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1 Inleiding

Gedurende de periode van 15 december 2011 tot en met 26 ja
stemmingsplan Bloemerd, gemeente Leiderdorp voor een ieder ter inzage gelegen op het g
meentekantoor van Leiderdorp en in de bibliotheek. Tevens is het ontwerpbestemmingsplan 
gepubliceerd op de website van de gemeente Leiderdo
gezamenlijke website van het ministerie van I&M (voorheen VROM) en VNG. Voorts zijn de 
sportverenigingen van de Bloemerd uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 18 
2012. Hiervan hebben 3 sportverenigingen (Alecto, RCL en SSV De Vrijheid) gebruik gemaakt. 
 
In deze rapportage zijn de resultaten van de tervisielegging opgenomen. Op het ontwerpb
stemmingsplan zijn 5 schriftelijke zienswijzen ingediend en 1 
Alle 6 zienswijzen zijn ontvankelijk omdat ze op tijd zijn ingediend. Deze zienswijzen en ambt
halve wijzigingen worden betrokken bij de behandeling en vaststelling van het bestemmingsplan 
Bloemerd in de raad van 2 april
 
Deze rapportage geldt als bijlage bij het bestemmingsplan Bloemerd. 
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nuari 2012 heeft het ontwerpbe-
stemmingsplan Bloemerd, gemeente Leiderdorp voor een ieder ter inzage gelegen op het ge-
meentekantoor van Leiderdorp en in de bibliotheek. Tevens is het ontwerpbestemmingsplan 

www.ruimtelijkeplannen.nl de 
gezamenlijke website van het ministerie van I&M (voorheen VROM) en VNG. Voorts zijn de 
sportverenigingen van de Bloemerd uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 18 januari 
2012. Hiervan hebben 3 sportverenigingen (Alecto, RCL en SSV De Vrijheid) gebruik gemaakt.  

In deze rapportage zijn de resultaten van de tervisielegging opgenomen. Op het ontwerpbe-
zienswijze is mondeling toegelicht. 

Alle 6 zienswijzen zijn ontvankelijk omdat ze op tijd zijn ingediend. Deze zienswijzen en ambts-
halve wijzigingen worden betrokken bij de behandeling en vaststelling van het bestemmingsplan 



 

 

 

 

2 Zienswijzen

De volgende zienswijzen zijn bij de gemeente Leiderdorp ingediend:
1. Appellant 1, (bewoner Voorhof), 
2. Appellant 2, (Volkstuinvereniging de Bloemhof en Stichting Schooltuinen Leiderdorp), ingekomen 24 

januari 2012; 
3. Appellant 3, (Voetbalvereniging RCL), ingekomen 24 januari 2012;
4. Appellant 4, (Velocitas), ingekomen 25 januari 2012;
5. Appellant 5: (Alecto), ingekomen 26 januari 2012);
6. Appellant 6: (SSV de Vrijheid), mondeling ingediend 25 januari 2012.
 
In dit hoofdstuk zijn de samengevatte zienswijzen en het gemeentelijk antwoord daarop vermeld. Indien 
de zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan, is dat door middel van een A 
in de laatste kolom aangegeven. 
 
Nr. Reactie 
  
 Appellant 1 
1.1 Is van mening dat het bestemming

plan prima in orde is.  
1.2. Appellant heeft wel een opmerking ten 

aanzien van het vermelde op pagina 
39 en 40 over een tijdelijke situatie 
met betrekking tot de pannenkoeke
boerderij De Hooiberg. Dit bedrijf 
wordt door de gemeente onteigend, 
omdat er een nieuw bedrijf dichtbij de 
Bloemerd wordt gevestigd. Dit wordt 
niet genoemd in het ontwerpbeste
mingsplan. Dit bedrijf IKEA heeft een 
verkeersaantrekkende werking en is 
van invloed op de woningen en omg
ving van de Bloemerd.

1.3.  Appellant verzoekt de gemeente een 
nieuw ontwerpbestemmingsplan op te 
stellen waarin de gevolgen van de 
vestiging van IKEA op de Bloemerd 
zijn verwerkt. 

  
 Appellant 2 
2.1 Diverse maten van kassen en bebo

wing in het ontwerpbestemmingsplan 
komen niet overeen met de maten 
aangegeven in de huurovereenko
sten en afgegeven bouwvergunningen 
voor de complexen van de volkstuin 
en schooltuinen. 
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Zienswijzen 

De volgende zienswijzen zijn bij de gemeente Leiderdorp ingediend: 
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Appellant 2, (Volkstuinvereniging de Bloemhof en Stichting Schooltuinen Leiderdorp), ingekomen 24 
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e samengevatte zienswijzen en het gemeentelijk antwoord daarop vermeld. Indien 
de zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan, is dat door middel van een A 
in de laatste kolom aangegeven.  

Antwoord 
 
 

Is van mening dat het bestemmings-
 

Hiervan is kennisgenomen. 

Appellant heeft wel een opmerking ten 
aanzien van het vermelde op pagina 
39 en 40 over een tijdelijke situatie 
met betrekking tot de pannenkoeken-
boerderij De Hooiberg. Dit bedrijf 
wordt door de gemeente onteigend, 
omdat er een nieuw bedrijf dichtbij de 
Bloemerd wordt gevestigd. Dit wordt 
niet genoemd in het ontwerpbestem-
mingsplan. Dit bedrijf IKEA heeft een 
verkeersaantrekkende werking en is 

vloed op de woningen en omge-
ving van de Bloemerd. 

In het ontwerpbestemmingsplan behoeft alleen 
voor het plangebied de huidige situatie te wo
den weergegeven, alsmede ruimtelijke ontwi
kelingen waarvoor concrete plannen zijn en 
waarvan is aangetoond dat de 
voerbaar zijn. De ontwikkelingen van de pa
nenkoekenboerderij en IKEA liggen buiten het 
plangebied. Deze ontwikkelingen doorlopen 
hun eigen procedure waarbij ook gelet wordt 
om de milieueffecten die ze eventueel hebben 
op hun omgeving. 
 
 
 

Appellant verzoekt de gemeente een 
nieuw ontwerpbestemmingsplan op te 
stellen waarin de gevolgen van de 
vestiging van IKEA op de Bloemerd 

Zie antwoord bij nr. 1.2. 

