
Raadsvergadering 8 juli  2012 

 
 
Locatie  : raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd : 20.00 uur 
 
Agenda: 
 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde en mededelingen 

 
4. Benoeming burgerraadslid voor D66 

 
5. Jaarverslag 2012 

In dit voorstel is de vraag het Jaarverslag 2012 vast te stellen en in te stemmen met de 
resultaatbestemming waarmee budgetten van 2012 worden overgeheveld naar 2013. 
 

6. Begrotingswijziging 3, boekjaar 2013 
Met deze derde begrotingswijziging worden de verwachte jaarrekeningsaldi 
voor de jaren 2013-2016 bijgesteld. De belangrijkste wijzigingen uit deze begrotingswijziging 
is de verwerking van de nieuwe beschikking van ministerie van SZW en daarbij het 10% eigen 
risico. 
 

7. Financiële Kadernota 2014-2017 
Bij de behandeling van de financiële kadernota is de vraag aan de raad kennis te nemen van 
de Kadernota en kaders mee te geven voor het opstellen van de begroting 2014-2017. 

 
8. Financieel kader Vliko 

In dit voorstel is de vraag aan de raad gemeentelijk krediet beschikbaar te stellen voor de 
verplaatsing van Vliko en de herstructurering van het Vliko-perceel op het bedrijventerrein 
Lage Zijde: 
• € 350.000,= om de definitieve koopovereenkomst op te stellen, incl. 
bodemonderzoeken en taxatie (€ 100.000,= in 2013) en het aankoopbedrag aan te vullen (€ 
250.000,= in 2016) en deze ten laste te laten komen van de algemene reserve. 
• € 750.000,= voor de realisatie van de groene herinrichting van de locatie van Vliko 
(scenario 1 uit het rapport Vliko Leiderdorp Financiële en planeconomische resultaten), en 
deze ten laste te laten komen van de algemene reserve. 
 

9. Vaststellen bestemmingsplan Lage Zijde e.o. 
In dit voorstel is de vraag het bestemmingsplan Lage Zijde e.o. vast te stellen en zo te 
voldoen aan de wettelijke verplichting om geen bestemmingsplan ouder dan 10 jaar te 
hebben. 
 

10. Lijst van toezeggingen  
 

11. Ingekomen stukken  
 

12. Sluiting 
 

 
Leiderdorp, 20 juni 2012 
De voorzitter van de raad, 
Mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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 2013 BESLUITEN   

 

Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 20-06-2013 

Onderwerp:  Benoeming burgerraadslid    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 20 juni 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 4.1 van de Verordening op de raadscommissies 2012; 

 

b e s l u i t: 

 

te benoemen tot burgerraadslid voor D66 

de heer Warmenhoven 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 8 juli 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 20-06-2013 

Onderwerp:  Benoeming burgerraadslid  Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. Te benoemen als burgerraadslid de heer B. Warmenhoven 
 

 

 

1 Inleiding 

D66 stelt voor te benoemen tot burgerraadslid: 

B. Warmenhoven (Bas) 

Maria van Hongarijelaan 4 

2353 EM Leiderdorp 

 
De verordening op de raadscommissies (2012) biedt ruimte om burgerraadsleden te 
benoemen die inzetbaar zijn voor verschillende raadscommissies. 
 

2 Beoogd effect 

Door het benoemen van de heer Warmenhoven heeft D66 vier burgerraadsleden om 

roulerend in te zetten voor de raadscommissies. 

 

3 Argumenten 

De verordening op de raadscommissies (2012) biedt ruimte om burgerraadsleden te 

benoemen die inzetbaar zijn voor verschillende raadscommissies. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Voor het deelnemen aan commissievergaderingen ontvangen burgerraadsleden een 

vergoeding conform de verordening geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden en 
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commissieleden gemeente Leiderdorp 2011. 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh  

 

 
 

 
Bijlagen: Inlichtingenformulier 
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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 4-06-2013 

