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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 14-02-2012 

Onderwerp:  RVS Bestemmingsplan Bloemerd  Aan de raad.  

− Beslispunten 

1 geen exploitatieplan vast te stellen voor bestemmingsplan Bloemerd 
2 de ‘Nota beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Bloemerd’ (Bijlage 2) vast te stellen 
3 de toelichting op het bestemmingsplan te verbeteren conform de Staat van wijzigingen (Bijlage 3), in 

die zin dat: 
i. in paragraaf 2.13 Ontwikkelingen de plannen van RCL, Alecto en SSV ‘De Vrijheid’ zijn 

toegevoegd; 
ii. in paragraaf 3.5 Gemeentelijk beleid een beknopte samenvatting van ‘De Toekomst 

vastgelegd: advies aan de raad van de Raadswerkgroep Bloemerd (2010)’ is toegevoegd; 
iii. in hoofdstuk 5 bij artikel 6 Recreatie – Volkstuin en artikel 7 Sport tekst over het plaatsen van 

een container is toegevoegd 
iv. in paragraaf 7.2 het verloop van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan in de 

tekst is verwerkt 
v. daar waar nodig typefouten zijn gecorrigeerd en kleine redactionele wijzigingen zijn 

aangebracht. 
4 de regels aanpassen conform de Staat van wijzigingen (Bijlage 3), in die zin dat: 

i. in artikel 6.2.2. sub b “de oppervlakte van een hobbykas bedraagt maximaal 12 maximaal 12 
m2;” wordt vervangen door: “de oppervlakte van een hobbykas bedraagt maximaal 18 m2” 

ii. artikel 6.2.3 “Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde voldoen aan de volgende kenmerken: 
a de hoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2 m; 
b de hoogte van speelinstallaties, lichtmasten en ballenvangers bedraagt maximaal 8 m; 
c de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 5 m.” 
is toegevoegd  

iii. in artikel 7.1.1.f “kinderopvang en/of” komt te vervallen 
iv. in artikel 7.1.2. “maximaal 30 m2” wordt vervangen door “maximaal 15% bedraagt van het 

bestaande totale vloeroppervlak” 
v. in artikel 11.1.1 sub c “de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding” 

is toegevoegd 
vi. in artikel 11.1.2 “daar voorkomende bestemmingen” wordt vervangen door “bestemmingen 

(artikelen 3 t/m 10)“ 
vii. in artikel 11.2 “daar voorkomende bestemmingen mag binnen een afstand van 4 m aan 

weerszijden van de gasleiding (zijnde de belemmeringenstrook)” wordt vervangen door 
“bestemmingen (artikel 3 t/m 10) mogen binnen de belemmeringenstrook” 

viii. in artikel 11.3 sub b “schriftelijk” komt te vervallen 
ix. artikel 11.4 “specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van 
gronden en bouwwerken ten behoeve van het permanent opslaan van goederen“ is 
toegevoegd  

x. artikel 11.4 hernummeren tot 11.5 
xi. in artikel 11.5.1 sub f komt te vervallen 
xii. in artikel 11.5.3 “schriftelijk” komt te vervallen 

5 de verbeelding aanpassen conform de Staat van wijzigingen (Bijlage 3), in die zin dat: 
i. de loods van vereniging Alecto alsnog aan de kaart als bouwvlak is toegevoegd met een 

maximale bouwhoogte van 5 meter. 
ii. het waterhuisje van Alecto aan de kaart is toegevoegd als bouwvlak met een maximale 

bouwhoogte van 5 meter. 
6 het bestemmingsplan ‘Bloemerd’ (met planidentificatie NL.IMRO.0547BPBloemerd-VG01) gewijzigd 

vast te stellen (Bijlage 4) 

7 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. 
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1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het vigerende bestemmingsplan voor het plangebied Bloemerd dateert uit 1960 en 

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

bestemmingsplannen op 1 juli 2013 niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Anders 

mogen er vanaf 1 juli 2013 voor dat gebied geen leges meer geheven worden op 

omgevingsvergunningen, totdat er een nieuw bestemmingsplan ligt. 

