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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 29-10-2013 

Onderwerp:  Waterstructuurplan  Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1) de ‘Nota beantwoording zienswijzen Waterstructuurplan Leiderdorp’ (bijlage 2) vast te 
stellen 

2) het Waterstructuurplan Leiderdorp te verbeteren conform de ‘Staat van wijzigingen’ 
(bijlage 3) 

3) het Waterstructuurplan Leiderdorp met registratienummer WT-UW20130016 (bijlage 4) met: 
a) de visie op de waterstructuur voor de toekomst 
b) het bijbehorende uitvoeringsprogramma 
gewijzigd vast te stellen 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Water is een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte in Leiderdorp. Dit 

waterstructuurplan dient meerdere doelen. Leiderdorp wil haar oppervlakte water 

inrichten in nauwe verbinding met de aanwezige natuur, om zo een duidelijke 

groenblauwe structuur te realiseren. Daarnaast is het realiseren van een robuust 

watersysteem, dat berekend is op klimaatverandering, een doel. En het moet 

voorkomen dat het watersysteem, door bijvoorbeeld stedelijke ontwikkelingen, 

versnippert. Het waterstructuurplan dient ook als input voor de ruimtelijke 

structuurvisie voor Leiderdorp 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Op 13 december 2010 heeft u het Waterplan 2011-2015 vastgesteld. Een van de 

maatregelen die in dit waterplan is opgenomen, is het opstellen van een 

waterstructuurplan. Op 10 juli 2012 is het college van burgemeester en wethouders 

akkoord gegaan met de projectmatige aanpak voor het opstellen van het 

waterstructuurplan. Op interactieve wijze is het waterstructuurplan tot stand 

gekomen. Op 26 juni is de visie de waterstructuur voor de toekomst gepresenteerd 

aan de raad- en commissieleden. De knelpunten en kansen zijn verder uitgewerkt in 
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een aantal maatregelen. Deze vormen het uitvoeringsprogramma van het 

waterstructuurplan. 

 

Op 3 september zijn wij akkoord gegaan met het waterstructuurplan Leiderdorp en 

is besloten het plan van 4 september tot en met 2 oktober ter inzage te leggen. Wij 

hebben 6 zienswijzen ontvangen (bijlage 1). De beantwoording van deze 

zienswijzen vindt u in de Nota beantwoording zienswijzen Waterstructuurplan 

Leiderdorp (bijlage 2). Deze zienswijzen hebben op een aantal punten tot een 

wijziging van het Waterstructuurplan geleid. Alle wijzigingen ten opzicht van het 

Waterstructuurplan dat ter inzage heeft gelegen kunt u terugvinden in de Staat van 

wijzigingen (bijlage 3). 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Dit besluit heeft onder andere raakvlakken met de Ruimtelijke Structuurvisie, het 

Waterplan, het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP), het 

Groenstructuurplan (GSP), de Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur (GEHS) 

 

2 Beoogd effect 

Een vastgesteld waterstructuurplan (bijlage 4) met een ruimtelijke visie op onze 

waterstructuur die bijdraagt aan een robuust watersysteem in 2025. 

 

3 Argumenten 

1.1 / 2.1 / 3.1 Wijzigingen in het Waterstructuurplan Leiderdorp doorvoeren 

De zienswijzen die zijn ingediend op het waterstructuurplan geven aanleiding tot het 

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

Nota beantwoording zienswijzen Waterstructuurplan Leiderdorp (bijlage 2). 

 

3.2 Waterstructuurplan geeft de ruimtelijke visie op het watersysteem van Leiderdorp 

De watervisie uit het waterplan is uitgewerkt tot een concreter plan. Het waterstructuurplan 

geeft een visie op het oppervlaktewater van Leiderdorp voor 2025. Per hoofdfunctie 

(waterberging en –afvoer, waterbeleving, waterrecreatie, waternatuur) is beschreven wat 

de toekomstvisie is en hoe deze functie in de toekomst versterkt kan worden (zie ook pag. 

10-11 van bijlage 4). 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

3.1 De financiering is voor een groot deel van het uitvoeringsprogramma ingeschat, voor 

de overige maatregelen kan dit pas na het uitvoeren van onderzoeken 

De verdere uitwerking van een deel van de maatregelen is namelijk afhankelijk van de 

uitkomsten van onderzoeken zoals de hydraulische doorrekening van het watersysteem. 

Deze uitkomsten zullen ons inzicht geven in de omvang van de te nemen maatregelen. 

Daarom is het op dit moment nog niet mogelijk om voor deze maatregelen een inschatting 

van de kosten te maken. Voor deze maatregelen, met PM opgenomen in het 

kostenoverzicht bij het uitvoeringsprogramma (beleidsnotitie ‘Waterstructuurplan 

Leiderdorp’, paragraaf 4.2), zal in het vervolgtraject per project financiering geregeld 

worden. Hierbij wordt ook gekeken naar subsidiemogelijkheden om de kosten te kunnen 

drukken m.b.t. dit project. 