 
 

Diverse maten van kassen en bebou-
ontwerpbestemmingsplan 

komen niet overeen met de maten 
aangegeven in de huurovereenkom-
sten en afgegeven bouwvergunningen 
voor de complexen van de volkstuin 

Daar waar nodig is de maatvoering aangepast 
in de regels van het bestemmingsplan. 
staande voorzieningen zijn gerespecteerd. 
kas bij de schooltuinen is als bouwvlak aan de 
plankaart toegevoegd. We gaan er vanuit dat 
er alsnog een vergunning voor dit bouwwerk 
wordt aangevraagd, tenzij blijkt dat zoals appe
lant aangeeft dit bouwwerk in het verledenve
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In het ontwerpbestemmingsplan behoeft alleen 
voor het plangebied de huidige situatie te wor-
den weergegeven, alsmede ruimtelijke ontwik-
kelingen waarvoor concrete plannen zijn en 
waarvan is aangetoond dat de financieel uit-
voerbaar zijn. De ontwikkelingen van de pan-
nenkoekenboerderij en IKEA liggen buiten het 

Deze ontwikkelingen doorlopen 
hun eigen procedure waarbij ook gelet wordt 
om de milieueffecten die ze eventueel hebben 

 

 

 
 

Daar waar nodig is de maatvoering aangepast 
in de regels van het bestemmingsplan. Be-
staande voorzieningen zijn gerespecteerd. De 
kas bij de schooltuinen is als bouwvlak aan de 
plankaart toegevoegd. We gaan er vanuit dat 
er alsnog een vergunning voor dit bouwwerk 
wordt aangevraagd, tenzij blijkt dat zoals appel-

n het verledenver-

A 



 

 

 

2.2 Op 25 maart 1997 is bouwvergunning 
verkregen voor uitbreiding van het 
clubhuis. De container is toen ve
plaatst.  

2.3 Op 9 maart 2005 is bouwvergunning 
verkregen voor de bouw van een be
ging op het complex van de Stichting 
Schooltuinen Leiderdorp. Tevens is 
toestemming verleend voor een d
montabele container (
6m).  

  
 Appellant 3 
3.1 Appellant is sinds 2005 bezig met 

plannen voor herbouw dan wel nieu
bouw van het 30 jaar oude voetba
complex. Indertijd was de gemeente 
enthousiast. Appellant 
aangegeven de financiële conseque
tie niet alleen te kunnen dragen en 
heeft de gemeente gevraagd daarin 
mee te denken. 

gunningsvrij mocht worden gebouwd.
Op 25 maart 1997 is bouwvergunning 
verkregen voor uitbreiding van het 
clubhuis. De container is toen ver-

De gerealiseerde uitbreiding van het clubhuis 
past in het bouwvlak op de verbeeldin
kaart). 
Een container valt onder de categorie bou
werken, geen gebouwen zijnde, zonder ve
blijfsfunctie en hoeft als zodanig niet afzonde
lijk te worden bestemd. Dit is aan de toelichting 
in hoofdstuk 5 toegevoegd ter verduidelijking. 
Tevens is artikel 6.2 hierop aangepast.

Op 9 maart 2005 is bouwvergunning 
verkregen voor de bouw van een ber-
ging op het complex van de Stichting 
Schooltuinen Leiderdorp. Tevens is 
toestemming verleend voor een de-
montabele container (2,5m x 2,5m x 

De berging valt binnen het bouwvlak. Voor de 
container, zie antwoord 2.2. 
  

 
 

Appellant is sinds 2005 bezig met 
plannen voor herbouw dan wel nieuw-
bouw van het 30 jaar oude voetbal-
complex. Indertijd was de gemeente 
enthousiast. Appellant heeft altijd 
aangegeven de financiële consequen-
tie niet alleen te kunnen dragen en 
heeft de gemeente gevraagd daarin 

Voorafgaand aan de opstelling van het on
werpbestemmingsplan Bloemerd zijn de ver
nigingen door de Raadswerkgroep Bloemerd
naar hun wensen gevraagd. Aan alle (potenti
le) “bewoners” van de Bloemerd werd op 18 
november 2009 een brief gestuurd waarmee 
naar de actuele stand van zaken t.a.v. wensen 
en behoeften van alle sportverenigingen werd 
gevraagd. In de brief werden om alles
beeld te krijgen nadere vragen gesteld (over 
het hoe en waarom, over de financiering, over 
samenwerking met anderen, over de lede
prognose, over het huidige gebrek aan a
commodatieruimte en over mogelijke leegstand 
van huidige accommodaties bij re
de wensen). Uiteindelijk werden reacties on
vangen van S.V. Velocitas, SCW Leiderdorp, 
Ruitervereniging Liethorp, Leython DC en RCL.
De constateringen van de Raadswerkgroep 
leidden eind 2009 tot de conclusie dat er t.a.v. 
ingrepen in de huidige situatie van de Blo
merd slechts twee wensen van “bewoners” nog 
aan de orde waren, namelijk de wens van Le
thon DC tot realisatie van twee beachvolleyba
velden 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 deleg
tie van de Raadswerkgroep langs geweest bij 
S.V. Velocitas en Leython DC teneinde te b
zien in welke fase van gedachtenvorming deze 
wensen zich bevonden en welk realiteitsgeha
te de plannen bevatten. De Raadswerkgroep 
adviseert de Raad daarom om een brede di
cussie 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
achvolleybalvelden). De gemeenteraad heeft 

Zienswijzen 
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gunningsvrij mocht worden gebouwd. 
De gerealiseerde uitbreiding van het clubhuis 
past in het bouwvlak op de verbeelding (plan-

Een container valt onder de categorie bouw-
werken, geen gebouwen zijnde, zonder ver-
blijfsfunctie en hoeft als zodanig niet afzonder-
lijk te worden bestemd. Dit is aan de toelichting 
in hoofdstuk 5 toegevoegd ter verduidelijking. 

kel 6.2 hierop aangepast. 

A 

valt binnen het bouwvlak. Voor de A 

 
 

Voorafgaand aan de opstelling van het ont-
werpbestemmingsplan Bloemerd zijn de vere-
nigingen door de Raadswerkgroep Bloemerd 
naar hun wensen gevraagd. Aan alle (potentië-
le) “bewoners” van de Bloemerd werd op 18 
november 2009 een brief gestuurd waarmee 
naar de actuele stand van zaken t.a.v. wensen 
en behoeften van alle sportverenigingen werd 
gevraagd. In de brief werden om alles goed in 
beeld te krijgen nadere vragen gesteld (over 
het hoe en waarom, over de financiering, over 
samenwerking met anderen, over de leden-
prognose, over het huidige gebrek aan ac-
commodatieruimte en over mogelijke leegstand 
van huidige accommodaties bij realisatie van 
de wensen). Uiteindelijk werden reacties ont-
vangen van S.V. Velocitas, SCW Leiderdorp, 
Ruitervereniging Liethorp, Leython DC en RCL. 
De constateringen van de Raadswerkgroep 
leidden eind 2009 tot de conclusie dat er t.a.v. 

e situatie van de Bloe-
merd slechts twee wensen van “bewoners” nog 
aan de orde waren, namelijk de wens van Ley-
thon DC tot realisatie van twee beachvolleybal-
velden en de wens van S.V. Velocitas, om in 
samenwerking met L.S.C. Alecto, te komen tot 