Herziening van dit oude bestemmingsplan voor plangebied Bloemerd zorgt voor 

actualisatie, waarbij uitwerkingen en wijzigingen zijn meegenomen en nieuw beleid 

is opgenomen. 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. 

 

Inhoud nieuw bestemmingsplan 

Hieronder worden kort de belangrijkste onderwerpen uit het nieuwe 

bestemmingsplan toegelicht. 

 

Begrenzing plangebied 

Het plangebied is globaal begrensd door achtereenvolgens: 

De Dwarswatering van de Leysloot tot de A4; 

De Persant Snoepweg tot de Hofdijklaan (N446); 

De Hofdijklaan (N446) tot de Leysloot; 

De Leysloot tot de Dwarswatering. 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

Een aantal gebruikers van sport- en recreatiepark De Bloemerd (Alecto, De Vrijheid, 

RCL, Velocitas) heeft plannen om binnen nu en tien jaar iets aan hun 

accommodatie of velden te wijzigen. Deze plannen zijn onvoldoende onderbouwd 

volgens de wettelijke eisen om nu mee genomen te kunnen worden in het 

bestemmingsplan. Deze toekomstige ontwikkelingen worden wel benoemd in de 

toelichting, maar niet opgenomen in het bestemmingsplan. Er is aangesloten bij de 

huidige bestemming. Wanneer in de toekomst meer duidelijkheid is over de 
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haalbaarheid van deze plannen kan hiervoor de procedure voor een 

omgevingsvergunning worden doorlopen. 

 

Externe veiligheid en verantwoordingsplicht 

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van 2 transportroutes voor gevaarlijke 

stoffen (A4 en N446) en binnen het plangebied liggen 2 ondergrondse hoge druk 

aardgasleidingen. De personendichtheid in het gebied is gering. Het berekende 

groepsrisico is volgens de Omgevingsvisie verwaarloosbaar. Hiermee wordt tevens 

voldaan aan het provinciaal beleid. Vanuit het oogpunt van externe veiligheid zijn 

geen bijzondere maatregelen nodig. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

In de eerste helft van 2009 zijn, in het kader van de mogelijke verplaatsing van 

tennispark De Munnik naar de Bloemerd, alle wensen van de huidige gebruikers in 

kaart gebracht. Tijdens de raadsvergadering van 13 juli 2009 heeft de Raad 

aangegeven dat zij eerst, met behulp van een raadswerkgroep, wil inventariseren 

hoe realistisch al deze wensen zijn. Omdat de uitkomsten van de inventarisatie van 

de raadswerkgroep van invloed zijn op de actualisering van het bestemmingsplan is 

deze uitgesteld totdat de raadswerkgroep de inventarisatie heeft afgerond. 

 

De raadswerkgroep constateerde dat er nog slechts twee wensen aan de orde 

waren, namelijk de wens van Leython DC tot realisatie van twee 

beachvolleybalvelden en de wens van SV Velocitas, om in samenwerking met LSC 

Alecto, te komen tot een sporthal. Gelet op het beperkt aantal wensen van de 

‘bewoners’ van de Bloemerd adviseerde de Raadswerkgroep u om op dat moment 

geen brede discussie over de toekomst van de Bloemerd te houden en bij het 

actualiseren van het bestemmingsplan de huidige situatie vast te leggen en hierbij 

rekening te houden met de twee nog levende wensen. U heeft in uw vergadering 

van 13 december 2010 dit advies overgenomen. 

