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Onderwerp: zienswijze ontwerp Bestemmingsplan het Oude Dorp. 

Geachte Raadsleden, 

Hierbij bieden wij u de zienswijze van Stichting Comité Doesbrug op het ontwerp Bestemmingsplan het 
Oude Dorp aan. 
In grote lijnen zijn we blij met de nota, die onder meer het kleinschalige dorpse karakter van het Oude 
Dorp als uitgangspunt heeft, gekoppeld aan het mogelijk houden van kleinschalige beroepsactiviteiten in 
(voormalige) winkels en andere bedrijfsruimten, waardoor de verwevenheid van functies kan blijven 
bestaan. 
Ook zijn we verheugd, dat er in paragraaf 2.3 Aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden 
cultuurhistorische ensembles en clusters zijn aangewezen. 
De ensembles en clusters zijn naar onze mening echter te vaag en niet ruim genoeg omcirkeld en 
onvoldoende beschreven en soms van onjuist commentaar voorzien [bijvoorbeeld pag. 17: cluster 4 
Historisch front aan de Oude Rijn. Dit komt namelijk wel degelijk ook elders in het plangebied voor. Bij de 
foto's op pp. 15-16 is tweemaal een wit nieuwbouwhuis afgebeeld, terwijl de werkelijk cultuurhistorische 
juweeltjes van cluster 2 (?) er fototechnisch bekaaid vanaf komen, zodat het onduidelijk is waarom het nu 
werkelijk gaat]. 
De aanduidingen WR-C1 en WR-C2 op de plankaart zijn zodanig aangegeven dat lang niet altijd duidelijk 
is welke panden, objecten en/of ensembles de waarde Cultuurhistorie 1 of Cultuurhistorie 2 hebben en 
hoe dit zich verhoudt tot de tekst en voorbeeldplaatjes in bovengenoemde paragraaf 2.3 in de Toelichting 
[op de bijbehorende regels artikel 19 Waarde - Cultuurhistorie 1 en artikel 20 Waarde - Cultuurhistorie 2 
komen wij later terug]. Aangezien de plankaart en de regels de juridische basis vormen van het 
bestemmingsplan lijkt het ons noodzakelijk dit helderder aan te geven dan nu het geval is. 
Juist waar het erom gaat bescherming te bieden, zijn de huidige weergave en omschrijving onvoldoende. 
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Uit hoofdstuk 2 Het plangebied, paragraaf 2.2 Ontstaansgeschiedenis Leiderdorp en paragraaf 2.3 
Aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de Toelichting blijkt dat de gebruikte 
literatuur niet altijd geheel is begrepen of juist verwerkt. Soms worden eigenaardige en onjuiste 
opmerkingen geplaatst [enkele voorbeelden: pag. 9 '...in 1795 werd Leiderdorp een zelfstandige 
gemeente. Rond die tijd betrokken veel rijke Leidenaren een buitenverblijf in Leiderdorp...' (was in de 17 d e 

en 18 d e eeuw) of pag. 11: 'De Hoogmadeseweg valt wat betreft de ligging ongeveer samen met de oude 
Ommedijk, maar het historische karakter van die dijk is niet meer herkenbaar in het ruimtelijk beeld..' (is 
juist nog altijd te beleven in Oude Hoogmadeseweg), of op pag. 11 - zie ook ensemble F - de opmerking 
over het Jaagpad, dat aan de noordzijde zou zijn verdwenen (ligt vanaf de Bruggestraat van oudsher aan 
de overzijde van de Rijn)]. Dat is jammer en onnodig. Juist waar het erom gaat de cultuurhistorische en 
bouwkundige waarden te beschermen, is een gedegen en verantwoorde kennis noodzakelijk. 
De samenstellers hebben gebruik gemaakt het Verkennend Cultuurhistorisch Onderzoek A4-W4 Leiden-
Leiderdorp-Zoeterwoude (2001), een cultuurhistorische MER-rapportage, met daarin voorstellen voor de 
aanwijzing van gemeentelijke monumenten, objecten en beschermde dorpsgezichten. Zij verwijzen helaas 
nergens naar de inventarisatie, waarin ook de Ml P-objecten en Rijksmonumenten zijn opgenomen. 
Deze lijst, specifiek bedoeld om bij de ontwikkeling van W4 kennis en ondersteuning te verschaffen, is 
overigens onvoldoende voor dit bestemmingsplan. 

