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1. Inleiding 

Op 13 december 2010 heeft de gemeenteraad het Waterplan 2011-2015 vastgesteld. Een van de 
maatregelen die in dit waterplan is opgenomen, is het opstellen van een waterstructuurplan. Op 3 
september heeft het college van burgemeester en wethouders het concept Waterstructuurplan 
Leiderdorp vastgesteld. Het waterstructuurplan is integraal opgesteld voor zowel het stedelijk- als 
het landelijk gebied in de gemeente Leiderdorp en geeft een visie op het totale oppervlaktewater 
van Leiderdorp met de verschillende functies die het watersysteem heeft. 

Via het burgerpanel hebben we meer inzicht gekregen in hoe de Leiderdorpers tegen water 
aankijken. 429 personen hebben de vragenlijst van het burgerpanel ingevuld. De vragen gingen 
onder andere over de recreatieve functie, de ecologische functie, de bergingsfunctie en de 
belevingswaarde van het oppervlaktewater in Leiderdorp. De belangrijkste functie van het 
oppervlaktewater is volgens de deelnemers aan het burgerpanel de waterbergende functie zodat 
we droge voeten houden bij hevige regenbuien. 

In een werksessie met organisaties die vanuit hun activiteiten nauw betrokken zijn bij de 
waterstructuur hebben we gebrainstormd over de mogelijkheden om de verschillende functies van 
het oppervlakte water te versterken. Dit vormt de basis voor de visie op de waterstructuur. Op 26 
juni is deze visie gepresenteerd aan de raad- en commissieleden. De knelpunten en kansen zijn 
verder uitgewerkt in een aantal maatregelen. Deze vormen het uitvoeringsprogramma van het 
waterstructuurplan. 

De volgende stap om te komen tot een vastgesteld waterstructuurplan is het ter inzage leggen van 
het plan. Gedurende de periode van 4 september tot en met 2 oktober heeft het concept 
waterstructuurplan Leiderdorp voor een ieder ter inzage gelegen op het gemeentehuis van 
Leiderdorp. Tevens is het concept waterstructuurplan gepubliceerd op de website van de 
gemeente. 

In deze rapportage zijn de resultaten van de tervisielegging opgenomen. Op het concept 
waterstructuurplan zijn 5 schriftelijke zienswijzen ingediend en 1 zienswijze is mondeling 
toegelicht. Alle 6 zienswijzen zijn ontvankelijk omdat ze op tijd zijn ingediend. Deze zienswijzen en 
ambtshalve wijzigingen worden betrokken bij de behandeling en vaststelling van het 
waterstructuurplan in de raad van 25 november 2013. 

Deze rapportage geldt als bijlage bij het waterstructuurplan Leiderdorp. 
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2. Zienswijzen 

De volgende zienswijzen zijn bij de gemeente Leiderdorp ingediend: 

Appellant 1. Leiderdorpse Reddingsbrigade (LDRB), ingekomen 4 september 2013; 

Appellant 2. Inwoner van Leiderdorp, ingekomen 9 september 2013 

Appellant 3. Watersport Ondernemers Kaag en Braassem (WOKB), ingekomen 18 september 
2013 

Appellant 4. Kano Vereniging Rijnland, ingekomen 1 oktober 2013 

Appellant 5. Vereniging IJssport Leiderdorp (VIJL), ingekomen 1 oktober 2013 

Appellant 6. molenaars Munnikkenmolen en Meerburgermolen te Leiderdorp, mondeling 
ingediend 2 oktober 2013 

In dit hoofdstuk zijn de samengevatte zienswijzen en het gemeentelijk antwoord daarop vermeld. 
Indien de zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het waterstructuurplan, is dat door middel van 
een A in de laatste kolom aangegeven. 

Nr. Reactie Antwoord  

    

 Appellant 1   

1.1 Appellant krijgt een inzetbaar vaartuig 
vanuit de Nationale Reddings Vloot 
(NRV) en is op zoek naar een locatie 
om hun reddingseenheid te stallen. 
Appellant heeft zich georiënteerd in 
Leiderdorp en heeft een sterke 
voorkeur om aan te sluiten bij de 
watersportverenigingen in het 
Weteringpark te weten 
watersportvereniging Doeshaven, de 
scouting van der Does en de 
Leiderdorpse kanovereniging 
Rijnland. 

