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 2012 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 8-05-2012 

Onderwerp:  RVS beslissing op bezwaar 

onttrekken openbaarheid 

Ockenrode 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. bezwaarden 1 t/m 5 ontvankelijk te verklaren 
2. bezwaarde 6 niet ontvankelijk verklaren 
3. het bestreden besluit onder aanvulling met een nadere motivering in stand te laten 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 23 maart 2012 heeft de commissie Bezwaar- en Beroepschriften haar advies 

toegezonden betreffende de bezwaarschriften gericht tegen het besluit van de 

gemeenteraad van Leiderdorp om het gedeelte van de Ockenrode tussen de Van 

der Valk Boumanweg  en Ockenrode 14 aan de openbaarheid te onttrekken. (zie 

bijlage 2). Omdat de bezwaren gericht zijn tegen een besluit van de gemeenteraad 

moet de beslissing op de bezwaren (heroverweging) ook door de gemeenteraad 

genomen worden.  

Op 25 april 2012 is een ingebrekestelling ontvangen voor het uitblijven van een 

beslissing in het kader van de Wet dwangsom en beroep. De beslissing op bezwaar 

dient uiterlijk 9 mei 2012 genomen te worden. Daarna kan een dwangsom verbeurd 

worden en kan beroep bij de Rechtbank ingediend te worden. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 Op 10 oktober 2011 heeft uw raad besloten om het gedeelte van de Ockenrode 

tussen de Van der Valk Boumanweg en Ockenrode 14 aan de openbaarheid te 

onttrekken. Tegen dit besluit zijn 6 bezwaarschriften ingediend. In haar openbare 

vergadering van 27 januari 2012 en 17 februari 2012 heeft een kamer van de 

commissie Bezwaar- en Beroepschriften de bezwaarschriften behandeld. De 

behandeling heeft in twee zittingen plaatsgevonden vanwege een omissie in de 
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aanlevering van de bezwaarschriften. Vanwege de tweede hoorzitting is de 

behandeling van de bezwaren aangehouden tot 17 februari 2012. De 

bewaarmakers hebben hier ter zitting mee ingestemd. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Het voorstel is afgestemd met Juridische zaken, Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

 

2 Beoogd effect 

Het nemen van een beslissing op de bezwaren tegen uw besluit om een gedeelte van de 

Ockenrode tussen de Van der Valk Boumanweg en Ockenrode 14 aan de openbaarheid te 

onttrekken. 

 

3 Argumenten 

1.1 de bezwaarden 1 t/m 5 voldoen aan de eisen voor het indienen van bezwaar en 

2.1 de bezwaarde 6 voldoet niet aan de eisen voor het indienen van bezwaar 

Een belanghebbende kan op basis van artikel 8:1 van de Awb tegen een besluit beroep 

instellen bij de rechtbank. Ingevolge artikel 7:1 dient alvorens beroep in te stellen bezwaar 

worden gemaakt. Ingevolge artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen 

van een bezwaarschrift zes weken. Alle bezwaren zijn tijdig ingediend. 

 

Op basis van het bepaalde in artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder 

belanghebbende verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. 

Bezwaarde 6 woont aan de andere kant van de Van der Valk Boumanweg en zou derhalve 

nooit gebruik hoeven te maken van het aan de overzijde gelegen gedeelte van de 

Tollenearsingel, dan wel de Ockenrode zelf, om haar wijk te verlaten. Bezwaarden 1 tot en 

met 4 worden wel in hun belangen getroffen aangezien de Tollenearsingel drukker en 

vaker belast wordt vanwege de afsluiting van de Ockenrode. Ingevolge artikel 1:2, derde 

lid, van de Awb en een uitspraak van de ABRS (LJN: BA9818) is ook bezwaarde 5 

ontvankelijk omdat het als bewonerscomité op grond van statutaire doelstelling en feitelijk 

werkzaamheden haar belangen geborgd heeft. 

 

3.1 met een nadere motivering wordt het besluit voldoende gemotiveerd 

De commissie Bezwaar- en Beroepschriften is van oordeel dat het bestreden besluit niet 

juist is gemotiveerd (zwaarwegend belang en algemeen belang) en onvoldoende is 
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voorbereid. Hieronder wordt een nadere motivering gegeven om deze strijdigheden op te 

heffen. Onderstaande argumentatie is met Juridische Zaken afgestemd. 

 

3.1.1 de voorbereiding is juist zeer intensief geweest door:  

a. het gehanteerde IBO-protocol bij planvorming Meas 

Met de bewoners is veel overleg geweest over de plannen. Uiteindelijk heeft dit 

geresulteerd in twee scenario’s voor een nieuwbouwplan voor de Meas: het plan van het 

college (60 woningen) en een plan van de bewonersgroep (38 woningen). Bij deze 

plannen is het ontwerp van de buitenruimte hetzelfde: in plaats van de Ockenrode een 

groene invulling en een fietspad. In de vastgestelde gespreksverslagen van 28 maart 

2007, 24 april 2007 (onder voorzitterschap van IMI) en 31 mei 2007 is te lezen dat over het 

afsluiten van de Ockenrode en een groene inrichting met een fietspad en ruimte voor 

hulpdiensten is gesproken. Ook over de ontsluiting van de wijk is uitvoerig overleg geweest 

(inclusief observaties ter plekke met vertegenwoordigers van het wijkteam). 