Onderwerp:  jaarverslag 2012 en 

resultaatbestemming 2012 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van d.d. 4 juni 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 196 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Het jaarverslag 2012 vast te stellen met een positief saldo van € 2.091.318,27 en met 

de volgende bedragen per programma:  

bedragen x € 1.000 Begroting na 
wijziging 

jaarrekening 2012 

  saldo lasten baten saldo 

1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 9.196 9.706 -582 9.124 

2 Werk en Inkomen 2.259 9.603 -8.533 1.069 

3 Kunst, Cultuur en Sport 3.780 3.482 -87 3.395 

4 Beheer openbare ruimte 6.017 10.344 -4.696 5.648 

5 Ruimtelijk beleid 1.308 1.775 -500 1.275 

6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid 12.033 12.791 -1.149 11.642 

7 Grondontwikkeling 1.634 15.019 -19.975 -4.956 

Algemene Dekkingsmiddelen -31.828 2.507 -34.966 -32.460 

saldo voor bestemming 4.397 65.227 -70.489 -5.262 

resultaatbestemming -4.012 27.009 -23.453 3.556 

resultaat voorgaand jaar -385             -385                  -385 

saldo na bestemming 177 92.235 -94.327 -2.091 

  voordeel     voordeel 

 

2. € 70.000 van het resultaat 2012 te bestemmen voor de structuurvisie; 

3. € 24.000 van het resultaat 2012 te bestemmen voor het waterplan; 

4. € 86.000 van het resultaat 2012 te bestemmen voor civieltechnische begeleiding rijk; 

5. € 35.000 van het resultaat 2012 te bestemmen voor de website; 

6. € 27.500 van het resultaat 2012 te bestemmen voor het individueel opleidingsbudget; 

7. € 45.000 van het resultaat 2012 te bestemmen voor het informatie beleidsplan; 

8. € 30.000 van het resultaat 2012 te bestemmen voor het CJG; 

9. € 1.018.844,27 van het resultaat 2012 te storten in de algemene reserve; 
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10. De resultaatbestemming uit de beslispunten 2 t/m 11 tezamen met de al eerder 

besloten resultaatbestemming inzake de 2e tranche RIF (€ 754.974) te verwerken in 

een begrotingswijziging. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 8 juli 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 4-06-2013 

Onderwerp:  jaarverslag 2012 en 

resultaatbestemming 2012 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. Het jaarverslag 2012 vast te stellen met een positief saldo van € 2.091.318,27 en met 

de volgende bedragen per programma:  

bedragen x € 1.000 Begroting na 
wijziging 

jaarrekening 2012 

  saldo lasten baten saldo 

1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 9.196 9.706 -582 9.124 

2 Werk en Inkomen 2.259 9.603 -8.533 1.069 

3 Kunst, Cultuur en Sport 3.780 3.482 -87 3.395 

4 Beheer openbare ruimte 6.017 10.344 -4.696 5.648 

5 Ruimtelijk beleid 1.308 1.775 -500 1.275 

6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid 12.033 12.791 -1.149 11.642 

7 Grondontwikkeling 1.634 15.019 -19.975 -4.956 

Algemene Dekkingsmiddelen -31.828 2.507 -34.966 -32.460 

saldo voor bestemming 4.397 65.227 -70.489 -5.262 

resultaatbestemming -4.012 27.009 -23.453 3.556 

resultaat voorgaand jaar -385             -385                  -385 

saldo na bestemming 177 92.235 -94.327 -2.091 

  voordeel     voordeel 

 

2. € 70.000 van het resultaat 2012 te bestemmen voor de structuurvisie; 

3. € 24.000 van het resultaat 2012 te bestemmen voor het waterplan; 

4. € 86.000 van het resultaat 2012 te bestemmen voor civieltechnische begeleiding rijk; 

5. € 35.000 van het resultaat 2012 te bestemmen voor de website; 

6. € 27.500 van het resultaat 2012 te bestemmen voor het individueel opleidingsbudget; 

7. € 45.000 van het resultaat 2012 te bestemmen voor het informatie beleidsplan; 

8. € 30.000 van het resultaat 2012 te bestemmen voor het CJG; 