Hiervan is kennis genomen  

1.2 In het waterstructuurplan staat het 
Weteringpark als mogelijke 
zwemlocatie genoemd. In het plan 
wordt overigens niet over veiligheid 
cq toezicht van de recreanten 
gesproken. Aangezien het 
Weteringpark voor de appellant als 
locatie voor het varend redden de 
voorkeur heeft, valt hier wellicht het 
een en ander te combineren. Tevens 
is het Weteringpark in onze visie een 
uitstekende locatie om een 
reddingseenheid te stationeren. 
Appellant zou graag in gesprek 
komen met de gemeente Leiderdorp 
om zijn plannen toe te lichten en te 

Veiligheid cq toezicht van de 
recreanten bij de zwemlocatie vinden 
wij zeker van belang. Wij zullen dit bij 
het onderzoek naar een optimale 
zwemlocatie voor Leiderdorp 
meenemen. 
Het onderzoek naar een optimale 
zwemlocatie maakt onderdeel uit van 
het uitvoeringsprogramma van dit 
waterstructuurplan. Het staat op de 
planning om in 2014 verder opgepakt 
te worden. Wij zullen u als een van 
de betrokken partijen uitnodigen voor 
dit onderzoek. 
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kijken naar de mogelijkheden om aan 
bovengenoemde een invulling te 
kunnen geven. 

    

 Appellant 2   

2.1 De gemeente zou de Dwarswatering 
als optimale zwemlocatie moeten 
beschouwen, want dit gebeurt nu al 
jaren door haar burgers. 
Voor de Dwarswatering betekent dat 
de gemeente zich kan richten op 
betere waterkwaliteit van het water 
en bij de Bloemerd in plaats van de 
geplande aanlegsteiger, eerder 
denken aan zwemsteiger/ platform/ 
strandje of iets dergelijks. 

De Dwarswatering is een watergang 
die veelvuldig gebruikt wordt door 
gemotoriseerde bootjes en door de 
roeivereniging. Binnen de visie op de 
waterstructuur wordt de 
Dwarswatering aangewezen als 
verbinding tussen Does en Zijl voor 
kleinere boten zoals sloepen en 
roeiboten. Wij zijn van mening dat de 
Dwarswatering door de omvang van 
deze recreatievaart geen veilige plek 
is om als zwemwaterlocatie aan te 
wijzen. 

 

    

 Appellant 3   

3.1 Er missen duidelijk 
recreatiemogelijkheden die van 
economisch “levensbelang” zijn. 
Appellant betreurt het dat de 
promotie van het waterrijke gebied 
die de gemeente Leiderdorp rijk is 
niet naar voren komt in de visie. De 
visie is te veel bekeken voor gebruik 
vanaf de kant en nauwelijks voor het 
gebruik vanaf het water.  

Via het burgerpanel zijn vragen 
gesteld over het gebruik van water. 
Hierbij is ook aandacht geschonken 
aan het gebruik vanaf het water. 
Tijdens de werksessie met 
organisaties die vanuit hun 
activiteiten nauw betrokken zijn bij de 
waterstructuur hebben we 
gebrainstormd over de mogelijkheden 
om de verschillende functies van het 
oppervlakte water te versterken. 
Hierbij is ook het gebruik vanaf het 
water besproken. 
In de visie wordt bij de waterrecreatie 
aandacht besteed aan het gebruik 
vanaf het water. De 
beïnvloedingsfeer van de gemeente 
is op de belangrijkste recreatieve 
routes echter beperkt. Deze routes 
vallen binnen de provinciale wateren 
en/of boezemwateren. 

 

3.2 Op deze manier vindt volgens 
appellant de visie geen aansluiting bij 
de regionale plannen die er zijn om 
gezamenlijk het waterrijke gebied van 
het Groene Hart op de kaart te zetten 
(zie o.a. roadmap op de site van het 
ondernemersplatform Hollandse 
Plassen (OPHP)) 

De door u genoemde roadmap richt 
zich met name op de marketing van 
het Hollandse Plassengebied. 
Marketing valt buiten de scoop van 
het waterstructuurplan. 
We zijn op dit moment bezig met een 
herziening van het economisch 
beleidsplan. Marketing past hier beter 
bij, temeer een van de thema’s het 
investeren in recreatie en toerisme is. 
We zullen de roadmap bij de 
herziening van het economisch 
beleidsplan als input gebruiken. De 
planning is om het economisch beleid 
in de raad van december te laten 
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vaststellen. 

