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Betreft: Bezwaar tegen 3x24 uur ligplaatsen, Van der Valk Boumanweg Leiderdorp, 
direct tegenover Aletta Jacobslaan 56 Leiden dd. 9 april 2013. 

Leiden, 8 oktober 2013, 

Geachte College, 

Begin april 2013 zijn onaangekondigd borden geplaatst die, direct tegenover onze woning, dag
recreatie en aanleggen van boten voor drie dagen toestaan. Tegen de plaats en gevolgen van dit 
ligplaatsvak hebben wij per omgaande bij U bezwaar aangetekend. De Gemeente Leiderdorp heeft 
dit destijds niet in behandeling genomen, maar naar de Provincie doorverwezen. Die verschuilt zich, 
voor wat betreft het ligplaatsvak, achter 'afstemming en samenwerking met de Gemeente'. 

Inmiddels is er in Leiderdorp een wijziging van het bestemmingsplan, met inbegrip van deze gratis 
ligplaats, ter inzage gelegd. Ons eerdere bezwaar daartegen is onverminderd van kracht, met name 
tegen de bestemmingswijziging van deze oever. U promoveert aldaar de voorheen incidentele 
overlast voor de omwonenden tot een structureel probleem. 

De overlast door het gedrag van kampeerders is in ons vorig schrijven genoegzaam aan de orde 
gesteld. Daarnaast, zijn wij deze zomer geconfronteerd met verdere aantasting van rust en privacy, 
door een nieuw fenomeen: het lang (meer dan een week) verblijven en vaak (meer dan drie keer) 
terugkeren van zwerfboten (meer dan 10) die duidelijk van de gratis verblijfplaats misbruik maakten. 
Dit is een direct negatief gevolg van de nieuw ingerichte bestemming. 
En dat, terwijl Leiderdorp een van de grootste plezierhavens van Zuid-Holland heeft. 

De botenkampeerplaats is een ingrijpende, negatieve verandering in onze leefomgeving. 
Als U zo n voorziening in Leiderdorp wilt hebben, dan elders. De hier ingerichte bestemming past 
NIET in een woonwijk. 

Met vriendelijke groeten, 

Eric Schoevers 
Marlies van Dullemen 

cc. drs. I. van der Hee MBA 
hoofdingenieur-directeur Zuid-Holland, Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
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