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 2013 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 18-06-2013 

Onderwerp:  Vaststellen bestemmingsplan 

Lage Zijde e.o. 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De Nota van Zienswijzen & Ambtelijke wijzigingen Bestemmingsplan Lage Zijde e.o. van 18 juni 

2013 vast te stellen. 

 

2. De Toelichting van het ontwerp bestemmingsplan Lage Zijde e.o. te wijzigen door: 

a. Blz. 7 laatste regel onder 1.2. 2e alinea weglaten: Op deze gronden, 15 september 2005; 
b. Blz. 12 4e alinea aanvullen met: Met uitzondering van het MIP pand Achthovenerweg 15A; 
c. Blz. 15 bestemmingsregel “Wonen” toevoegen. 
 
 

3. De Verbeelding (plankaart) van het ontwerp bestemmingsplan Lage Zijde e.o. te wijzigen door: 

a. Voor het pand Achthovenerweg 15A bestemming Wonen (met aanduiding kantoor 
toegestaan) toevoegen aan de plankaart; 

b. De geluidszone van het bedrijventerrein Oosthoek (Zoeterwoude) toevoegen aan de 
plankaart; 

 
 

4. De Regels van het ontwerp bestemmingsplan Lage Zijde e.o. te wijzigen door: 

a. Aan artikel 3 Bedrijventerrein lid toevoegen “Burgemeester en wethouders zijn bevoegd 
ontheffing te verlenen van het bepaalde in 3.2.1.c  tot een bebouwingspercentage van ten 
hoogste 80%”.  

b. Aan artikel 3 Bedrijventerrein onder 3.1. Bestemmingsomschrijving toevoegen “ter plaatse 
van de aanduiding “seksinrichting ” tevens voor een seksinrichting op de 1

e
 verdieping voor 

het adres Bedrijvenweg 10F; 
c. Aan artikel 11 Algemene gebruiksregels onder c toevoegen dat “met uitzondering van de 

aangeduide seksinrichting aan de Bedrijvenweg 10F, 1
e
 verdieping”; 

d. Een artikel met de bestemming Wonen (inclusief tuin) toevoegen aan de regels.  
 

5. Het bestemmingsplan Lage Zijde e.o. (planID: NL.IMRO.0547.BPlagezijde-VG01) gewijzigd vast 

te stellen. 
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1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het laatste bestemmingsplan binnen de gemeente Leiderdorp dat wordt geactualiseerd! 
Als gevolg van het niet goedgekeurde deel uit het bestemmingsplan Buitengebied uit 2005 
is nu de laatste herziening aan de beurt. Het nieuwe bestemmingsplan Lage Zijde e.o. laat 
geen nieuwe ontwikkeling toe en houdt geen rekening met de verplaatsing van Vliko. Een 
conserverend bestemmingsplan, puur en alleen om het plan voor juli 2013 vastgesteld te 
krijgen en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting om geen bestemmingsplan op 
deze datum ouder dan 10 jaar te hebben. 
 
1.b Voorgeschiedenis 
Het plangebied van de Lage Zijde e.o. is in 2005 niet goedgekeurd door de Provincie. 
Het toen opgenomen nieuwe bebouwingspercentage van 70% en een directe bouwhoogte 
van 10 meter (zonder goothoogte) was een verruiming ten opzichte van het toen geldende 
bestemmingsplan Achthovenerpolder uit 1986. Dit stond de Provincie niet toe. 
Bij deze herziening worden de bestaande rechten van 60% bebouwingspercentage, met 
een ontheffingsmogelijkheid tot 80% , een goothoogte van 5 meter en bouwhoogte van 8 
meter uit het vigerende bestemmingsplan Achthovenerpolder overgenomen. 
  

1.c Samenhang beleidsvelden 

Vanuit de regio en vanuit Holland Rijnland wordt hard gewerkt aan het mogelijk maken van 
de verplaatsing van Vliko. Hierover wordt u zelfs in deze raad geïnformeerd met de 
business case planeconomie Lage Zijde. Er is in dit bestemmingsplan dus niet 
voorgesorteerd op de verplaatsing van Vliko. De urgentie van dit bestemmingsplan is 
ervoor zorgen om een vastgesteld bestemmingsplan te verkrijgen waarmee alle 
bestemmingsplannen binnen Leiderdorp actueel zijn. Nu de discussie aangaan over hoe 
het terrein van Vliko na de verhuizing eruit komt te zien is niet in dit plan meegenomen. Het 
kan overkomen als een gemiste kans, maar een passend herzieningsbesluit kan direct 
genomen worden zodra ontwikkelingen inzake Vliko voldoende duidelijk zijn en er een 
vigerend plan is om vanuit die positie verder het plan te ontwikkelen. 
 