3.3 Appellant geeft een aantal 
voorbeelden waar niet aan gedacht is 
bij de totstandkoming van het 
waterstructuurplan:  
a) Aanlegmogelijkheden voor “hop 

on, hop off” 
b) Parkeermogelijkheid om aan 

boord te kunnen stappen 
c) Short stay mogelijkheden voor 

een bezoek aan G of 
boodschappen bij G 

d) Talloze combinatie mogelijkheden 
voor arrangementen 

e) Korte overnachting 
mogelijkheden 

f) Meer trailerhellingen waar boten 
te water gelaten kunnen worden 

Tijdens de werksessie met 
organisaties die vanuit hun 
activiteiten nauw betrokken zijn bij de 
waterstructuur hebben we 
gebrainstormd over de mogelijkheden 
om de verschillende functies van het 
oppervlakte water te versterken. Een 
van de functies die uitgebreid 
besproken is, is de waterrecreatie 
zowel vanaf de kant als op het water. 
Een aantal van de door u genoemde 
voorbeelden is daarbij ook de revue 
gepasseerd. 
Zo worden aanlegmogelijkheden voor 
“hop on, hop off”, 
parkeermogelijkheden om aan boord 
te stappen en een trailerhelling om 
boten te water te laten bijvoorbeeld 
meegenomen bij de verkenning naar 
(water)recreatiemogelijkheden rond 
de omvorming van het A4-
infocentrum naar een Groene Hart 
centrum. Wij zullen dit bij de kansen 
duidelijker naar voren laten komen. 
Het ontwikkelen van arrangementen 
en mogelijkheden voor korte 
overnachting zien wij niet als taak 
van de gemeente. Wij kunnen als 
gemeente wel meedenken met 
ondernemers die zoiets willen 
ontwikkelen. 

A 

    

 Appellant 4   

4.1 De zorg van appellant is dat het 
verder openstellen van het water 
door middel van een zwemlocatie, 
een verhoging van de kleine 
criminaliteit tot gevolg heeft. 

Wij zullen dit bij het onderzoek naar 
een optimale zwemlocatie voor 
Leiderdorp meenemen en u hierbij 
betrekken. 

 

4.2 Zwerfafval in en rond de plas is een 
probleem waar een adequate 
oplossing voor gevonden moet 
worden. Bij een bepaalde 
windrichting betekend dit voor de 
activiteiten van de kanovereniging dat 
de speelvelden eerst vuil vrij moeten 
worden gemaakt. Een strand aan het 
weteringpark zal dit probleem 
verergeren en de kosten voor 
schoonmaak verhogen. 

Wij zullen dit bij het onderzoek naar 
een optimale zwemlocatie voor 
Leiderdorp meenemen en u hierbij 
betrekken. 

 

4.3 Op dit moment wordt de kunststof 
steiger van de vereniging al 
incidenteel gebruikt door 
onbevoegden als zwemlocatie. 
Tevens heeft appellant moeten 
constateren dat een van de 

Wij zullen dit bij het onderzoek naar 
een optimale zwemlocatie voor 
Leiderdorp meenemen en u hierbij 
betrekken. 
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recreanten die niet bevoegd was op 
de steiger te verblijven schade heeft 
toegebracht aan de steiger. Een 
zwemlocatie naast de steiger van de 
kanovereniging is voor appellant om 
die reden niet acceptabel. 

4.4 Appellant beschikt over een aantal 
kanotrailers. Deze staan gesteld op 
eigen terrein van appellant. Dit is van 
het grootste belang omdat de trailers 
door kinderen worden gezien als 
klimobject. Dit kan tot 
onverantwoorde situaties leiden. 

Hiervan is kennis genomen  

4.5 Appellant gaat ervan uit dat de 
gemeente alles in het werk stelt om 
de veiligheid van zijn leden en zijn 
eigendommen te garanderen. 

