en luchtkwaliteit) wordt voldaan en dat ook 

het parkeren veilig en goed kan worden opgelost.  

 

In de brief aan ABRS worden op al deze onderwerpen nader ingegaan. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Besluitvorming op dit punt hangt nauw samen met het Definitief Uitvoeringsplan 

IVVP. In een apart raadsvoorstel –en besluit wordt uw raad gevraagd om akkoord 

te gaan met het Uitvoeringsplan IVVP en om het benodigde krediet voor de 

uitvoering van dat plan beschikbaar te stellen. In het Uitvoeringsplan IVVP worden 

de nodige verkeersmaatregelen voor de komende jaren beschreven en nader 

onderbouwd. Daaraan is gekoppeld wanneer wij dat gaan doen en hoeveel 

financiële middelen hiervoor nodig zijn. Wanneer uw raad akkoord gaat met het 

voorstel voor het Uitvoeringsplan IVVP kan voor een groot deel in de brief aan de 

ABRS naar dat besluit worden verwezen. 

 

2 Beoogd effect 

Vóór de gestelde deadline van 14 september 2012 een reactie naar de ABRS te zenden 

waarin alle geconstateerde gebreken hersteld worden, zodat de beroepen onvoldoende 

aanleiding vormen om goedkeuring te onthouden aan de planonderdelen die de basis 

vormen voor de uitbreiding van Winkelhof en de nieuwbouw van de scholen aan de 

Vronkenlaan.   

  

3 Argumenten 

1.1 Met de brief aan ABRS worden alle geconstateerde gebreken in de tussenuitspraak 

hersteld 

1. Deze reactie is noodzakelijk in het kader van de realisatie van de uitbreiding van 

Winkelhof, waarbij het gehele centrum wordt opgewaardeerd en levendiger wordt.  

2. Deze reactie is een logisch vervolg op eerdere besluiten van uw raad tot vaststelling 

van het bestemmingsplan. 
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3. Deze reactie past binnen de met Wereldhave in een overeenkomst vastgelegde 

afspraken om ons in te spannen om planologisch medewerking te verlenen aan 

uitbreiding. 

4. Deze reactie past binnen de met veel zorg en inspraak met alle betrokken partijen tot 

stand gekomen (schets-)plannen voor dit onderdeel van het Centrumplan 

5. Deze reactie past in de uitvoering van het voorgestane (verkeers-)beleid om de 

bereikbaarheid van Winkelhof te behouden en de veiligheid op de weg, alsook de 

kwaliteit van de woonomgeving op peil te houden en zelfs te verbeteren. 

6. Deze reactie is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de Brede School en de 

Leeuwerik aan de Vronkenlaan 

 

1.2 uw raad heeft de bevoegdheid om gebreken in een besluit tot vaststelling van een 

bestemmingsplan te herstellen 

De ABRS stelt uw raad in de gelegenheid om de gebreken in het eerdere besluit tot 

vaststelling van bestemmingsplan “Nieuw-Centrum” te herstellen. Uw raad dient akkoord te 

gaan met brief inclusief alle bijlagen om op deze manier de gebreken te herstellen. 

 

1.3 de brief is in samenwerking met juristen tot stand gekomen 

In samenwerking met Geelkerken & Linskens Advocaten (als gemachtigde) is de brief met 

alle bijlagen opgesteld. 

  

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het is aan het oordeel van de ABRS of alle geconstateerde gebreken voldoende hersteld 

zijn. Het is noodzakelijk om voldoende zekerheid te bieden over de uitvoering en 

financiering van de eerder noodzakelijk geachte (verkeers-) maatregelen. De grootste 

risico’s zijn dat: 

1. de ontwikkeling van het Centrumplein als sluitstuk van het complete Centrumplan 

ernstige vertraging oploopt en dat de financiële afspraken met Wereldhave onder druk 

komen te staan. 

2. de ontwikkeling van de Brede School en de Leeuwerik aan de Vronkenlaan vertraging 

oploopt inclusief bijbehorende consequenties (financiering, tijdelijke huisvesting). 
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5 Communicatie en participatie 

De inhoud van deze reactie is besproken met vertegenwoordigers van omwonenden en 

betrokkenen in de vorm van de klankbordgroep. 

 

6 Kosten, baten en dekking 

De kosten van de onderscheiden (verkeers-)maatregelen worden verantwoord in het 

separate IVVP-voorstel. De kosten welke verband houden met vaststelling/goedkeuring 

bestemmingsplan Nieuw Centrum zijn verwerkt in de grondexploitatie van het 

Centrumplan.  

  

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
Bijlagen:  
 

1. Brief aan ABRS over Bestemmingsplan “Nieuw-Centrum” (inclusief bijlagen), zaaknummer 

201004275/1, registratienummer 2012U01924. 


