
Beleid G e m e e n t e 
cluster Ruimte Le iderdorp 
(071)54 59 904 
fvdieten@leiderdorp.nl 

Schaats en Skeeler Vereniging Leiderdorp 
Boomgaardlaan 18 
2351 CR LEIDERDORP 

datum : 28 januari 2013 VERZONDEN 2 9 JAN. 2013 
kenmerk :2013U00191 
betreft : Bestemmingsplan W4 

Geacht bestuur, 

Op 22 januari heeft de heer Van Meeteren namens uw vereniging bij de commissie ruimte op 
het "Bestemmingsplan W4" ingesproken. Daarbij is de vraag gesteld hoe de relatie is tussen 
de bestemming en de staat van bedrijfsactiviteiten, waarin de milieucategorieën voor o.a. 
ijsbanen staan vermeld. Gelet op de technische aard van de vraag is u toegezegd dat u 
hierop schriftelijk antwoord zou krijgen. 

Voor de bestemming van het perceel van uw vereniging geldt de bestemming "Recreatie" met 
de aanduidingen "sport" en "ijsbaan", waarbij onder ijsbaan ook skeelerbaan begrepen dient 
te worden (artikel 9 van de regels van het bestemmingsplan W4). 
Bij de voor uw vereniging gekozen systematiek van bestemmen wordt niet verwezen naar de 
door u aangehaalde staat van bedrijfsactiviteiten. Deze is hier dan ook niet van toepassing. 
Er rust dus geen beperking op uw perceel vanuit de staat van bedrijfsactiviteiten voor de ijs-
en skeelersport. 

Ten overvloede merken wij nog op dat de huidige openluchtbaan op meer dan 300 meter ten 
opzichte van woonbebouwing ligt, terwijl door het ontbreken van daartoe strekkende 
bouwmogelijkheden een overdekte baan niet tot de mogelijkheden behoort. Eventuele 
milieuhinderconflicten die een staat van bedrijfsactiviteiten beoogt af te dekken, doen zich in 
de huidige situatie dan ook niet voor. 

Bezoekadres 
Willem-Alexanderlaan 1 
2351 DZ Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
telefoon (071) 545 85 00 
info@leiderdorp.nl 
www.leiderdorp.nl 



-2-

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer Van Dieten, tel. 071 - 545 99 
of email fvdieten@leiderdorp.nl 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 

A.H. Schouten L.M. Driessen-Jahsen 
secretaris burgemeester 
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Raad / commissie ruimte 