Hiervan is kennis genomen  

    

 Appellant 5   

5.1 Appellant zou het op prijs stellen als 
zijn watertoevoer voor het creëren 
van een natuurijsbaan aangesloten 
wordt op de recreatieplas in het 
Weteringpark. Dit zou volgens 
appellant gerealiseerd kunnen 
worden tijdens de definitieve 
inrichting van het Weteringpark in 
2014 

Dit valt buiten de scoop van het 
waterstructuurplan. 
Wij hebben het doorgegeven aan de 
projectleider die vanuit de gemeente 
betrokken is bij de definitieve 
inrichting van het Weteringpark. Hij 
zal hierover contact met u opnemen. 

 

5.2 Appellant meldt dat bij onvoldoende 
ijsvorming onder de bruggen over de 
Dwarswetering geen goede 
verbinding (kluun route) te maken is 
tussen de Does en de Zijl. Dit maakt 
het volgens appellant lastig voor 
Leiderdorp om onderdeel te worden 
van de Molen- & Merentochten. Het 
grootste probleem is en blijft de brug 
van de Persant Snoepweg. Appellant 
zou dan ook graag zien dat in het 
waterstructuurplan opgenomen wordt 
dat er voldoende ruimte voor kluun 
plaatsen gecreëerd wordt bij 
bestaande bruggen en dat bij 
nieuwbouw en/of verbouw van 
bruggen deze kluun voorzieningen 
worden aangebracht. 

Wij begrijpen dat het voor u belangrijk 
is om onderdeel uit te kunnen maken 
van een regionale schaatstocht op 
natuurijs. Het aanpassen van 
bruggen is echter een kostbare 
aangelegenheid. Wij zullen dit van 
geval tot geval bekijken. Daarbij zal 
een kosten/batenanalyse moeten 
uitwijzen of het realiseren van een 
kluun voorziening bij de brug 
haalbaar is. 

Wat betreft de brug bij de Persant 
Snoepweg kunnen wij u melden dat 

bij het verleggen van de Persant 
Snoepweg in het kader van het W4-

project gekeken is naar het verhogen 
of aanpassen van deze brug. Dit 
bleek een te dure optie. Wij zijn 

vooralsnog niet voornemens om deze 
brug aan te passen. Wel willen wij in 

overleg met het Hoogheemraadschap 
van Rijnland gaan bekijken wat de 

mogelijkheden zijn voor een 
(tijdelijke) kluun voorziening. 

A 
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 Appellant 6   

6.1 De rol van molens bij het peilbeheer 
wordt gemist. In het plan worden wel 
de gemalen genoemd, maar de 
molens ontbreken. 

Wij zullen de rol van de molens 
toevoegen aan het stuk over 
‘Waterberging en afvoer van water’ in 
paragraaf 2.1 Beschrijving 
hoofdwaterstructuur. Daarnaast 
worden ze ook toegevoegd aan de 
basiskaart van het watersysteem. 

A 
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3. Ambtshalve wijzigingen 

 

Het betreft de volgende wijzigingen: 

1. Aan het uitvoeringsprogramma, paragraaf 4.2 is de inventarisatie van de duikers toegevoegd. 
We hebben geconstateerd dat we onvoldoende informatie over de duikers hebben om als input 
te kunnen dienen voor de hydraulische doorrekening van het watersysteem. 

2. Bij het uitvoeringsprogramma in paragraaf 4.2 is bij het ‘onderzoek hydraulisch functioneren 
watersysteem in extreme situaties’ de initiatiefnemer en financiering gewijzigd van HR in Gem. 
Uit overleg met het hoogheemraadschap van Rijnland is gebleken dat zij wel de doorrekening 
voor het boezemwater en de hoofdwatergangen kunnen uitvoeren, maar niet voor het overige 
water. Juist de informatie over het overige water is voor de gemeente van belang, omdat de 
watergangen die de gemeente onderhoud tot het overige water behoren. 

3. Bij de kosten uitvoeringsprogramma in paragraaf 4.3 is bij het ‘onderzoek hydraulisch 
functioneren watersysteem in extreme situaties’ een bedrag van € 30.000 toegevoegd en is de 
wijze van financieren gewijzigd van HR naar Gem. Omdat uit overleg met het 
hoogheemraadschap van Rijnland gebleken is dat zij geen doorrekening van het hele 
watersysteem (inclusief het overige water) kunnen doen, zal de gemeente het onderzoek zelf 
moeten laten uitvoeren. 