9. € 1.018.844,27 van het resultaat 2012 te storten in de algemene reserve; 

10. De resultaatbestemming uit de beslispunten 2 t/m 11 tezamen met de al eerder 

besloten resultaatbestemming inzake de 2e tranche RIF (€ 754.974) te verwerken in 

een begrotingswijziging. 
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1 Inleiding 

1.a In het kort 

Na behandeling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de voortgangsbrief 

ligt nu de jaarrekening met de bijbehorende resultaatbestemming aan u voor. De 

bevoegdheid tot het vaststellen van de jaarrekening ligt bij de raad. De jaarrekening 

is inmiddels gecontroleerd door de accountant. Met het instemmen van de 

resultaatbestemming worden budgetten van 2012 overgeheveld naar 2013.  

1.b Voorgeschiedenis 

 Eerder dit jaar bent u via de voortgangsbrief geïnformeerd over het verwachte 

resultaat. Op dat moment was de verwachting dat het saldo € 2,1 miljoen positief 

zou zijn. Deze stand is niet meer gewijzigd.  

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Alle beleidsvelden worden behandeld in bijgaand jaarverslag. 

 

2 Beoogd effect 

De jaarrekening 2012 vast te stellen zodat deze vóór 15 juli kan worden toegezonden aan 

de provincie. 

 

3 Argumenten 

1.1 Het jaarverslag is een verplicht onderdeel van het Besluit Begroting & Verantwoording 

en dient door de Raad vastgesteld te worden. 

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening 2012. 

 

2.1 t/m 11.1 Het saldo moet bestemd worden. 

2.1 € 70.000, maatschappelijke structuurvisie 

In 2012 is geld beschikbaar gesteld uit de WMO gelden voor de uitvoering van de 

maatschappelijke structuurvisie. De werkzaamheden zijn echter nog niet uitgevoerd. 

Resultaatbestemming wordt nu aangevraagd voor de uitvoering van deze werkzaamheden 

in 2013. 

 

3.1 € 24.000, waterplan 

Voor het budget van het waterplan is in december 2012 via een begrotingswijziging al 

resultaatbestemming aangevraagd en toegekend. Bij het opstellen van deze 

begrotingswijziging werd ervan uitgegaan dat het restant budget ad € 24.000 nog in 2012 
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zou worden uitgegeven. Deze uitgaven volgen echter pas in 2013 vandaar dat nu ook voor 

dit bedrag resultaatbestemming wordt aangevraagd.  

 

4.1 € 86.000, civieltechnische begeleiding Rijk 

Net als voorgaande jaren zijn de uitgaven voor civieltechnische begeleiding Rijk vertraagd. 

Omdat de kosten nog wel komen wordt hiervoor opnieuw resultaatbestemming 

aangevraagd. Conform kadernota 2012 is € 50.000 per jaar tot en met 2014 voor de 

begeleidende werkzaamheden W4 beschikbaar gesteld. Conform de 

voortgangsrapportage GIG 2012 is besloten deze gelden te storten in de reserve Egalisatie 

exploitatielasten. Derhalve wordt nu voorgesteld om ook deze resultaatbestemming te 

storten in de reserve Egalisatie exploitatatielasten en de uitgaven in de komende jaren te 

egaliseren met deze reserve.   

  

5.1 € 35.000, website 

Volgend uit het beleidsplan communicatie dat in 2012 door het college is vastgesteld, 

worden voorbereidingen getroffen voor het vernieuwen van de gemeentelijke website. De 

website is niet alleen ondersteunend aan ons communicatiebeleid, maar ook een 

belangrijk instrument in de totstandkoming van het KCC. Om een eerste verbeterslag uit te 

kunnen voeren vragen wij nu een resultaatbestemming van € 35.000.  

 

6.1 € 27.500, individueel ontwikkelbudget 

Met ingang van 1 januari 2013 zijn gemeentelijke werkgevers verplicht een individueel 

ontwikkelbudget van € 500,- per jaar per medewerker beschikbaar te stellen. Dit is een 

verplichting voor de jaren 2013, 2014 en 2015. Totaal is dit een bedrag van € 225.000 (€ 

75.000 per jaar ). Voor de jaren 2014 en 2015 wordt budget aangevraagd in de Kadernota 

2014. Voor 2013 kan een deel van deze verplichting worden gedekt uit deze 

resultaatbestemming. 