. In september 2010 is een delega-
tie van de Raadswerkgroep langs geweest bij 
S.V. Velocitas en Leython DC teneinde te be-
zien in welke fase van gedachtenvorming deze 
wensen zich bevonden en welk realiteitsgehal-

De Raadswerkgroep 
eert de Raad daarom om een brede dis-

cussie 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, be-
achvolleybalvelden). De gemeenteraad heeft 

A 



 

 

 

3.2 Inmiddels is gebleken dat van ve
bouw niet meer sprake kan zijn. 
Nieuwbouw is de enige optie. De hu
dige wethouder is geïnformeerd over 
de artist impression. De gemeente 
heeft appellant medeg
financiering zonder steun van de g
meente moet worden geregeld. Op 18 
januari 2012 is appellant duidelijk g
worden dat in het ontwerpbeste
mingsplan geen rekening is gehouden 
met de plannen van appellant. Bo
wen is alleen mogelijk op de huidi
lokatie met de huidige hoogte. Ve
zocht wordt het ontwerpbestemming
plan aan te passen, zodat de nieu
bouwplannen kunnen worden gereal
seerd.  

  
 Appellant 4 

dit advies in de vergadering van 13 december 
2010 overgenomen. 
Het bestemmingsplan Bloemerd heeft een co
serverend karakter. Ontwikkelingen ten opzic
te van de huidige situatie zijn alleen opgen
men als er zekerheid bestaat over de (financi
le) haalbaarheid. Plannen die in later stadium 
voldoende concreet zijn, kunnen via een o
gevingsvergunning worden gefaciliteerd. 
In het reguliere overleg met de buitensportve
enigingen is het bestemmingsplan regelmatig 
aan de orde geweest. Zo ook in het overleg 
van 26 september 2011 
De gemeente is op de hoogte van de plannen 
van appellant en heeft in de afgelopen jaren op 
verschillende momenten overleg gehad met 
appellant. Financiële ondersteuning van de 
gemeente is helaas niet mogelijk. Wel wil de 
gemeente in de toelichting van het beste
mingsplan een signaal afgeven richting de to
komst. Hiertoe zijn de wensen van de verschi
lende gebruikers, zoals die naar voren 
komen in zienswijzen en op het overleg van 18 
januari 2012 alsnog aan de toelichting van het 
bestemmingsplan toegevoegd. Hiermee wordt 
aangegeven dat de wensen en ideeën bekend 
zijn. Op het moment dat ze voldoende (financ
eel) zijn onderbouwd en is aangetoond dat er 
geen knelpunten voor de omgeving zijn, ku
nen ze als omgevingsvergunning worden aa
gevraagd. Dit is in de brief van de gemeente 
d.d. 2 februari 2012 met kenmerk 2012U00323 
aan de verenigingen als zodanig kenbaar g
maakt. 
Overigens is ook aan de toelichting “De to
komst vastgelegd” advies aan de raa
Raadswerkgroep Bloemerd (07
gevoegd. 

Inmiddels is gebleken dat van ver-
bouw niet meer sprake kan zijn. 
Nieuwbouw is de enige optie. De hui-
dige wethouder is geïnformeerd over 
de artist impression. De gemeente 
heeft appellant medegedeeld dat de 
financiering zonder steun van de ge-
meente moet worden geregeld. Op 18 
januari 2012 is appellant duidelijk ge-
worden dat in het ontwerpbestem-
mingsplan geen rekening is gehouden 
met de plannen van appellant. Bou-
wen is alleen mogelijk op de huidige 
lokatie met de huidige hoogte. Ver-
zocht wordt het ontwerpbestemmings-
plan aan te passen, zodat de nieuw-
bouwplannen kunnen worden gereali-

Zoals bij antwoord 3.1 is vermeld, zijn aan de 
toelichting de wensen toegevoegd. Aanpassing 
van de regels en plankaart van het beste
mingsplan is op dit moment nog niet aan de 
orde. Alleen als er een dekkend financiering
plan is met concrete bouwtekeningen en een 
bouwvergunning kunnen de plannen in het b
stemmingsplan worden opgenomen. Nu dit 
(nog) niet het geval is, zal hiervoor als dit aan 
de orde is een aparte procedure moeten wo
den gevolgd (aanvraag omgevingsvergunning), 
waarbij wordt afgeweken van het beste
mingsplan. 
 

 
 

Zienswijzen 
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dit advies in de vergadering van 13 december 

Het bestemmingsplan Bloemerd heeft een con-
serverend karakter. Ontwikkelingen ten opzich-
te van de huidige situatie zijn alleen opgeno-

erheid bestaat over de (financië-
le) haalbaarheid. Plannen die in later stadium 
voldoende concreet zijn, kunnen via een om-
gevingsvergunning worden gefaciliteerd.  
In het reguliere overleg met de buitensportver-
enigingen is het bestemmingsplan regelmatig 

de orde geweest. Zo ook in het overleg 

De gemeente is op de hoogte van de plannen 
van appellant en heeft in de afgelopen jaren op 
verschillende momenten overleg gehad met 
appellant. Financiële ondersteuning van de 

iet mogelijk. Wel wil de 
gemeente in de toelichting van het bestem-
mingsplan een signaal afgeven richting de toe-
komst. Hiertoe zijn de wensen van de verschil-

naar voren zijn ge-
komen in zienswijzen en op het overleg van 18 

2012 alsnog aan de toelichting van het 
bestemmingsplan toegevoegd. Hiermee wordt 
aangegeven dat de wensen en ideeën bekend 
zijn. Op het moment dat ze voldoende (financi-
eel) zijn onderbouwd en is aangetoond dat er 
geen knelpunten voor de omgeving zijn, kun-
en ze als omgevingsvergunning worden aan-

gevraagd. Dit is in de brief van de gemeente 
met kenmerk 2012U00323 

aan de verenigingen als zodanig kenbaar ge-

Overigens is ook aan de toelichting “De toe-
komst vastgelegd” advies aan de raad van de 
Raadswerkgroep Bloemerd (07-10-2010) toe-

Zoals bij antwoord 3.1 is vermeld, zijn aan de 
toelichting de wensen toegevoegd. Aanpassing 

lankaart van het bestem-
mingsplan is op dit moment nog niet aan de 
orde. Alleen als er een dekkend financierings-
plan is met concrete bouwtekeningen en een 
bouwvergunning kunnen de plannen in het be-
stemmingsplan worden opgenomen. Nu dit 

is, zal hiervoor als dit aan 
de orde is een aparte procedure moeten wor-
den gevolgd (aanvraag omgevingsvergunning), 
waarbij wordt afgeweken van het bestem-

A 

 
 



 

 

 

4.1 Appellant heeft al eerder kenbaar g
maakt een sporthal op het terrein van 
Velocitas te willen realiseren. Door de 
gemeente zijn punten aangegeven, 
waaraan de onderbouwing van de 
plannen dienen te voldoen. Appellant 
heeft vervolgens de notitie Sporthal 
Velocitas opgesteld en deze op 24 
oktober 2010 aan de gemeente ove
handigd. Volgens appellant heeft de 
gemeente veel te laat gereageerd en 
medegedeeld dat het plan niet voldoet 
aan de checklist van de gemeente.

