
Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 2012i00657   Agendapunt 5 

 2012 VOORSTELLEN    

 

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 3-04-2012 

Onderwerp:  RVS vaststelling 

bestemmingsplan N446A 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De nota zienswijzen bij het bestemmingsplan N446A vast te stellen. 

2. De toelichting van het bestemmingsplan N446A te wijzigen door: 

I. De onjuiste beschrijving van het aantal toeritten vanaf de parallelweg aan te passen. 

3. De verbeelding van het bestemmingsplan N446A te wijzigen door: 

I. De toegangsweg van Hofdijklaan 13 te bestemmen met verkeer; 

II. De gronden tussen de Hofdijklaan en percelen die niet als agrarisch worden gebruik te 

bestemmen als Groen; 

III. Het noordelijke deel van het Ghoybos te bestemmen met de bestemming Recreatie. 

IV. De in het gebied aanwezige planologisch relevante gastransportleiding mede te bestemmen 

met de bestemming Leiding – Gas. 

V. Ter plaatse van de te realiseren bypass bij de rotonde ten zuiden van het Ghoybos de 

bestemming Verkeer uit te breiden om deze bypass mogelijk te maken en de bestemming 

Groen voor de overige gronden naast de weg. 

4. De regels van het bestemmingsplan N446A te wijzigen door: 

I. De bestemming Leiding – Gas toe te voegen aan de regels. 

5. Het bestemmingsplan N446A gewijzigd vast te stellen. 

6. De Inspectie Leefomgeving en Transport en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te verzoeken 

om een versnelde reactie ingevolge artikel 3.8 lid 4 Wro, op het besluit tot gewijzigde 

vaststelling. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De provincie Zuid-Holland past het profiel van de provinciale weg N446 aan in het 

kader van groot onderhoud. De weg wordt aangepast om te voldoen aan de 

uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Tegelijkertijd wordt een bypass aangelegd bij 

de rotonde naast het Ghoybos om de doorstroming aldaar te verbeteren. In de 

nieuwe situatie past de weg niet meer in het vigerende bestemmingsplan.  
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Het vigerende bestemmingsplan voor het plangebied N446A dateert grotendeels uit 

1960 en is ruim ouder dan 10 jaar. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt 

dat plannen op 1 juli 2013 niet ouder mogen zijn dan 10 jaar.  

Voor de regels is gewerkt met de standaardisatie die op dit moment ontwikkeld 

wordt voor de bestemmingsplannen in Leiderdorp. Dit zorgt voor eenduidigheid in 

de regels van bestemmingsplannen. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Bij toetsing van het plan van de provincie is gebleken dat deze niet in het vigerende 

plan past. Daarom is afgesproken dat de gemeente voor het plangebied een nieuw 

bestemmingsplan maakt zodat de provinciale weg kan worden ingericht conform de 

beginselen van Duurzaam Veilig.  

De plannen van de provincie voor de N446A zijn gepresenteerd in een 

informatieavond in november 2011 waarbij zowel bewoners van Leiderdorp als 

Kaag en Braassem zijn uitgenodigd. Voor de inwoners van Leiderdorp, voornamelijk 

Leyhof, was vooral de toelichting op de hogere grenswaarden interessant. Vanuit 

Kaag en Braassem waren veel bewoners van de Hofdijklaan en het Bospad 

aanwezig. Zij waren vooral geïnteresseerd in de toekomstige verkeersafwikkeling 

vanaf de parallelweg en het Bospad.  

1.c Samenhang beleidsvelden 

Integraal Verkeer- en Vervoersplan (IVVP) 

In het bestemmingsplan wordt de nieuwe situatie bestemd zoals deze door de 

provincie wordt aangelegd. De N446 heeft in het plan 2x1 rijbanen en een 

snelheidsbeperking van 80 km/u. In het IVVP van Leiderdorp wordt ook gesproken 

van de mogelijke opwaardering naar 2x2 rijbanen. In dit bestemmingsplan is daar 

geen ruimte voor. 

 

2 Beoogd effect 

Een actueel bestemmingsplan voor de provinciale weg N446A waarbinnen de provinciale 

weg Duurzaam Veilig kan worden ingericht. 