 

7.1 € 45.000, informatie beleidsplan 

Niet het volledige programma behorend bij het Informatiebeleidsplan 2010-2012 is in 2012 

uitgevoerd. Deze vertraging is grotendeels veroorzaakt door de introductie van Werkplek71 

en de implementatieproblematiek die daarbij speelde.  
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Voorgesteld wordt om dit overschot in de reserve Informatiebeleidsplan te storten en in de 

komende jaren beschikbaar te stellen voor zaakgewijs werken. Voor Concept Antwoord en 

INUP is het noodzakelijk om een zaaksysteem Klantcontactsysteem aan te schaffen. 

 

8.1 € 30.000, CJG 

De eindafrekening 2012 van de exploitatiekosten CJG aan de RDOG is ontvangen en 

hoger dan verwacht. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of de hoogte van de 

exploitatiekosten geheel correct is en of er een effect is voor de volgende jaren. Voor deze 

eindafrekening 2012 wordt nu resultaatbestemming aangevraagd.  

 

9.1 € 1.018.844,27 Algemene reserve 

Conform het coalitieakkoord wordt voorgesteld het overschot van het jaarrekeningresultaat 

2012 te storten in de algemene reserve. 

 

10.1 De resultaatbestemming dient verwerkt te worden in de begroting.  

De beslispunten 2 t/m 9 zullen worden verwerkt in een begrotingswijziging. Daarbij wordt 

uiteraard ook de al eerder besloten resultaatbestemming (storting in de 

bestemmingsreserve RIF ad € 754.974) inzake de tweede tranche RIF meegenomen. 

Deze begrotingswijziging zal ter informatie aan de raad worden toegestuurd. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

N.v.t. 
 

5 Milieu 

N.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

N.v.t. 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De jaarrekening 2012 sluit met een positief resultaat van € 2.091.318,27.  

In beslispunt 2 t/m 9 wordt voorgesteld om in te stemmen met het bestemmen van 

€ 1.336.344,27 van het resultaat. Tezamen met het bedrag voor de tweede tranche RIF ad 

€ 754.974 is hiermee het volledige resultaat bestemd. 
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8 Evaluatie 

Alle producten uit de planning en controlcyclus kunnen indien gewenst geëvalueerd 

worden in de raadswerkgroep financiën. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

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

 

 
 
 
Bijlagen:  -jaarverslag 2012 



Lees meer  

Gemeente Leiderdorp 
Verslag van bevindingen  
Controle jaarrekening 2012 



Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder 

registratienummer OC335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van 

Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft 

haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. 

Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. 

Terug  

Lees meer  

De raad van de gemeente Leiderdorp 

Postbus 35 

2350 AA LEIDERDORP 

Den Haag,  6 juni 2013 FvE/ez/60289332/98CRA8 

Betreft: verslag van bevindingen jaarrekening 2012 gemeente Leiderdorp 

Geachte leden van de raad, 

 

Naar aanleiding van onze controle van de jaarrekening 2012 van de gemeente Leiderdorp, hebben wij het genoegen u hierbij de uitkomsten van onze 

werkzaamheden te presenteren.  

De onderwerpen die in dit verslag aan de orde komen, hebben onderdeel uitgemaakt van onze overwegingen bij de bepaling van de aard, het tijdstip van uitvoering 

en de diepgang van de controlemaatregelen die zijn toegepast in het kader van de controle van de jaarrekening 2012 van de gemeente Leiderdorp. De in dit verslag 

van bevindingen opgenomen bevindingen doen geen afbreuk aan ons oordeel omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2012. Daarnaast 

geven wij, vanuit onze natuurlijke adviesfunctie, een aantal aanbevelingen waarmee wij beogen u als raad te ondersteunen in uw kaderstellende en controlerende 

taak. 