Appellant heeft al eerder kenbaar ge-
maakt een sporthal op het terrein van 
Velocitas te willen realiseren. Door de 
gemeente zijn punten aangegeven, 
waaraan de onderbouwing van de 
plannen dienen te voldoen. Appellant 
heeft vervolgens de notitie Sporthal 
Velocitas opgesteld en deze op 24 

r 2010 aan de gemeente over-
handigd. Volgens appellant heeft de 
gemeente veel te laat gereageerd en 
medegedeeld dat het plan niet voldoet 
aan de checklist van de gemeente. 

Voorafgaand aan de opstelling van het on
werpbestemmingsplan Bloemerd zijn de ver
nigingen door de Raadswerkgroep Bloemerd 
naar hun wensen gevraagd. Aan alle (potenti
le) “bewoners” van de Bloemerd werd op 18 
november 2009 een brief gestuurd waarmee 
naar de actuele stand van zaken t.a.v. wensen 
en behoeften van alle sportverenigingen werd 
gevraagd. In de brief werden om alles goed in 
beeld te krijgen nadere vragen gesteld (over 
het hoe en waarom, over de financiering, over 
samenwerking met anderen, over de lede
prognose, over het huidige gebrek aan a
commodatieruimte en over mogelijke leegs
van huidige accommodaties bij realisatie van 
de wensen). Uiteindelijk werden reacties on
vangen van S.V. Velocitas, SCW Leiderdorp, 
Ruitervereniging Liethorp, Leython DC en RCL.
De constateringen van de Raadswerkgroep 
leidden eind 2009 tot de conclusi
ingrepen in de huidige situatie van de Blo
merd slechts twee wensen van “bewoners” nog 
aan de orde waren, namelijk de wens van Le
thon DC tot realisatie van twee beachvolleyba
velden 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 deleg
tie van de Raadswerkgroep langs geweest bij 
S.V. Velocitas en Leython DC teneinde te b
zien in welke fase van gedachtenvorming deze 
wensen zich bevonden en welk realiteitsgeha
te de plannen bevatten. De Raadswerkgroep 
adviseert de Raad daarom om een brede di
cussie 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, b
achvolleybalvelden). De gemeenteraad heeft 
dit advies in de vergadering van 13 december 
2010 overgenomen. 
Het bestemmingsplan Bloemerd heeft een co
serverend karakter. Ontwikkelingen ten opzic
te van de huidige situatie zijn alleen opgen
men als er zekerheid bestaat over de (financi
le) haalbaarheid. Plannen die in later stadium 
voldoende concreet zijn, kunnen via een o
gevingsvergunning worden gefaciliteerd. 
In het reguliere overleg met de buitensportve
enigingen is het bestemmingsplan regelmatig 
aan de orde geweest. Zo ook in het overleg 
van 26 september 2011. 
Op 30 november 2011 heeft de gemeente a
pellant via een e-mailbericht geïnformeerd. 
Hierin is aangegeven hoe de wensen van a
pellant in het bestemmingsplan opgenomen 
zijn. Verder is hierin gemeld wanneer de ter 
inzage legging van het ontwerp bestemming
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Voorafgaand aan de opstelling van het ont-
werpbestemmingsplan Bloemerd zijn de vere-

ingen door de Raadswerkgroep Bloemerd 
naar hun wensen gevraagd. Aan alle (potentië-
le) “bewoners” van de Bloemerd werd op 18 
november 2009 een brief gestuurd waarmee 
naar de actuele stand van zaken t.a.v. wensen 
en behoeften van alle sportverenigingen werd 
gevraagd. In de brief werden om alles goed in 
beeld te krijgen nadere vragen gesteld (over 
het hoe en waarom, over de financiering, over 
samenwerking met anderen, over de leden-
prognose, over het huidige gebrek aan ac-
commodatieruimte en over mogelijke leegstand 
van huidige accommodaties bij realisatie van 
de wensen). Uiteindelijk werden reacties ont-
vangen van S.V. Velocitas, SCW Leiderdorp, 
Ruitervereniging Liethorp, Leython DC en RCL. 
De constateringen van de Raadswerkgroep 
leidden eind 2009 tot de conclusie dat er t.a.v. 
ingrepen in de huidige situatie van de Bloe-
merd slechts twee wensen van “bewoners” nog 
aan de orde waren, namelijk de wens van Ley-
thon DC tot realisatie van twee beachvolleybal-
velden en de wens van S.V. Velocitas, om in 

.C. Alecto, te komen tot 
een sporthal. In september 2010 is een delega-
tie van de Raadswerkgroep langs geweest bij 
S.V. Velocitas en Leython DC teneinde te be-
zien in welke fase van gedachtenvorming deze 
wensen zich bevonden en welk realiteitsgehal-

De Raadswerkgroep 
adviseert de Raad daarom om een brede dis-
cussie 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 

ee thans nog levende wensen (sporthal, be-
achvolleybalvelden). De gemeenteraad heeft 
dit advies in de vergadering van 13 december 

Het bestemmingsplan Bloemerd heeft een con-
serverend karakter. Ontwikkelingen ten opzich-

situatie zijn alleen opgeno-
men als er zekerheid bestaat over de (financië-
le) haalbaarheid. Plannen die in later stadium 
voldoende concreet zijn, kunnen via een om-
gevingsvergunning worden gefaciliteerd.  
In het reguliere overleg met de buitensportver-

en is het bestemmingsplan regelmatig 
aan de orde geweest. Zo ook in het overleg 

Op 30 november 2011 heeft de gemeente ap-
mailbericht geïnformeerd. 

Hierin is aangegeven hoe de wensen van ap-
an opgenomen 

zijn. Verder is hierin gemeld wanneer de ter 
inzage legging van het ontwerp bestemmings-

 



 

 

 

4.2 Appellant stelt dat de plannen voor de 
sporthal serieus zijn en onderbouwd 
aan de hand van Design & Construct
offerte. Indien een en ander wordt o
genomen in het ontwerpbeste
mingsplan kan appellant verdere 
stappen zetten voor vergunningaa
vraag en realisatie.  