Dit punt is bij de behandeling door de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften niet naar 

voren gekomen en dient als nadere motivering. 

 

b. nader onderzoek ter uitvoering van de motie 

Op 1 november 2011 is het betreffende gedeelte van de Ockenrode afgesloten. Volgens 

de motie dient een half jaar na afsluiting te worden bezien of de bewoners hinder 

ondervinden om de wijk uit te komen. Een half jaar na afsluiting zou betekenen dat in mei 

2012 een onderzoek plaats zou moeten vinden. Aangezien de raad van mening is 

(uitgesproken tijdens behandeling van het besluit op 10 oktober 2011 om een gedeelte van 

de Ockenrode aan de openbaarheid te onttrekken) dat ook al eerder begonnen kan 

worden met een dergelijk onderzoek is inmiddels een wachttijdenonderzoek (zie bijlage 1) 

uitgevoerd (eind maart / begin april 2012). 

 

Het onderzoek naar wachttijden concludeert dat de intensiteiten van het verkeer dat de 

wijk uit komt laag zijn. Tevens wordt ook geconcludeerd dat de wachttijden over het 

algemeen zeer laag zijn. De gemiddelde duur van de wachttijden liggen op de gemeten 

dagen tussen de 3 en 5 seconden. Ook wordt geconcludeerd dat de wachttijd bij de 

kruisingen circa 10% bedragen ten opzichte van de wachttijd bij het verkeerslicht (rechtsaf) 

op de kruising van de Persant Snoepweg met de Van der Valk Boumanweg. Met andere 
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woorden het plaatsen van een verkeerslicht op de kruising van de Tollenaersingel en de 

Van der Valk Boumanweg leidt tot een ernstige verslechtering van de wachttijd. 

Wel moet worden aangegeven dat tijdens het onderzoek de doorstroming op de Persant 

Snoepweg sterk verbeterd is vanwege de opening van de 2x3 rijbanen op de A4. Dit heeft 

direct invloed op de doorstroming op de Van der Valk Boumanweg en op de betreffende 

kruisingen met de Tollenearsingel en de Nijenrode. 

 

3.1.2 het betreft een zwaarwegend en essentieel onderdeel van de planontwikkeling voor 

de Meas-locatie 

3.1.3 het algemeen belang is niet alleen het algemeen verkeersbelang 

Het bouwplan voor de Meas-locatie is breed bediscussieerd en heeft een lange juridische 

weg afgelegd. Met het bouwplan wordt een tankstation en garagebedrijf met bijbehorende 

verkeersbewegingen vervangen door een nieuwbouwcomplex met een kwalitatieve 

verbetering van de omliggende openbare ruimte. Vanuit de stedenbouwkundige visie voor 

het appartementencomplex inclusief de buitenruimte wordt duidelijk waarom op de deze 

plek dit plan wenselijk is. In hoofdzaak komt het erop neer dat het bouwplan een 

stedenbouwkundig accent vormt aan het einde van de, relatief brede en groene, 

verbindende as tussen Winkelhof en de Oude Rijn. Het nieuwe woongebouw, zal door 

haar vorm, massa en hoogte ook een grote ruimtelijke verbetering geven ten opzichte van 

de voormalige situatie met de relatief lage bebouwing van het garagebedrijf met de 

showroom en het tankstation. Het nieuwe woongebouw zal ook de aangrenzende groene 

openbare ruimte (het Rosarium) een meer aantrekkelijke ruimtelijke begrenzing geven.  

 

De stedenbouwkundige inpassing van het plan vindt plaats op de schaal van de hele buurt.  

De situering van de bouwlocatie is bijzonder en complex en wel vanwege: 

- de locatie ligt aan de Oude Rijn, aan een buitenbocht. 

- de aansluiting en het deel uitmaken van een op de Oude Rijn georiënteerde 

bebouwingsstrook (Ockenrode) die bestaat uit kleinschalige bebouwing. 

- de aansluiting op de bestaande eengezinshuizen van de Van der Valk Boumanweg. 

- de begrenzing van de openbare ruimte (rosarium) dat in het verlengde ligt van loop van 

de Oude Rijn (vanuit Leiden gezien). 

- de toekomstige beëindiging van de woonbuurt die wordt begrensd door de Van der Valk 

Boumanweg en de Oude Rijn. 
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- de toekomstige beëindiging van de brede singelruimte van de Laan van Berendrecht en 

daarmee een relatie leggen met het centrum van Leiderdorp. De grens van de bebouwing 

laat een doorzicht op de ruimte van de Oude Rijn vrij. Er is sprake van een gedeeltelijke 

afsluiting van de genoemde ruimte, juist daardoor kan er een verwijzing ontstaan naar de 

grote ruimte van de Oude Rijn. 