 

De fase van het voorontwerp is overgeslagen omdat dit bestemmingsplan 

conserverend en beheersgericht is. Dat wil zeggen dat de bestaande situatie is 

bestemd en ontwikkelingen waarvoor nog geen planologische titel aanwezig is, niet 

zijn opgenomen. Dit houdt mede in, dat geen nieuwe gevoelige c.q. kwetsbare 
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objecten (zoals woningen) rechtstreeks mogelijk worden gemaakt in dit 

bestemmingsplan. Het bestemmingsplan heeft gezien het bovenstaande de vorm 

van een gedetailleerd eindplan waarin door het opnemen van (algemene) 

afwijkingsbevoegdheden een bepaalde mate van flexibiliteit wordt verkregen. 

 

Vooroverleg 

Het concept ontwerp bestemmingsplan Bloemerd is in het kader van het 

gebruikelijke vooroverleg op 3 november 2011 toegezonden aan de overlegpartners 

met het verzoek vóór 26 november 2011 te reageren. 

 

Uit het vooroverleg blijkt dat het Hoogheemraadschap Rijnland, Tennet, VROM-

Inspectie, Kamer van Koophandel en de Erfgoedvereniging Heemschut akkoord zijn 

met het plan. De Gasunie en de Milieudienst West-Holland zijn eveneens akkoord, 

op voorwaarde dat enkele kleine redactionele opmerkingen worden verwerkt en dat 

de belemmerende strook van de gasleiding wordt aangepast tot 4 meter. Van de 

instanties die niet hebben gereageerd wordt aangenomen dat zij instemmen met het 

plan. De resultaten van het vooroverleg zijn in het ontwerp bestemmingsplan 

Bloemerd verwerkt. 

 

Zienswijzen en technische wijzigingen 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende 6 weken vanaf 15 december tot en 

met 26 januari ter inzage gelegen. We hebben 6 zienswijzen ontvangen (bijlage 1). 

De beantwoording van deze zienswijzen vindt u in de Nota beantwoording 

zienswijzen Bestemmingsplan Bloemerd (bijlage 2). Deze zienswijzen hebben op 

een aantal punten tot een wijziging van het bestemmingsplan geleid. Daarnaast zijn 

er nog een aantal technische wijzigingen. Alle wijzigingen ten opzichte van het 

ontwerp bestemmingsplan kunt u terugvinden in de Staat van wijzigingen (bijlage 3). 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Dit besluit heeft onder andere raakvlakken met het sportbeleid en het 

Groenstructuurplan. In de toelichting van het bestemmingsplan is aangegeven hoe 

dit beleid is meegenomen bij het opstellen van het bestemmingsplan. 
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2 Beoogd effect 

Voor 1 januari 2013 een passend ruimtelijk en juridisch kader bieden voor het plangebied 

van bestemmingsplan Bloemerd. 

 

3 Argumenten 

1.1 Bestemmingsplan Bloemerd heeft geen Exploitatieplan nodig 

Zoals beschreven in hoofdstuk 6 van de toelichting is er geen exploitatieplan noodzakelijk 

bij dit bestemmingsplan. In het voorliggende bestemmingsplangebied “Bloemerd” worden 

geen grootschalige ontwikkelingen mogelijk gemaakt waarvoor de gemeente de kosten 

zou moeten dragen. Dit bestemmingsplan is immers hoofdzakelijk consoliderend van aard. 

Op kleinschalig niveau zijn ontwikkelingen mogelijk via afwijkings- en 

wijzigingsbevoegdheden. Voor zover er al sprake is van bouwplannen zoals bedoeld in 

artikel 6.2.1 Bro zijn er geen verhaalbare kosten voor de gemeente met eventuele 

ontwikkeling gemoeid. 