 

2 Beoogd effect 

Met het vaststellen van het bestemmingsplan Lage Zijde e.o. zijn alle plannen binnen de 
gemeente Leiderdorp niet ouder dan 10 jaar. Hiermee voldoen we aan de wettelijke 
verplichting om geen plan ouder dan 10 jaar te hebben.  
 

 

3 Argumenten 

1.1. & 2.1 & 3.1 & 4.1 Naar aanleiding van ingediende zienswijzen en ambtelijke wijzigingen 
wordt het ontwerp bestemmingsplan aangepast. 
De beantwoording van de zienswijzen uit de nota Zienswijzen & Ambtelijke wijzigingen 
Bestemmingsplan Lage Zijde e.o. leiden tot aanpassing van het ontwerp bestemmingsplan 
waardoor het bestemmingsplan gewijzigd wordt vastgesteld.  
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5.1.De gewijzigde vaststelling betreft geen Provinciaal of Rijksbelang 
Nadat het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld heeft de Provincie als ook het Rijk de 
mogelijkheid om een reactieve aanwijzing te geven als de wijzigingen in strijd zijn met hun 
belang. Zij hebben daartoe op basis van de wet 6 weken de tijd voor. In het geval de 
wijzigingen niet een dergelijk belang raken is het mogelijk om hen een versnelde reactie te 
vragen om zo het plan in werking te laten treden. De wijzigingen in dit plan lijken niet van 
zodanige omvang te zijn en wij zullen de Provincie dan ook vragen om een versnelde 
reactie. 

  

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Alle bestaande rechten zijn over genomen uit het vigerende bestemmingsplan 
Achthovenpolder (1986) met uitzondering van de mogelijkheid tot het oprichten van een 
bedrijfswoning. In het vigerende bestemmingsplan Achthovenerpolder 1986 moest de 
noodzaak van een bedrijfswoning al worden aangetoond. De Provinciale Verordening laat 
bedrijfswoningen op bedrijventerreinen met een milieucategorie vanaf 3 niet toe. Reden 
hiervoor is dat de uitvoering van de bedrijvigheid met een milieucategorie 3 of hoger niet 
moet worden beperkt door aanwezigheid van (bedrijfs-)woningen. De andere reden is dat de 
noodzaak van een bedrijfswoning voor beveiliging en toezicht van het bedrijf niet meer nodig 
is in deze tijd. Leiderdorp neemt dit beleid over. Met uitzondering van de bestaande 
bedrijfswoning van Vliko worden nieuwe bedrijfswoningen niet toegestaan.  

 
 

5 Duurzaamheid 

De omgevingsdienst West Holland heeft de Milieu paragraaf voor ons opgesteld. 
Hierbinnen is een aparte paragraaf gewijd aan Duurzaamheid. Ook in de paragrafen Water 
en Verkeer (IVVP) wordt aandacht geschonken aan “duurzaamheid”. 
 
 
 

6 Communicatie en participatie 

Indieners van zienswijzen worden schriftelijk geïnformeerd. Verder vindt de verplichte 
communicatie plaats zoals voorgeschreven in de Wet ruimtelijke ordening.  
 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De kosten van het actualiseren van het bestemmingsplan Lage Zijde e.o. wordt bekostigd 

uit de post Bestemmingsplannen beleid. 

 

8 Evaluatie 

Formeel vind evaluatie plaats om de 10 jaar in de vorm van de verplichting tot het 

opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Echter om de ontwikkelingen rondom Vliko 

mogelijk te maken is te verwachten dat voor dit deel van het plangebied eerder een 

herziening in de vorm van een omgevingsvergunning plaats vindt. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

I Ontwerp bestemmingsplan Lage Zijde e.o.; 
II Ingediende Zienswijzen; 
III Nota van Zienswijzen & Ambtelijke wijzigingen Bestemmingsplan Lage Zijde e.o. 