4.3 Appellant is van mening dat de g
meente door verkeerde en onvolledige 
informatieverstrekking heeft aang
stuurd om invloed door verenigingen
op het ontwerpbestemmingsplan te 
voorkomen. Het was volgens appe
lant correcter geweest indien de g
meente de vereniging(en) had ben
derd naar aanleiding van de plannen 
om aan te geven wat nog niet in orde 
was aan de plannen. Opname in het 
bestemmingsplan was dan nog mog
lijk geweest. Of de gemeente had 
moeten aangeven dat ze niet achter 
de wensen van de verenigingen staat. 

  
 Appellant 5 
5.1 Appellant merkt op dat de bestaande 

situatie niet goed in het bestemming
plan is vastgelegd. Dit geldt ook voor 
de gemeentelijke eigendommen. 

5.2 Het is appellant niet duidelijk in ho
verre de omkadering van het clubhuis 
op de verbeelding (bestemmingspla
kaart) juist is.  

5.3 De loods achter het clubhuis staat niet 
op de verbeelding, dit geldt ook voor 
de container en het speelwerktuig 
voor de naschoolse opvang en voor 
het waterhuisje. Appellant verzoekt 
gemeente aan appellant te bevestigen 
dat deze elementen binnen het b
stemmingsplan passen zonder dat er 
aanvullende vergunningen noodzak
lijk zijn. Daarbij wordt 
dat de uitbreidingsmogelijkheden van 
10% hierop ook van toepassing zijn. 

5.4 Appellant meldt dat de huidige b

plan is. En tot slot is hierin ook aangegeven 
welke informatie appellant nog aan moet lev
ren voor de ruimtelijke onderbouwing.

plannen voor de 
sporthal serieus zijn en onderbouwd 
aan de hand van Design & Construct- 
offerte. Indien een en ander wordt op-
genomen in het ontwerpbestem-
mingsplan kan appellant verdere 
stappen zetten voor vergunningaan-

In het verhaal van de Design & Construct
offerte worden de planologische onderbouwing 
en de effecten op de omgeving gemist. 
 

Appellant is van mening dat de ge-
meente door verkeerde en onvolledige 
informatieverstrekking heeft aange-
stuurd om invloed door verenigingen 
op het ontwerpbestemmingsplan te 
voorkomen. Het was volgens appel-
lant correcter geweest indien de ge-
meente de vereniging(en) had bena-
derd naar aanleiding van de plannen 
om aan te geven wat nog niet in orde 
was aan de plannen. Opname in het 

was dan nog moge-
lijk geweest. Of de gemeente had 
moeten aangeven dat ze niet achter 
de wensen van de verenigingen staat.  

Op 30 november 2011 heeft de gemeente a
pellant via een e-mailbericht geïnformeerd. 
Hierin is aangegeven hoe de wensen van a
pellant in het bestemmingsplan opgenomen 
zijn. Verder is hierin gemeld wanneer de ter 
inzage legging van het ontwerp bestemming
plan is. En tot slot is hierin ook aangegeven 
welke informatie appellant nog aan moet lev
ren voor de ruimtelijke onderbouwing.

 
 

Appellant merkt op dat de bestaande 
situatie niet goed in het bestemmings-
plan is vastgelegd. Dit geldt ook voor 
de gemeentelijke eigendommen.  

Daar waar dit het geval is, is het bestemming
plan hierop aangepast.  

niet duidelijk in hoe-
verre de omkadering van het clubhuis 
op de verbeelding (bestemmingsplan-

Dit is gecheckt. Het clubhuis past in het bou
vlak. 

De loods achter het clubhuis staat niet 
op de verbeelding, dit geldt ook voor 

er en het speelwerktuig 
voor de naschoolse opvang en voor 
het waterhuisje. Appellant verzoekt 
gemeente aan appellant te bevestigen 
dat deze elementen binnen het be-
stemmingsplan passen zonder dat er 
aanvullende vergunningen noodzake-
lijk zijn. Daarbij wordt ervan uitgegaan 
dat de uitbreidingsmogelijkheden van 
10% hierop ook van toepassing zijn.  

De loods is alsnog als apart bouwvlak aan de 
plankaart toegevoegd. Dit geldt ook voor het 
waterhuisje. 
Deze elementen zijn bij de gemeente bekend.
Uitbreidingsmogelijkheden van 10% zijn hierop 
van toepassing (artikel 16). Doch mochten d
ze elementen indertijd zonder vergunning zijn 
gerealiseerd, dan dient dit alsnog te gebeuren. 
Het opnemen van bebouwing in het beste
mingsplan staat niet gelijk aan e
Het speelwerktuig hoeft niet als bouwvlak op 
de plankaart te worden vermeld. Dit past bi
nen de regelgeving van het bestemmingsplan 
(artikel 7.2.2.). 
De container is niet als bouwvlak aan de pla
kaart toegevoegd, omdat deze zonder vergu
ning geplaatst is op een locatie die voor de 
gemeente ongewenst is. Daarom is de g
meente blij dat Alecto plannen heeft om de 
container te vervangen door iets meer perm
nent door uitbreiding van het hoofdgebouw.

Appellant meldt dat de huidige be- Via een ambtshalve wijziging (zie hoofdstuk 3 
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plan is. En tot slot is hierin ook aangegeven 
welke informatie appellant nog aan moet leve-
ren voor de ruimtelijke onderbouwing. 

Design & Construct-
worden de planologische onderbouwing 

en de effecten op de omgeving gemist.  

 

Op 30 november 2011 heeft de gemeente ap-
mailbericht geïnformeerd. 

Hierin is aangegeven hoe de wensen van ap-
in het bestemmingsplan opgenomen 

zijn. Verder is hierin gemeld wanneer de ter 
inzage legging van het ontwerp bestemmings-
plan is. En tot slot is hierin ook aangegeven 
welke informatie appellant nog aan moet leve-
ren voor de ruimtelijke onderbouwing. 

 

 
 

Daar waar dit het geval is, is het bestemmings- A 

Dit is gecheckt. Het clubhuis past in het bouw-  

De loods is alsnog als apart bouwvlak aan de 
plankaart toegevoegd. Dit geldt ook voor het 

Deze elementen zijn bij de gemeente bekend. 
Uitbreidingsmogelijkheden van 10% zijn hierop 
van toepassing (artikel 16). Doch mochten de-
ze elementen indertijd zonder vergunning zijn 
gerealiseerd, dan dient dit alsnog te gebeuren. 
Het opnemen van bebouwing in het bestem-
mingsplan staat niet gelijk aan een vergunning. 
Het speelwerktuig hoeft niet als bouwvlak op 
de plankaart te worden vermeld. Dit past bin-
nen de regelgeving van het bestemmingsplan 

De container is niet als bouwvlak aan de plan-
kaart toegevoegd, omdat deze zonder vergun-

geplaatst is op een locatie die voor de 
gemeente ongewenst is. Daarom is de ge-
meente blij dat Alecto plannen heeft om de 
container te vervangen door iets meer perma-
nent door uitbreiding van het hoofdgebouw.  