 

3.1 / 4.1 / 5.1 Wijzigingen in de toelichting, regels en verbeelding van het bestemmingsplan 

doorvoeren 

De zienswijzen die zijn ingediend op het onwerp bestemmningsplan geven aanleiding tot 

het aanpassen van het plan. Zie voor verdere onderbouwing van de diverse zienswijzen de 

Nota beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Bloemerd (bijlage 2) 

 

6.1 Bestemmingsplan Bloemerd moet voor 1 juli 2013 actueel en gedigitaliseerd zijn. 

Het vigerende bestemmingsplan voor het plangebied Bloemerd dateert uit 1960 en is dus 

ouder dan 10 jaar. De nieuwe Wro stelt dat bestemmingsplannen op 1 juli 2013 niet ouder 

mogen zijn dan 10 jaar. Anders mogen er vanaf 1 juli 2013 voor dat gebied geen leges 

meer geheven worden op omgevingsvergunningen, totdat er een nieuw bestemmingsplan 

ligt (artikel 3.1.4 van de Wro). 

 

6.2 Bestemmingsplan Bloemerd heeft een conserverend, beheersgericht karakter 

Herziening van dit oude bestemmingsplan voor plangebied Bloemerd zorgt voor 

actualisatie, waarbij uitwerkingen en wijzigingen zijn meegenomen en nieuw beleid is 

opgenomen. Bestemmingsplan Bloemerd legt gerealiseerde ontwikkelingen vast. De 

bestaande situatie is bestemd en ontwikkelingen waarvoor nog geen planologische titel 

aanwezig is, zijn niet opgenomen. 
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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. 

 

6.3 Voorbereidingsbescherming blijft intact 

In artikel 3.8 van de Wro wordt gesteld dat de gemeenteraad binnen 12 weken na het 

aflopen van de ter inzage termijn het bestemmingsplan moet vaststellen. Het 

bestemmingsplan wordt 10 weken na de ter inzage legging van het ontwerp 

bestemmingsplan Bloemerd door u vastgesteld. Want het ontwerp bestemmingsplan heeft 

tot en met 26 januari ter inzage gelegen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

6.1 De sportverenigingen in de Bloemerd hebben heel wat toekomstplannen 

Deze wensen en ideeën zijn niet meegenomen in dit bestemmingsplan, omdat de 

(financiële) haalbaarheid hiervan op dit moment nog niet zeker is. Wanneer in de toekomst 

meer duidelijkheid is over de haalbaarheid van deze plannen kan hiervoor de procedure 

voor een omgevingsvergunning worden doorlopen. 

Toch hebben we als gemeente een signaal af willen geven richting de toekomst en de 

wensen en ideeën van de verschillende gebruikers opgenomen in de toelichting van het 

bestemmingsplan. 

 

5 Milieu 

De Milieudienst West-Holland heeft de milieuparagraaf in de toelichting geschreven. De 

bestaande situatie is getoetst aan alle milieuaspecten. Deze aspecten leveren geen 

belemmeringen voor dit bestemmingsplan op. 

 
6 Communicatie en participatie 

Indieners van zienswijzen worden schriftelijk geïnformeerd. Verder vindt de verplichte 

communicatie zoals voorgeschreven in de Wro plaats. Dit houdt onder andere in dat het 

besluit bekendgemaakt zal worden via publicatie in het Leiderdorps Weekblad, de 

Staatscourant, de gemeentelijke internetsite en de website www.ruimtelijkeplannen.nl 
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7 Kosten, baten en dekking 

Het actualiseren van bestemmingsplannen valt onder subprogramma 5A. Ruimtelijke 

ordening van de begroting. De kosten komen ten laste van het reguliere budget voor het 

actualiseren van bestemmingsplannen (6281001). 

 

8 Evaluatie 

Het bestemmingsplan wordt binnen 10 jaar conform artikel 3.1.2 van de Wro 

geactualiseerd. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

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

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Zienswijzen (6) 
2. Nota beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Bloemerd, 20 februari 2012 
3. Staat van wijzigingen 
4. Bestemmingsplan Bloemerd (planidentificatie: NL.IMRO.0547. BPBloemerd-VG-01), bestaande 

uit: 

− Toelichting, regels en bijlagen bestemmingsplan Bloemerd, 22 februari 2012. 

− Plankaart bestemmingsplan Bloemerd, 22 februari 2012. 


