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Staat van wijzigingen Ontwerpbestemmingplan Bloemerd (22 maart 2012)  

TOELICHTING 

Paragraaf 2.13: Ontwikkelingen 

Bestaande tekst: 

 

 “S.V. Velocitas heeft plannen om een sporthal naast haar kunstgrasvelden neer te zetten. Dit is voor 
S.V. Velocitas noodzakelijk omdat zij enerzijds te maken heeft met een groeiend ledenaantal en 
anderzijds met een verminderde beschikking over zaaluren in de gemeentelijke sporthallen. 

Het bestemmingsplan voorziet hier vooralsnog niet in. Er is aangesloten bij de huidige bestemming, 

totdat er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden c.q. onmogelijkheden. Het is niet gewenst de 

actualisatie van dit plan, mede gelet op de wettelijke verplichtingen daartoe, hierop te laten wachten.”  

wijzigen in: 

“Er zijn een aantal gebruikers van het plangebied die plannen hebben die van invloed zijn op de 
Bloemerd. Hieronder volgt een beknopte opsomming van deze plannen. Het bestemmingsplan 
voorziet vooralsnog niet in deze nieuwe ontwikkelingen. Het bestemmingsplan is gebaseerd op de 
huidige situatie omdat nog onvoldoende duidelijkheid is over de (financiële) haalbaarheid van deze 
plannen. Wanneer de plannen voorzien zijn van de nodige ruimtelijke en financiële onderbouwing 
kunnen deze met een omgevingsvergunning mogelijk worden gemaakt. 

 

Velocitas 

Zo heeft de korfbalvereniging plannen om een sporthal naast haar kunstgrasvelden neer te zetten. Dit 
is voor S.V. Velocitas noodzakelijk omdat zij enerzijds te maken heeft met een groeiend ledenaantal 
en anderzijds met een verminderde beschikking over zaaluren in de gemeentelijke sporthallen. 

 

Afbeelding 17: Plan Sporthal  
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RCL 

De voetbalvereniging heeft plannen om de kantine en kleedruimtes te vervangen voor nieuwbouw. 
Deze nieuwbouw zal zoals de plannen zich nu laten aanzien uit twee lagen bestaan. 

 

Afbeelding 18: Artist impression nieuwbouw RCL 

 

SSV “De Vrijheid” 

De schietsportvereniging wil in de toekomst het clubgebouw uitbreiden door 6 vijftigmeterbanen te 
verlengen tot honderdmeterbanen. 

 

Afbeelding 19: Impressie uitbreiding De Vrijheid  
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Alecto 

De Leiderdorpse hockeyvereniging wil in de nabije toekomst het aanbod van ondersteunende 

activiteiten uitbreiden. Daarnaast heeft Alecto ook de wens om wanneer de vereniging nog verder 

groeit een bebouwingslaag aan de kantine toe te voegen en het aantal velden met een extra 

hockeyveld uit te breiden. Van de wensen van Alecto zijn geen afbeeldingen beschikbaar.” 

Paragraaf 3.5 Gemeentelijk beleid  

Op pag 27. Onder afbeelding 19: Zonering kerngebieden in de Bloemerd – Groenbeheersplan de  

volgende tekst toevoegen: 

“ De Toekomst vastgelegd: advies aan de raad van de RaadsWerkgroep Bloemerd (2010) 

In 2009 is de Raadswerkgroep Bloemerd ingesteld om de wensen van de sportverenigingen en andere 

ruimtelijke ontwikkelingen te inventariseren. De constateringen van de Raadswerkgroep leidden eind 

2009 tot de conclusie dat er t.a.v. ingrepen in de huidige situatie van de Bloemerd slechts twee 

wensen van “bewoners” nog aan de orde waren, namelijk de wens van Leython DC tot realisatie van 

twee beachvolleybalvelden en de wens van S.V. Velocitas, om in samenwerking met L.S.C. Alecto, te 

komen tot een sporthal. In september 2010 is een delegatie van de Raadswerkgroep langs geweest bij 

S.V. Velocitas en Leython DC teneinde te bezien in welke fase van gedachtenvorming deze wensen 

zich bevonden en welk realiteitsgehalte de plannen bevatten. De Raadswerkgroep heeft de Raad 

geadviseerd een brede discussie over de toekomst van de Bloemerd thans niet te houden en bij het 

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

houden met de twee thans nog levende wensen (sporthal, beachvolleybalvelden). De gemeenteraad 

heeft dit advies in de vergadering van 13 december 2010 overgenomen.” 

Hoofdstuk 5, pag 42, onder artikel 6 Recreatie – Volkstuin  

Aan bestaande tekst toevoegen: 

“Binnen deze bestemming is het plaatsen van container(s) toegestaan, binnen de regels zoals die zijn 

opgenomen voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Een container valt onder de categorie 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zonder verblijfsfunctie en hoeft als zodanig niet afzonderlijk te 

worden bestemd.”  

Hoofdstuk 5, pag 42, onder artikel 7 Sport 

Na eerste tekstblok toevoegen: 

“Net als bij de bestemming Recreatie – Volkstuin is ook binnen de bestemming Sport het plaatsen van 

container(s) toegestaan, binnen de regels zoals die zijn opgenomen voor bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde.” 