A 

Via een ambtshalve wijziging (zie hoofdstuk 3 A 



 

 

 

drijfsoppervlakte aan ondersteunende 
horeca in het weekend circa 100 m
bedraagt (de clubhuisruimte is dan 
samengevoegd met de ruimte van de 
buitenschoolse opvang). Gezien de 
verwachte groei van de vereniging 
wenst appellant dat ook het bedrijf
oppervlak navenant kan toenemen.

5.5. In artikel 7.2.2. staat dat de maximale 
hoogte van de lichtmasten maximaal 8 
meter mag bedragen. De bestaande 
lichtmasten zijn allen hoger dan 8 m
ter. De lichtmasten voldoen aan de 
maximale toegestane verlichting
sterkte. Verzocht wordt om een hoo
te van 18 meter op te nemen.

5.6 Appellant wil verruiming van het mult
functioneel gebruik van 
Verzocht wordt artikel 7.1.1.f anders te 
formuleren als bijvoorbeeld 
schikte kinderopvang en/of buite
schoolse opvang alsmede overige 
activiteiten die het medegebruik van 
de sportaccommodatie ondersteunen.

5.7 Appellant meldt dat de parkeersituatie 
vooral op zaterdag een groot pr
bleem is. De aanvullende parkee
plaatsen die een paar jaar geleden 
langs het eerste veld zijn 
blijken onvoldoende te zijn. Onduid
lijk is waarom de strook direct voor de 
ingang van het parkeerterrein de b
stemming Natuur heeft gekregen. 
Voorgesteld om deze strook in de b
stemming Sport te veranderen. Hie
door wordt het mogelijk om parkee
plaatsen te realiseren, waar de man
ge ook profijt van heeft. 

5.8 Appellant is blij dat in het beste
mingsplan de mogelijkheid van een 
keerlus is opgenomen. Op de kaart en 
in de regels is dit niet terug te vinden. 
Verzoekt de gemeente de keerlus zo 
snel mogelijk te realiseren vanwege 
de gevaarlijke situatie. Appellant acht 
gemeente verantwoordelijk voor eve
tuele ongelukken die hier plaatsvi
den.  

5.9 Appellant wijst op de snelle groei van 
de vereniging in de afgelopen jaren en 
de verwachte stijging in de komende 
periode. Verzoekt de gemeente hie

ppervlakte aan ondersteunende 
horeca in het weekend circa 100 m² 
bedraagt (de clubhuisruimte is dan 
samengevoegd met de ruimte van de 
buitenschoolse opvang). Gezien de 
verwachte groei van de vereniging 
wenst appellant dat ook het bedrijfs-

kan toenemen. 

van deze rapportage) is besloten onderste
nende horeca toe te staan tot maximaal 15% 
van het bedrijfsvloeroppervlak, in plaats van 
het eerder vermelde maximale oppervlak 30m
Artikel 7.1.2. is hierop aangepast. 
De kantine van appellant is 1.390 m². 15% 
hiervan is 208,5 m². Genoemde 100 m² past 
binnen de 15% ondersteunend.
Eventuele uitbreiding van het bedrijfsoppervlak 
dient te passen binnen de regels van het b
stemmingsplan. Indien dit niet het geval is, zal 
hiervoor een aparte procedure (aanvraag o
gevingsvergunning) moeten worden gevolgd. 

In artikel 7.2.2. staat dat de maximale 
hoogte van de lichtmasten maximaal 8 
meter mag bedragen. De bestaande 

allen hoger dan 8 me-
ter. De lichtmasten voldoen aan de 
maximale toegestane verlichtings-
sterkte. Verzocht wordt om een hoog-
te van 18 meter op te nemen. 

Van de bestaande lichtmasten is te verwachten 
dat ze in het bestaand stedenbouwkundig 
beeld passen en geen onaanvaardbare lich
hinder voor omwonenden veroorzaken. Daa
om worden deze masten positief bestemd door 
de regels op dit punt aan te passen. Artikel 
7.2.2. is hierop aangepast. 
 

Appellant wil verruiming van het multi-
gebruik van het complex. 

Verzocht wordt artikel 7.1.1.f anders te 
formuleren als bijvoorbeeld “Onderge-
schikte kinderopvang en/of buiten-
schoolse opvang alsmede overige 
activiteiten die het medegebruik van 
de sportaccommodatie ondersteunen.”  

Het bestemmingsplan is een conserve
stemmingsplan, op basis van de bestaande 
situatie. In het plangebied is in de huidige situ
tie geen kinderopvang aanwezig. Besloten is 
via een ambtshalve wijziging (zie hoofdstuk 3 
van deze rapportage) artikel 7.1.1.f. hierop aan 
te passen.  
Functiewijzigingen kunnen worden vergund op 
basis van een concreet haalbaar voorstel.

Appellant meldt dat de parkeersituatie 
vooral op zaterdag een groot pro-
bleem is. De aanvullende parkeer-
plaatsen die een paar jaar geleden 
langs het eerste veld zijn aangelegd 
blijken onvoldoende te zijn. Onduide-
lijk is waarom de strook direct voor de 
ingang van het parkeerterrein de be-
stemming Natuur heeft gekregen. 
Voorgesteld om deze strook in de be-
stemming Sport te veranderen. Hier-
door wordt het mogelijk om parkeer-
plaatsen te realiseren, waar de mane-
ge ook profijt van heeft.  

De gemeente is zich bewust dat de verenigi
gen parkeeroverlast ervaren. Bedoelde strook 
is voor de natuur belangrijk, ook vanwege de 
ligging ten opzichte van de watergang. Als z
danig is deze strook opgenomen als natuur 
conform het beheerplan van de Bloemerd.

Appellant is blij dat in het bestem-
mingsplan de mogelijkheid van een 
keerlus is opgenomen. Op de kaart en 
in de regels is dit niet terug te vinden. 
Verzoekt de gemeente de keerlus zo 
snel mogelijk te realiseren vanwege 
de gevaarlijke situatie. Appellant acht 
gemeente verantwoordelijk voor even-
tuele ongelukken die hier plaatsvin-

De gemeente heeft de mogelijkheid van een 
keermogelijkheid ruimtelijk gefaciliteerd. De 
realisatie hiervan is mede afhankelijk van and
re factoren en kan niet door een bestemming
plan worden afgedwongen.  
 