 

De buitenruimte is, evenals het bouwplan zelf, onderdeel geweest van een breed 

participatietraject met de bewoners. Deze buitenruimte maakt ook zeer nadrukkelijk uit van 

het stedenbouwkundige beeld. Het is een belangrijk element op de schaal van de hele 

buurt als op de schaal van de locatie zelf.  

 

Op buurtniveau zorgt de realisatie van groene buitenruimte op de Ockenrode, met een 

fietsverbinding en voetpad naar de Oude Rijn, vanuit de stedenbouwkundige visie voor 

een aantrekkelijke begrenzing met het Rosarium. Naast het toevoegen van groen, vindt 

ook een verbetering plaats van de fietsstructuur en de wandelpaden. Hiermee wordt de 

beleving van de Oude Rijn versterkt.  

 

Op lokaal niveau vormt de buitenruimte een belangrijk onderdeel voor de beleving van de 

woon- en leefomgeving. Als onderdeel van het volkshuisvestelijk belang maakt het voor de 

woon- en leefomgeving een groot verschil of een fietspad of een rijbaan aanwezig is. Met 

een rijbaan wordt de stedenbouwkundige afronding van het Rosarium weer aangetast. Een 

fietspad met bijbehorend gebruik past wel in het kwaliteitsbeeld wat voor ogen is.  

 

De overige aspecten die binnen het belang van de volkshuisvesting spelen, kunnen 

aangemerkt worden als onderdelen die het algemeen belang dienen. De toevoeging van 

woningen en specifiek ook sociale huurwoningen hebben niet zozeer een zwaarwegend 

belang om de Ockenrode aan de openbaarheid te onttrekken, maar dienen het algemeen 

belang.  

 

Bovenstaande maakt duidelijk dat een zwaarwegend belang aanwezig is, aangezien het 

een essentieel onderdeel om de beoogde kwaliteit van het gebied te bewerkstelligen. Maar 

ook het algemeen belang is hierbij gediend. Een besluit om een weg aan de openbaarheid 

te onttrekken moet getoetst worden op het algemeen belang. De Commissie lijkt het 

algemeen belang te vertalen in alleen het algemeen (verkeersbelang), wat bij een 
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verkeersbesluit (college bevoegdheid) het toetsingskader is. Natuurlijk speelt het 

verkeersbelang een rol. De bewoners hebben belang bij de toegankelijkheid, 

bereikbaarheid en veiligheid van hun wijk.  

 

Echter niet is bewezen dat deze belangen op gespannen voet staan met de huidige 

verkeerssituatie. In het verleden (2007) heeft de gemeente samen met het wijkteam 

observaties gehouden om te bekijken welke problemen zich voordoen. Tijdens deze 

observaties zijn geen situaties gezien die onacceptabel waren.  

 

Het college heeft de bewoners laten weten hoe om te gaan met de motie van uw raad via 

een brief (als bijlage bij het oorspronkelijk besluit opgenomen). Op basis van die informatie 

heeft een onafhankelijk bureau opdracht gekregen om te onderzoeken in hoeverre de 

bewoners hinder ondervinden om de wijk uit te komen op basis van verkeerskundige 

maatstaven. Onder punt 3.1.1b wordt nader ingegaan op het onderzoeksrapport (tevens te 

vinden in bijlage 1)  

 

Bovenstaande toont aan dat reeds in 2007 het verkeersbelang een afweging is geweest. 

Het wachttijdenonderzoek na afsluiting van de Ockenrode anno 2012 bevestigd het beeld 

dat het verkeersbelang voldoende wordt beschermd.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

3.1 de beslissing op bezwaar is in afwijking van het advies van de commissie Bezwaar- en 
Beroepschriften 

Op basis van de aanvullende informatie en motivering wordt afgeweken van het advies van 
de commissie aangezien de geconstateerde onjuistheden nader gemotiveerd zijn. 
 
3.2 De wet dwangsom en beroep is van toepassing 
Op 25 april 2012 is een ingebrekestelling ontvangen. Vanaf 9 mei 2012 kan een 
dwangsom verbeurd worden en is beroep bij de Rechtbank mogelijk. Beroep is mogelijk op 
het uitblijven van een beslissing en dient gelijk behandeld te worden als beroep tegen de 
te nemen beslissing op bezwaar. 

 

5 Milieu 

Niet van toepassing 
 

6 Communicatie en participatie 

De bezwaarden worden op de hoogte gebracht van uw besluit. Tegen het besluit kan 
beroep bij de rechtbank worden ingediend vanaf 9 mei 2012. 
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7 Kosten, baten en dekking 

Niet van toepassing 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

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

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Wachttijdenonderzoek Tollenaersingel en Nijenrode, Delft Infra Advies, 1 mei 2012 
2. Advies Commissie Bezwaar- en Beroepschriften, 23 maart 2012 

 