 

Het concept van dit verslag is op 15 mei 2013 besproken met de portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris en de concerncontroller. Een afschrift van dit 

verslag is toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp. 

 

Wij stellen het op prijs een en ander persoonlijk toe te lichten of eventuele vragen omtrent deze of andere met de controle verband houdende zaken te 

beantwoorden. 

 

Hoogachtend, 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

w.g. drs. M.E.Westerhout- van Kimmenade RA MGA 

 

 

 

  

 

 

Ernst & Young Accountants LLP 

Wassenaarseweg 80 

2596 CZ Den Haag 

Postbus 90636 

2509 LP Den Haag 

  

Tel.: +31 (0) 88 - 407 1000 

Fax: +31 (0) 88 - 407 1005 

www.ey.nl 



Inhoudsopgave Uitkomsten Resultaat 2012 Bevindingen Uitvoering Bijlagen 

Terug  

Gemeente Leiderdorp 
Uitkomsten controle en overige informatie 2012 

Lees meer  

1 Wat zijn de uitkomsten van onze controle? 

 

Onze verklaring is goedkeurend 

Welke fouten en onzekerheden resteren nog? 

Toelichting op fouten en onzekerheden 

Bestuurlijke aandachtspunten voor 2013 

 

2 Onze analyse van het resultaat 2012 

 

Voordelig/Nadelig resultaat nader geanalyseerd 

Analyse van de financiële positie 

Solvabiliteit 

Paragraaf weerstandsvermogen 

Schattingsprocessen binnen de jaarrekening 

 

3 Onze bevindingen naar aanleiding van de controle 

 

Grondbeleid en grondexploitaties 

Voorzieningen 

Onze bevindingen in het kader van rechtmatigheid 

Bevindingen controle verantwoording in het kader van 

SiSa 

 

4 Hoe hebben wij de controle uitgevoerd? 

 

Wat is de reikwijdte van onze opdracht 

Onze controleaanpak in het kort 

De met u afgesproken goedkeurings- en 

rapporteringstoleranties 

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde 

topinkomens (Wopt) 

Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 

Begrotingsbeheer 

Rechtmatigheid 

Verplichtingen inzake SiSa information en Single audit 

(SiSa) 

 

Bijlagen 

 

1 SiSa-bijlage 

2 Actuele ontwikkelingen 

 

Inhoudsopgave 

 

Pagina 3 
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Terug  

Gemeente Leiderdorp 
Uitkomsten controle en overige informatie 2012 

Lees meer  

1 Wat zijn de uitkomsten van onze controle 

 

Pagina 4 

Onze verklaring is goedkeurend 

De jaarrekening is getrouw Wij hebben bij de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot 

de getrouwheid. Dit betekent dat het jaarverslag en de jaarrekening 2012 zijn ingericht in overeenstemming met het BBV en de 

in de programmarekening opgenomen balans en toelichting en rekening van baten en lasten een getrouwe weergave zijn van de 

financiële positie en baten en lasten van de gemeente Leiderdorp. 

 

De jaarrekening is rechtmatig Wij hebben bij de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp een goedkeurende verklaring afgegeven met betrekking tot de 

rechtmatigheid. Dit betekent dat de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening 2012 in overeenstemming zijn met de 

door de raad vastgestelde wet- en regelgeving. 

 

Geen bevindingen ten aanzien van 

de SiSa-bijlage 

Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de 

Nota verwachtingen accountantscontrole 2012. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij uw specifieke uitkeringen geen 

fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden. 

 

Jaarverslag niet strijdig met de 

jaarrekening 

De jaarrekening en het jaarverslag dienen te worden opgemaakt in overeenstemming met het BBV. Wij hebben vastgesteld dat 

de jaarrekening 2012 van uw gemeente geen materiële afwijkingen vertoont ten opzichte van de voorschriften van het BBV. 

Daarnaast is door ons nagegaan of het jaarverslag de minimale wettelijk voorgeschreven informatie bevat en of de inhoud van 

dit verslag geen tegenstrijdigheden bevat met de door ons gecontroleerde jaarrekening. Wij hebben vastgesteld dat de inhoud 

van het jaarverslag niet strijdig is met de jaarrekening. 