Appellant wijst op de snelle groei van 
de vereniging in de afgelopen jaren en 
de verwachte stijging in de komende 
periode. Verzoekt de gemeente hier-

Aan dit verzoek kan geen gehoor worden g
geven. Het bestemmingsplan is een conserv
rend bestemmingsplan, op basis van d
staande situatie. Genoemde gronden zijn voor 

Zienswijzen 

GM-0053400, revisie 2

Pagina 10 van 13

van deze rapportage) is besloten ondersteu-
nende horeca toe te staan tot maximaal 15% 
van het bedrijfsvloeroppervlak, in plaats van 
het eerder vermelde maximale oppervlak 30m². 
Artikel 7.1.2. is hierop aangepast.  
De kantine van appellant is 1.390 m². 15% 
hiervan is 208,5 m². Genoemde 100 m² past 
binnen de 15% ondersteunend. 
Eventuele uitbreiding van het bedrijfsoppervlak 
dient te passen binnen de regels van het be-

. Indien dit niet het geval is, zal 
hiervoor een aparte procedure (aanvraag om-
gevingsvergunning) moeten worden gevolgd.  
Van de bestaande lichtmasten is te verwachten 
dat ze in het bestaand stedenbouwkundig 

n onaanvaardbare licht-
hinder voor omwonenden veroorzaken. Daar-
om worden deze masten positief bestemd door 
de regels op dit punt aan te passen. Artikel 

 

Het bestemmingsplan is een conserverend be-
stemmingsplan, op basis van de bestaande 
situatie. In het plangebied is in de huidige situa-
tie geen kinderopvang aanwezig. Besloten is 
via een ambtshalve wijziging (zie hoofdstuk 3 
van deze rapportage) artikel 7.1.1.f. hierop aan 

wijzigingen kunnen worden vergund op 
basis van een concreet haalbaar voorstel. 

A 

De gemeente is zich bewust dat de verenigin-
gen parkeeroverlast ervaren. Bedoelde strook 
is voor de natuur belangrijk, ook vanwege de 
ligging ten opzichte van de watergang. Als zo-

trook opgenomen als natuur 
conform het beheerplan van de Bloemerd. 

 

De gemeente heeft de mogelijkheid van een 
keermogelijkheid ruimtelijk gefaciliteerd. De 

is mede afhankelijk van ande-
kan niet door een bestemmings-

 

Aan dit verzoek kan geen gehoor worden ge-
geven. Het bestemmingsplan is een conserve-
rend bestemmingsplan, op basis van de be-
staande situatie. Genoemde gronden zijn voor 

 



 

 

 

mee rekening te houden door bijvoo
beeld voor de gronden rondom de 
vereniging een wijzigingsbevoegdheid 
van Natuur ten gunste van Sport.

5.10 Verzoekt in het bestemmingsplan een 
wijzigingsbevoegdheid op te nemen 
om in de toekomst een verdieping op 
het clubhuis te kunnen plaatsen, goo
hoogte en bouwhoogte moeten nav
nant worden aangepast (gelijk te tre
ken met de andere bebouwing in de 
Bloemerd). 

5.11 Aan de noordwestelijke rand van het
complex van appellant is een strook 
aangegeven met een archeologische 
hoge en middelhoge trefkans. In deze 
strook ligt deels veld 2. Een paar jaar 
geleden is dit veld gerenoveerd, a
cheologische vondsten zijn niet aa
getoond en is veld 2 niet gelegen in d
zone van potentieel archeologische 
vindplaatsen. Verzoekt dit te bevest
gen. 

  
 Appellant 6 
6.1 Verzoekt verlenging van de schietb

nen, heeft dit op kaart aangeven en 
mondeling toegelicht. 

6.2  Appellant wil om het pand heen ku

mee rekening te houden door bijvoor-
beeld voor de gronden rondom de 
vereniging een wijzigingsbevoegdheid 
van Natuur ten gunste van Sport. 

de natuur belangrijk en zijn als zodanig opg
nomen conform het beheerplan voor de Blo
merd (zie ook antwoord 5.7). 
Toch willen we als gemeente in het beste
mingsplan een signaal afgeven richting de to
komst. De wensen van de verschillende g
bruikers worden opgenomen in de toelichting 
van het bestemmingsplan. Hiermee geven we 
aan dat de wensen en ideeën bekend zijn en 
indien voldoende zijn onderbouwd als omg
vingsvergunning kunnen worden aangevraagd.

rzoekt in het bestemmingsplan een 
wijzigingsbevoegdheid op te nemen 
om in de toekomst een verdieping op 
het clubhuis te kunnen plaatsen, goot-
hoogte en bouwhoogte moeten nave-
nant worden aangepast (gelijk te trek-
ken met de andere bebouwing in de 

Aan dit verzoek kan geen gehoor worden g
geven, gelet op het conserverende karakter 
van het bestemmingsplan. Zoals eerder aa
gegeven kunnen ontwikkelingen ten opzichte 
van de huidige situatie alleen worden opgen
men als er zekerheid bestaat over de (financi
le) haalbaarheid. Plannen die in later stadium 
voldoende concreet zijn, kunnen via een o
gevingsvergunning worden gefaciliteerd. 
Toch willen we als gemeente in het beste
mingsplan een signaal afgeven richting de to
komst. De wensen van de verschillende g
bruikers worden opgenomen in de toelichting 
van het bestemmingsplan. Hiermee geven we 
aan dat de wensen en ideeën bekend zijn en 
indien voldoende zijn onderbouwd als omg
vingsvergunning kunnen worden aangevraagd.

Aan de noordwestelijke rand van het 
complex van appellant is een strook 
aangegeven met een archeologische 
hoge en middelhoge trefkans. In deze 
strook ligt deels veld 2. Een paar jaar 
geleden is dit veld gerenoveerd, ar-
cheologische vondsten zijn niet aan-
getoond en is veld 2 niet gelegen in de 
zone van potentieel archeologische 
vindplaatsen. Verzoekt dit te bevesti-

Gewoon onderhoud is niet vergunningsplichtig. 
Bij grootschalige onderhoudswerkzaamheden 
waarbij de grond dieper dan 30 cm geroerd 
wordt, moet aangetoond worden dat de pote
tieel aanwezige archeologische waarden niet 
geschaad worden. 
Op het complex van appellant is voor zover bij 
ons bekend geen archeologisch onderzoek 
gedaan die dit kan aantonen. Daarom wordt de 
dubbelbestemming op veld 2 gehandhaafd.
 