 

3 Argumenten 

1 t/m 4.1 de beantwoording van de zienswijzen leidt tot enkele aanpassingen in het 

bestemmingsplan 
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De zienswijzen van omwonenden zijn vooral gericht op de inrichting van de parallelweg en de 

toekomstige ontsluiting via het bospad. Het betreft voornamelijk inrichtingsaspecten die niet met het 

bestemmingsplan geregeld worden. De regeling van het bestemmingsplan is naar aanleiding van 

deze reacties niet aangepast. In de nota is wel een nadere toelichting gegeven op de keuzes die 

aan de inrichting ten grondslag liggen. Daarnaast zal in juni 2012 nog een informatiebijeenkomst 

worden georganiseerd over de feitelijke inrichting, planning en eventuele overlast bij de aanleg van 

de weg. 

De zienswijze van de gemeente Kaag en Braassem had voorkomen kunnen worden als zij in de 

overlegfase had gereageerd. Helaas is dit niet gebeurd. De buurgemeente heeft een aantal zeer 

nuttige aanbevelingen die in het bestemmingsplan zijn verwerkt. 

 

5.1 de weg moet Duurzaam Veilig kunnen worden ingericht 

Zowel de gemeente als provincie maken gebruik van deze richtlijnen voor de inrichting van wegen. 

 

5.2 de bypass is nodig voor een goede doorstroming van verkeer 

De bypass is onderdeel van de verkeersmaatregelen die voor de ontwikkeling van Bospoort nodig 

zijn. 

 

5.3 het bestemmingsplan moet actueel zijn voor 1 juli 2013 

De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten tot het maken van actuele bestemmingsplannen. 

Een actueel bestemmingsplan is jonger dan 10 jaar. Per 1 juli 2013 moeten alle 

bestemmingsplannen hieraan voldoen. 

 

5.4 er is sprake van ‘goede ruimtelijke ordening’ 

In het bestemmingplan is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen belangen van provincie, 

gemeente, grond eigenaren en omwonenden. Daarnaast zijn voor de relevante milieuhygiënische 

aspecten de effecten onderzocht. Op basis daarvan is het plan opgesteld en voldoet aan het in de 

wet gestelde criterium van ‘goede ruimtelijke ordening’. 

 

6.1 de wijzigingen betreffen geen provinciaal of rijksbelang 

Als een bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld heeft de provincie alsook 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. In het geval dat de wijzigingen niet een dergelijk 

belang raken is het mogelijk om hen te vragen versneld te reageren zodat het bestemmingsplan 

eerder gepubliceerd kan worden.  
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
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5 Milieu 

In het bestemmingsplan is een milieuparagraaf opgenomen waarin de milieuhygiënische 

aspecten van het bestemmingsplan worden toegelicht. Voor de aspecten bodem, ecologie 

en geluid zijn aparte rapportages gemaakt. 

 

Hogere Grenswaarden 

Uit het onderzoek naar de geluidsbelasting door wegverkeerslawaai is gebleken dat voor 

17 woningen in de Leyhof een besluit Hogere grenswaarden nodig is. Omdat het een 

provinciale weg betreft was de provincie hiervoor het bevoegd gezag. Tegen het besluit 

zijn geen zienswijzen ingediend. Het definitieve besluit heeft al ter inzage gelegen. 

 

Water en Groen 

Door de toename in verhard oppervlak moet voor dit plan oppervlaktewater worden 

gerealiseerd zodat voldoende bergingscapaciteit in deze polder blijft. De provincie heeft 

daartoe afspraken gemaakt met het hoogheemraadschap. Het nieuw te realiseren 

oppervlaktewater komt buiten het plangebied van dit bestemmingsplan. 

Met de aanleg van de weg worden ook nieuwe bomen geplant. Deze worden geplant in de 

berm tussen de weg en sportpark de Bloemerd. 

 

6 Communicatie en participatie 

Het bestemmingsplan volgt de uniforme voorbereidingsprocedure. Het ontwerp 

bestemmingsplan heeft 6 weken terinzage gelegen voor zienswijzen. Deze zienswijzen zijn 

beantwoord en verwerkt in het bestemmingplan. 

Voor het opstellen van het ontwerp is overleg gevoerd met overlegpartners in het kader 

van artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening. Daarnaast is met de provincie een 

informatieavond georganiseerd voor omwonenden. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Het bestemmingplan is opgesteld op verzoek van de provincie Zuid-Holland. De provincie 

betaalt de externe kosten van het bestemmingsplan. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 



Pagina 6 van 6 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 2012i00657   Agendapunt 5 

 2012 VOORSTELLEN    

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de loco-burgemeester, 

 

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

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Toelichting bestemmingsplan N446A met bijbehorende onderzoeken 
2. Regels bestemmingsplan N446A 
3. Analoge verbeelding bestemmingsplan N446A 
4. Nota zienswijzen bestemmingsplan N446A met de zienswijzen 


