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Afdeling:   Naam  Leiderdorp, Datum 

Onderwerp:  Vaststellen bestemmingsplan  

Oude Dorp 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De nota zienswijzen Bestemmingsplan Oude Dorp gemeente Leiderdorp van 13 juli 
2012 vast te stellen. 
 

2. De Toelichting van het bestemmingsplan Oude Dorp te wijzigen door: 
a. Verwijzen in de toelichting naar Monumentenregisters in verband met 

cultuurhistorische waarden; 
b. In de toelichting melden dat fysieke ruimte van de A4 ook kan worden verruimd 

naar 2keer4 rijstroken; 
c. Passage ten aanzien van de fietsbrug uit de toelichting verwijderen; 
d. Fouten eruit halen en tekstaanpassingen doorvoeren in paragraaf 2 van de 

toelichting. 
 

 
3. De Verbeelding (plankaart) van het Bestemmingsplan Oude Dorp te wijzingen door: 

a. Doeslaan 14 maximale bouwhoogte 6,5 m (in plaats van 5 m); 
b. Hoofdstraat 177 de waarde Cultuurhistorie 1 komt te vervallen; 
c. Hoofdstraat 84 bestemming Wonen wijzigen in Maatschappelijk; 
d. Hoofdstraat 51 toekennen van aanduiding detailhandel evenals atelierfunctie; 
e. Tuinstraat 14 opnemen van wijzigingsbevoegdheid; 
f. In de omgeving van de A4 aan een aantal oppervlaktewateren de bestemming 

Water toe te kennen; 
g. Dubbelbestemming Leiding – Water opnemen ten behoeve van aanwezige 

drinkwaterleidingen met bijbehorende strookbreedte; 
h. De Groenbestemming aan de oostkant van de A4 aan te passen voor het 

ruimtebeslag van de A4. 
 

4. De Regels van het bestemmingsplan Oude Dorp te wijzigen door: 
a. Tuinstraat 14 opnemen van wijzigingsbevoegdheid; 
b. Het woord ‘indien’ verwijderen uit het artikel binnenplanse afwijking (artikel 

26.1.d); 
c. Dubbelbestemming Leiding – Water opnemen ten behoeve van aanwezige 

drinkwaterleidingen; 
d. Het onderdeel Wijzigingsbevoegdheid uit Artikel 19 en 20 aan te vullen met  

‘te vergroten’ dan wel  ‘nieuwe gronden kunnen worden toegevoegd’.  
 
 

5. Het bestemmingsplan het Oude Dorp (met planidentificatie 
NL.IMRO.0547.BPOudedorp-ON01) gewijzigd vast te stellen. 
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1 Inleiding 

Met het opnieuw vaststellen van het Tracebesluit (2009) is een herstart gemaakt met het 
bestemmingsplan voor het Oude Dorp. Het plangebied betreft de wijken Doeskwartier, 
Oranjekwartier en Kerkwijk. Ook het historische dorpslint, het landelijke gebied Achter ’t 
hofje en een deel van de Rijksweg behoren tot het plangebied. Binnen de plangrenzen 
vervangt dit bestemmingsplan alle oude ter plaatse geldende bestemmingsplannen. 
Hierdoor is er weer een plangebied binnen de gemeente Leiderdorp actueel en wordt 
voldaan aan de wettelijke verplichting om geen bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar te 
hebben. Naast het actualiseren van de bestaande situatie zijn ook recente (afgeronde) 
projecten meegenomen (o.a. de verbrede A4, Nieuwbouw Kastanjelaanschool, Hoofdstraat 
124-126: 4 woningen op het voormalige terrein van van Voorthuizen garagebedrijf). Veel 
aandacht is gegeven aan het cultuurbehoud en de coalitie afspraak om Achter ’t hofje niet 
te bebouwen. 
 
 
Inhoud nieuw bestemmingsplan 
Hieronder wordt in het kort de belangrijkste onderwerpen uit het nieuwe bestemmingsplan 
toegelicht. 
 
Café de Koning 
Het café wordt na ruim 30 jaar gelegaliseerd. Eventuele klachten over overlast dienen op 
basis van de APV te worden aangepakt. Wel zal het café bouwtechnische maatregelingen 
moeten treffen om de geluidsoverlast te beperken. Anders zal de benodigde 
omgevingsvergunning niet worden verleend. 
 
Achter ’t Hofje 
Vast wordt gehouden om Achter ’t hofje onbebouwd te laten conform de toezeggingen uit 
het coalitie akkoord.  
 
Nieuwe projecten 
De verbreding van de A4, de nieuwbouw van de Kastanjelaan school en de 4 woningen op 
het voormalige terrein van van Voorthuizen garagebedrijf hebben hun eigen procedure 
doorlopen. Deze plannen zijn integraal overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan voor 
het Oude Dorp. 
  

2 Beoogd effect 

Een actueel bestemmingsplan voor het plangebied van het Oude Dorp met aandacht voor 

cultuurhistorie. 

 

3 Argumenten 

1.1 & 2.1 & 3.1 & 4.1 Naar aanleiding van ingediende zienswijzen wordt het 
bestemmingsplan aangepast. 

De beantwoording van de zienswijzen in de nota Zienswijzen bestemmingsplan Oude Dorp 
leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan waardoor het bestemmingsplan gewijzigd 
wordt vastgesteld. 
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5.1. De wijzigingen betreffen geen Provinciaal of Rijksbelang 

Als een bestemmingsplan gewijzigd wordt vastgesteld heeft de Provincie als ook het Rijk 
de mogelijkheid om een reactieve aanwijzing te geven als de wijzigingen in strijd zijn met 
hun belang. Zij hebben daartoe op basis van de wet 6 weken de tijd voor. In het geval dat 
de wijzigingen niet een dergelijk belang raken is het mogelijk om hen een versnelde reactie 
te vragen om zo het plan in werking te laten treden. De wijzigingen in dit bestemmingsplan 
zijn niet van zodanige omvang en wij zullen de Provincie en het Rijk hier om vragen. 
 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Niet van toepassing op het vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 
 

6 Communicatie en participatie 

Indieners van zienswijzen worden schriftelijk geïnformeerd. Verder vindt de verplichte 
communicatie plaats zoals voorgeschreven in de Wet ruimtelijke ordening. 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De kosten van het actualiseren van het bestemmingsplan het Oude Dorp wordt bekostigd 

uit de post 81001 (actualisatie bestemmingsplannen). 

 

8 Evaluatie 

Om de 10 jaar vindt evaluatie plaats in de vorm van de verplichting tot het opstellen van 

een nieuw bestemmingsplan. 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de loco-burgemeester, 

 

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

 

 

 
 
Bijlagen:  
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• Ingediende zienswijzen (24) 

• Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan het Oude Dorp 

• Ontwerp bestemmingsplan het Oude Dorp 
 