 
 

Verzoekt verlenging van de schietba-
nen, heeft dit op kaart aangeven en 

 

Het bestemmingsplan Bloemerd heeft een co
serverend karakter. Ontwikkelingen ten opzic
te van de huidige situatie zijn alleen opgen
men als er zekerheid bestaat ov
le) haalbaarheid. Plannen die in later stadium 
voldoende concreet zijn, kunnen via een o
gevingsvergunning worden gefaciliteerd. 
Toch willen we als gemeente in het beste
mingsplan een signaal afgeven richting de to
komst. De wensen van de verschillende g
bruikers worden opgenomen in de toelichting 
van het bestemmingsplan. Hiermee geven we 
aan dat de wensen en ideeën bekend zijn en 
indien voldoende zijn onderbouwd als omg
vingsvergunning kunnen worden aangevraagd.
 

pand heen kun- Het bestemmingsplan sluit dit niet uit.
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de natuur belangrijk en zijn als zodanig opge-
nomen conform het beheerplan voor de Bloe-

 
Toch willen we als gemeente in het bestem-
mingsplan een signaal afgeven richting de toe-

De wensen van de verschillende ge-
bruikers worden opgenomen in de toelichting 
van het bestemmingsplan. Hiermee geven we 
aan dat de wensen en ideeën bekend zijn en 
indien voldoende zijn onderbouwd als omge-
vingsvergunning kunnen worden aangevraagd. 

an dit verzoek kan geen gehoor worden ge-
geven, gelet op het conserverende karakter 
van het bestemmingsplan. Zoals eerder aan-
gegeven kunnen ontwikkelingen ten opzichte 
van de huidige situatie alleen worden opgeno-
men als er zekerheid bestaat over de (financië-
le) haalbaarheid. Plannen die in later stadium 
voldoende concreet zijn, kunnen via een om-
gevingsvergunning worden gefaciliteerd.  
Toch willen we als gemeente in het bestem-
mingsplan een signaal afgeven richting de toe-
komst. De wensen van de verschillende ge-
bruikers worden opgenomen in de toelichting 
van het bestemmingsplan. Hiermee geven we 
aan dat de wensen en ideeën bekend zijn en 
indien voldoende zijn onderbouwd als omge-
vingsvergunning kunnen worden aangevraagd. 

 

Gewoon onderhoud is niet vergunningsplichtig. 
Bij grootschalige onderhoudswerkzaamheden 
waarbij de grond dieper dan 30 cm geroerd 
wordt, moet aangetoond worden dat de poten-

aanwezige archeologische waarden niet 

Op het complex van appellant is voor zover bij 
ons bekend geen archeologisch onderzoek 
gedaan die dit kan aantonen. Daarom wordt de 
dubbelbestemming op veld 2 gehandhaafd. 

 

 
 

Het bestemmingsplan Bloemerd heeft een con-
serverend karakter. Ontwikkelingen ten opzich-
te van de huidige situatie zijn alleen opgeno-
men als er zekerheid bestaat over de (financië-
le) haalbaarheid. Plannen die in later stadium 
voldoende concreet zijn, kunnen via een om-
gevingsvergunning worden gefaciliteerd.  
Toch willen we als gemeente in het bestem-
mingsplan een signaal afgeven richting de toe-

erschillende ge-
bruikers worden opgenomen in de toelichting 
van het bestemmingsplan. Hiermee geven we 
aan dat de wensen en ideeën bekend zijn en 
indien voldoende zijn onderbouwd als omge-
vingsvergunning kunnen worden aangevraagd. 

 

Het bestemmingsplan sluit dit niet uit.  



 

 

 

nen lopen om de hemelwaterafvoer te 
kunnen onderhouden.
nen lopen om de hemelwaterafvoer te 
kunnen onderhouden. 
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3 Ambtshalve wijzigingen 

Het betreft de volgende wijzigingen:
 
1. In artikel 7.1.1.f. vervalt “kinderdagopvang” omdat in 

opvang van kinderen onder de buitenschoolse opvang valt. Er is geen sprake van een kinderdagve
blijf in het plangebied. 

 
2. In artikel 7.1.2. wordt het bedrijfsvloeroppervlak van ondersteunende horeca gemaximeerd

van het totale bedrijfsvloeroppervlak. Het eerder genoemde maximale oppervlak van 30m
dersteunende horeca komt niet overeen met de feitelijke situatie, zoals deze thans gangbaar is in het 
plangebied.  
 

3. In artikel 7.2.2. wordt de vervanging
de zelfde plek zonder toepassing van artikel 7.3.2. mogelijk gemaakt.

 
Artikel 11 Leiding - Gas 
• Toevoegen aan 11.1.1. 

“c de bescherming van het woon

• 1.2 Bouwregels als volgt aanpassen: 
“In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen mag binnen een a
stand van 4 m aan weerszijden van de gasleiding (zijnde de belemmeringenstrook) geen nieuwe 
bouwwerken worden gebouwd.”

• 1.3 Afwijking van de bouwregels als volgt aanpassen:
“b advies is verkregen van de leidingbeheerder”

• Toevoegen: 
“1.4 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gro
den 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 als volgt aanpassen:
“Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen van de leidin
beheerder.”  
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Het betreft de volgende wijzigingen: 

In artikel 7.1.1.f. vervalt “kinderdagopvang” omdat in de huidige situatie in het plangebied gangbare 
opvang van kinderen onder de buitenschoolse opvang valt. Er is geen sprake van een kinderdagve

In artikel 7.1.2. wordt het bedrijfsvloeroppervlak van ondersteunende horeca gemaximeerd
van het totale bedrijfsvloeroppervlak. Het eerder genoemde maximale oppervlak van 30m
dersteunende horeca komt niet overeen met de feitelijke situatie, zoals deze thans gangbaar is in het 

In artikel 7.2.2. wordt de vervanging van bestaande lichtmasten door gelijkwaardige lichtmasten op 
de zelfde plek zonder toepassing van artikel 7.3.2. mogelijk gemaakt. 

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

2 Bouwregels als volgt aanpassen:  
“In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen mag binnen een a
stand van 4 m aan weerszijden van de gasleiding (zijnde de belemmeringenstrook) geen nieuwe 
bouwwerken worden gebouwd.” 

king van de bouwregels als volgt aanpassen: 
“b advies is verkregen van de leidingbeheerder” 

“1.4 Specifieke gebruiksregels 
Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gro

behoeve van het permanent opslag van goederen.”

“1.5.1.f het permanent opslaan van goederen.” 

1.5.3 Verlening als volgt aanpassen: 
“Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen van de leidin
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de huidige situatie in het plangebied gangbare 
opvang van kinderen onder de buitenschoolse opvang valt. Er is geen sprake van een kinderdagver-

In artikel 7.1.2. wordt het bedrijfsvloeroppervlak van ondersteunende horeca gemaximeerd tot 15% 
van het totale bedrijfsvloeroppervlak. Het eerder genoemde maximale oppervlak van 30m² voor on-
dersteunende horeca komt niet overeen met de feitelijke situatie, zoals deze thans gangbaar is in het 

van bestaande lichtmasten door gelijkwaardige lichtmasten op 

en leefklimaat in verband met de leiding” 

“In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen mag binnen een af-
stand van 4 m aan weerszijden van de gasleiding (zijnde de belemmeringenstrook) geen nieuwe 

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gron-
behoeve van het permanent opslag van goederen.” 

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