Hoofdstuk 7.2 

Bestaande tekst: 

“Het ontwerp bestemmingsplan Bloemerd ligt gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende deze periode 
kan een ieder schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad.  
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Binnen 12 weken na ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan stelt de gemeenteraad van 
gemeente Leiderdorp het bestemmingsplan vast. De vaststelling van het bestemmingsplan dient in 
principe binnen 2 weken na de vaststelling bekend te worden gemaakt. Hierop zijn twee 
uitzonderingen. In de hieronder aangegeven gevallen mag het besluit tot vaststelling pas bekend 
gemaakt worden nadat 6 weken zijn verstreken: 

1. Gedeputeerde Staten of de Inspecteur van VROM hebben een zienswijze ingediend en deze 
zienswijze is niet of niet volledig door de gemeenteraad meegenomen in het vastgestelde 
bestemmingsplan;” 

2. De gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp van 
het bestemmingsplan - met uitzondering van het overnemen van de zienswijze van Gedeputeerde 

Staten of de Inspecteur van VROM - wijzigingen aangebracht.” 

 

Wijzigen in: 

 

“Het ontwerp bestemmingsplan Bloemerd heeft van15 december 2011 tot en met 26 januari 2012 

vooreen ieder ter inzage gelegen. Daarnaast zijn alle sportverenigingen van de Bloemerd uitgenodigd 

voor een informatiebijeenkomst op 18 januari 2012, hiervan hebben 3 verenigingen gebruik gemaakt. 

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn 6 ontvankelijke zienswijzen ingediend. De beantwoording van 

de zienswijzen is opgenomen in de rapportage Bestemmingsplan Bloemerd, Nota beantwoording 

zienswijzen (Grontmij, 2012). Daar waar de zienswijzen aanleiding gaven,  is het 

ontwerpbestemmingsplan aangepast. Dit geldt ook voor de ambtshalve wijzingen. Genoemde 

rapportage geldt als bijlage bij het bestemmingsplan en zal tegelijk met het bestemmingsplan op 2 

april 2012 door de gemeenteraad van Leiderdorp worden vastgesteld. ” 

 

Redactionele wijzigingen 

Daar waar nodig zijn typefouten gecorrigeerd en kleine redactionele wijzigingen aangebracht. 

REGELS 

Artikel 1.20 belemmeringenstrook: 

“een strook aan weerszijden van een ondergrondse buisleiding die gereserveerd is voor 

werkzaamheden van de leidingexploitant.” 

wijzigen in: 

“een in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) vastgelegde strook gereserveerd voor 

werkzaamheden van de leidingexploitant. Deze strook wordt ook wel zakelijk rechtstrook genoemd. In 

deze strook mag enkel bebouwing ten behoeve van de leiding worden gerealiseerd. Daarnaast mogen 

er zonder omgevingsvergunning geen grondroerende activiteiten plaatsvinden.”  

 Artikel 6.2.2.b 

“de oppervlakte van een hobbykas bedraagt maximaal 12 maximaal 12 m
2
;” vervangen door: “de 

oppervlakte van een hobbykas bedraagt maximaal 18 m
2
” 

Toevoegen artikel 6.2.3 

“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.” 
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Artikel 7.1.1.f  

“ondergeschikte kinderdagopvang en/of buitenschoolse opvang.” vervangen door “ondergeschikte 

buitenschoolse opvang.” 

Artikel 7.1.2 

“Voor de in artikel 7.1.1 genoemde horeca geldt dat het bedrijfsvloeroppervlak maximaal 30 m
2
 

bedraagt dan wel het bestaande grotere oppervlak.” Vervangen door: “Voor de in artikel 7.1.1 

genoemde horeca geldt dat het bedrijfsvloeroppervlak maximaal 15% bedraagt van het bestaande 

totale vloeroppervlak.” 

Artikel 7.2.2. b 

 

 “, lichtmasten” vervalt 

 

Artikel 7.2.2. c wordt Artikel 7.2.2. d 

 

Toevoegen Artikel 7.2.2. c 

 

“de hoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 8 m, of maximaal de hoogte van de bestaande 

lichtmasten waar deze nu de 8 m overschrijden;” 

 

Artikel 11 Leiding - Gas 

• Toevoegen aan 11.1.1.: 

“ c de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding;” 

• 1.2 Bouwregels  

“In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen mogen  binnen de 

belemmeringenstrook geen nieuwe bouwwerken worden gebouwd.” 

wijzigen in: 

“In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen mag binnen een 

afstand van 4 m aan weerszijden van de gasleiding (zijnde de belemmeringenstrook) geen nieuwe 

bouwwerken worden gebouwd.” 

• 1.3 Afwijking van de bouwregels 

“b schriftelijk advies is verkregen van de leidingbeheerder” 

wijzigen in: 

“b advies is verkregen van de leidingbeheerder” 
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• Toevoegen: 

“1.4 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 opslag van goederen.” 

• Laten vervallen: 

“1.5.1.f het permanent opslaan van goederen.” 

• 1.5.3 Verlening 

“Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat schriftelijk advies is verkregen van 

de leidingbeheerder.” 

wijzigen in: 

“Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen van de 

leidingbeheerder.”  

Redactionele wijzigingen 

Daar waar nodig zijn typefouten gecorrigeerd en kleine redactionele wijzigingen aangebracht. 

VERBEELDING 

De loods van vereniging Alecto is alsnog aan de kaart als bouwvlak toegevoegd met een maximale 

bouwhoogte van 5. meter. 

Ook het waterhuisje van Alecto is aan de kaart toegevoegd als bouwvlak met een maximale 

bouwhoogte van 5. meter. 

De kas bij de schooltuinen is aan de kaart toegevoegd als bouwvlak met een maximale bouwhoogte 

van 3 meter. 

 

Stempel aanpassen. 

Ontwerp  vervalt, datum aanpassen en IDN-titel 

 