 
5 Duurzaamheid 

Het Waterstructuurplan houdt rekening met de geldende milieunormen en toekomstige 

klimaatontwikkelingen. We zetten in op een duurzaam robuust watersysteem dat berekend 

is op klimaatverandering. Daarbij kijken we zowel naar de waterkwantiteit als naar de 

-kwaliteit. We gaan waar dat nodig is de duikers vergroten. En waar het mogelijk is 

natuurvriendelijke oevers aanleggen. 

 

6 Communicatie en participatie 

We hebben als eerste het burgerpanel ingezet om inzicht te verkrijgen in hoe 

Leiderdorpers tegen water aankijken (zie ook bijlage 2 van de beleidsnotitie 

‘Waterstructuurplan Leiderdorp’). De deelnemers aan het burgerpanel hebben aan kunnen 

geven hoe zij het oppervlakte water gebruiken en beleven en welke functie zij het 

belangrijkst vinden. 

 

Via een interne werksessie met beleids- beheermedewerkers van ruimtelijke ordening, 

riolering, en groen, waarbij ook het Hoogheemraadschap van Rijnland aanwezig was, 

hebben we de inventarisatie van de bestaande waterstructuur en de bijbehorende functies 

afgerond. 

 

In een extern gerichte werksessie hebben we met organisaties die vanuit hun activiteiten 

nauw betrokken zijn bij de waterstructuur van Leiderdorp gebrainstormd over de kansen 
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die zij zien om de verschillende functies van het oppervlakte water te versterken. De 

uitkomsten van deze externe sessie vormen de basis voor de visie op de waterstructuur.  

 

Omdat het waterstructuurplan een nieuw beleidsplan is hebben we het ter inzage gelegd. 

Bij het opstellen van het waterstructuurplan zijn bewoners op verschillende momenten 

betrokken. Daarom hebben we het waterstructuurplan gedurende vier weken (van 4 

september tot en met 2 oktober) ter inzage gelegen. Zo kregen alle Leiderdorpers de kans 

om het beleidsplan te lezen en eventueel te reageren voordat het plan is vastgesteld. We 

hebben 6 zienswijzen ontvangen. Een aantal van deze zienswijze hebben geleid tot 

aanpassing van het plan. Deze wijzigingen zijn vastgelegd in de Staat van wijzigingen 

(bijlage 3). 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Een deel van de maatregelen in het uitvoeringsprogramma (beleidsnotitie 

‘Waterstructuurplan Leiderdorp’, hoofdstuk4) zijn niet nieuw en vloeien voort uit bestaand 

beleid. De kosten van die maatregelen zijn al gedekt in het uitvoeringsprogramma van 

bijvoorbeeld het rioleringsplan, waterplan of het groenstructuurplan. De kansen voor extra 

water bij herontwikkelingen kunnen gerealiseerd worden door mee te liften op deze 

ontwikkelingen en door werk met werk te maken. Deze kansen worden binnen de 

overkoepelende projecten gerealiseerd. Dit betekent voor het waterstructuurplan dat 

hiervoor geen kosten gereserveerd worden (beleidsnotitie ‘Waterstructuurplan Leiderdorp’, 

paragraaf 4.2). 

 

Het waterstructuurplan valt onder programma 4B Water van de programmabegroting. De 

kosten voor de maatregelen die nieuw zijn in dit waterstructuurplan zijn globaal ingeschat 

(beleidsnotitie ‘Waterstructuurplan Leiderdorp’, paragraaf 4.3). Deze maatregelen hebben 

grote raakvlakken met bestaand beleid. De financiering voor deze nieuwe maatregelen 

loopt via budget van het Waterplan, het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) en 

het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). In onderstaande tabel vindt u de verdeling 

voor deze nieuwe maatregelen. 
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Kosten uitvoeringsprogramma Waterstructuurplan Kosten (€) Financiering Jaar 

Inventariseren duikers 5.000 IBOR 2013 

Onderzoek hydraulisch functioneren watersysteem in 
extreme situaties 

30.000 vGRP 2014 

Opzetten Berging Rekening Courant, aanvullend 
onderzoek waterkwaliteit, onderzoek optimale 
zwemlocatie, plaatsen extra picknicktafels Oude Rijn, 
plaatsen aanlegsteiger bij de Bloemerd, mogelijkheid 
kluunvoorziening brug Persant Snoepweg onderzoeken 

48.500 Waterplan 2014 

Verbeteringsmaatregelen hydraulisch functioneren, 
inrichten zwemlocatie, , oplossen 
waterkwaliteitsknelpunten 

PM ntb 2015 ev 

 

 

8 Evaluatie 

Eens in de 3 jaar zullen we de voortgang van het uitvoeringsprogramma evalueren. In de 

tussentijd zullen wij de uitvoering bewaken. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 

 

 

Bijlagen:  

 

1. Zienswijzen (6 stuks) 

2. Nota beantwoording zienswijzen Waterstructuurplan Leiderdorp (2013U02947) 

3. Staat van wijzigingen Waterstructuurplan Leiderdorp (2013U02948) 

4. Waterstructuurplan Leiderdorp met registratienummer WT-UW20130016 