Nota Beantwoording 
Volgens de Nota Beantwoording is het aspect cultuurhistorie uitgebreider dan in het voorontwerp 
verwoord en geregeld in de toelichting, verbeelding en regels. In toelichting bij paragraaf 3.2 zou worden 
aangegeven hoe dit straat- en bebouwingsbeeld te behouden. Wij nemen aan dat hiermee paragraaf 2.3 
wordt bedoeld. De welstandsnota zou verder voldoende bescherming bieden. Echter: er wordt in de 
beantwoording gesteld dat de cultuurhistorische waarde vooral ligt in het kleinschalige dorpse karakter. 
Daarmee wordt naar onze mening juist de specifieke niet inwisselbare bouw- en cultuurgeschiedenis van 
Leiderdorp, die in beschermwaardige panden, objecten en ensembles ligt verankerd en daarin zichtbaar 
gemaakt wordt, ernstig tekort gedaan. Een rijtje nieuwbouwhuizen met een dorps karakter past namelijk 
volgens de omschrijving óók, 'als het straatbeeld' maar wordt behouden. 
Volgens de Nota Beantwoording is nadere studie verricht naar de cultuurhistorische waarden vertaald in 
verbeelding en regels. In de Nota wordt gesteld: Er kan alleen bescherming worden geboden bij 
aangewezen monumenten. En dat is nu juist het probleem. De gemeente Leiderdorp kent alleen een lijst 
van Rijksmonumenten en heeft nog altijd geen gemeentelijke monumentenlijst. Stichting Comité Doesbrug 
dringt hier al jaren op aan, onder meer in onze inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan Oude Dorp 
(zowel 2007 als 2011) en in onze zienswijze op de Cultuurnota in februari 2012. Zelfs de provinciale MIP-
inventarisatie, bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het aanwijzen van jongere monumenten, is 
nooit gebruikt voor de samenstelling van een Leiderdorpse lijst. 

Bouwbesluit 2012 en de gevolgen voor het Bestemmingsplan 
Het Bouwbesluit 2012 is op 1 april jl. in werking getreden. Volgens dit besluit vervalt de sloopvergunning. 
Men mag dan - al dan niet met een sloopmelding - gewoon elk pand slopen, tenzij 1] het pand staat in 
nabijheid van monumenten of een monument is; 2] het pand binnen een beschermd dorpsgezicht staat; 3] 
het staat in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist. 
Kortom een verhaal van kip en ei. In de huidige situatie kunnen volgens het ontwerp Bestemmingsplan 
zonder enig probleem cultuurhistorisch waardevolle panden en objecten anders dan rijksmonument 
gewoon worden gesloopt. Dit is een ernstige lacune. 
Enige bescherming staat in de Regels artikel 19 Waarde - Cultuurhistorie 1 en artikel 20 Waarde -
Cultuurhistorie 2, namelijk dat de hiervoor aangewezen gronden mede bestemd zijn voor behoud, herstel 
en de uitbouw van de in de toelichting aangegeven cultuurhistorische (en ruimtelijke) waarden van het 
gebied en zijn bebouwing. Volgens de Bouwregels echter moet men de hoofdvorm handhaven. Men kan 
dus slopen. Ook kan B&W afwijken van de Bouwregels. 
Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen: het Dagelijks Bestuur is bevoegd de gronden te verkleinen 
of te verwijderen indien uit nader onderzoek gebleken is dat ter plaatse geen cultuurhistorische waarden 
aanwezig zijn. 
Wij verzoeken u ook op te nemen dat de gronden ook vergroot kunnen worden en/of nieuwe gronden 
toegevoegd, indien uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse cultuurhistorische waarden aanwezig 
zijn. 
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Wij verzoeken u toch het brugwachtershuisje op te nemen in het bestemmingsplan. Met een 
wijzigingsbevoegdheid kan B&W het brugwachtershuisje op den duur weer 'uitschrijven' mocht dat nodig 
zijn. De behuizing van de brugwachter staat nu al meer dan vijftien jaar (anderhalf maal de officiële duur 
van een bestemmingsplan) tijdelijk te wezen in de vorm van een bouwkeet op stoeptegels en een scheef 
zakkende toiletcabine bij een veel bekeken en bezochte plek van grote cultuurhistorische waarde. 

Wij verzoeken u fouten en onduidelijkheden uit de Toelichting paragraaf 2 te halen. 
Wij verzoeken u Plankaart en Regels duidelijker te maken en aan te passen met betrekking tot de 
waarden Cultuurhistorie 1 en 2. 

Wij zijn van mening dat het Ontwerp Bestemmingsplan onvoldoende waarborgen geeft om het 
cultuurhistorisch waardevolle karakter van het Oude Dorp te behouden en te versterken. Het Bouwbesluit 
2012 maakt het mogelijk panden die niet als monument zijn aangewezen te slopen. Een gemeentelijke 
monumentenlijst met te beschermen panden, objecten, ensembles en dorpsgezichten is daarom 
noodzakelijk en urgent. Een verordening is er al (2008) en buiten de kosten voor een zorgvuldig 
onderbouwde inventarisatie met omschrijving en voorstellen hoeft de uitvoering van een gemeentelijk 
monumentenbeleid noch de gemeente noch de burger geld te kosten. Tegenwoordig is het zelfs zo dat 
een combinatie van een aantal grote culturele fondsen leningen met gunstige voorwaarden verstrekt voor 
zaken als opknappen en verbouwen. De historische lintbebouwing van het Oude Dorp met zijn specifieke 
panden en objecten maakt deel uit van een recreatief en toeristisch netwerk (vaargasten, fietsers, 
wandelaars - Lange Afstandspaden Marskramerpad, Limespad etc. - ) en vormt een trekpleister die ook 
economisch interessant is voor de gemeente Leiderdorp. 
Wij verzoeken u dan ook een verwijzing naar een gemeentelijke monumentenlijst met beschermwaardige 
panden en beschermde dorpsgezichten op te nemen in het Bestemmingsplan; en daarnaast actie te 
ondernemen voor een gemeentelijke monumentenlijst. 

Met vriendelijke groet, 

namens Stichting Comité Doesbrug T 
Claudia Thunnissen en Jolanda Ginjaar 
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