 

Belangrijke voorwaarde: 

ongewijzigde vaststelling 

Wij zijn er bij ons oordeel van uitgegaan dat de raad de nu overlegde jaarrekening ongewijzigd vaststelt. Indien er nog 

wijzigingen worden aangebracht in de definitieve vorm van de jaarrekening dienen wij deze te beoordelen alvorens onze 

controleverklaring hierbij mag worden opgenomen. 
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Welke fouten en onzekerheden hebben wij geconstateerd? 

Onze rapportering van fouten en 

onzekerheden 

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde 

controles. In de tabel zijn de ongecorrigeerde controleverschillen opgenomen.  

Ongecorrigeerde 
controleverschillen (x           
€ 1 miljoen) Fouten Onzekerheden Verwijzing 

€ € 

Getrouwheid 

- Voorzieningen 
- 

 

PM 

 

Zie hoofdstuk 3 

Rechtmatigheid 

- Voorzieningen 

- Begroting 

 

- 

0,1 

 

PM 

- 

 

Zie hoofdstuk 3 

Totaal 0,1 PM 

Tolerantie 0,9 2,8 

Onze rapportering van fouten en 

onzekerheden 

 

De geconstateerde fouten ad € 0,1 miljoen en onzekerheden zijn kleiner dan de door u vastgestelde controletolerantie van 

respectievelijk € 0,9 miljoen en € 2,8 miljoen. 

 

Op basis daarvan kunnen wij bij de jaarrekening 2012 zowel betreffende de getrouwheid als de rechtmatigheid een 

goedkeurende verklaring verstrekken. 
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Bestuurlijke aandachtspunten voor 2013 

Onze visie op 2013 Onze controle heeft geresulteerd in een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2012. Naast onze certificerende functie hebben 
wij, vanuit onze natuurlijke adviesfunctie, de gemeente Leiderdorp het afgelopen jaar over tal van onderwerpen geadviseerd. Voor het 
komende jaar vinden wij het, gelet op het voorgaande, belangrijk dat de gemeente Leiderdorp prioriteit geeft aan de volgende 
onderwerpen/bevindingen/adviezen. In bijlage 2 van dit verslag gaan wij nader in op overige actuele ontwikkelingen.  
 

Grondexploitaties 

 

Uw gemeente heeft nog een aantal grondexploitaties. Dit betekent dat in de toekomst de boekwaarde van deze grondexploitaties nog 
gecompenseerd moet worden door grondverkopen, zodat aan het einde van de looptijd deze exploitaties (winstgevend) afgesloten kunnen 
worden. Gezien de onzekere economische omstandigheden en woningmarkt blijft het noodzakelijk om de waardering van deze exploitaties en 
het afzetpotentieel hiervan nauwgezet te blijven volgen.  Wij constateren dat de gemeente Leiderdorp deze waardering meerdere keren per 
jaar beoordeelt en dat dit goed is geborgd binnen de processen van de gemeente Leiderdorp.  
 

Rijksbezuinigingen Niet alleen de gemeentelijke bezuinigingen die al vorm hebben gekregen, moeten de komende jaren worden gerealiseerd, ook ziet het er naar 
uit dat door de verdergaande rijksbezuinigingen nieuwe bezuinigingen op de gemeenten af gaan komen. Wij adviseren u nauwgezet de 
realisatie van de huidige bezuinigingen door te zetten en vooruitlopend op komende bezuinigingen nieuwe opties te overwegen, een stringent 
begrotingsbeheer is daarbij een must. 
  

Nieuwe taken De komende jaren komen er een groot aantal nieuwe taken op uw gemeente af. Enerzijds moet aan deze taken organisatorisch vorm gegeven 
worden, anderzijds moet hier een initiële begroting voor worden opgesteld. Iets wat zeker in de eerste jaren haar vorm moet krijgen en 
waarmee risico’s samenhangen. Wij adviseren u hier in een zo vroeg mogelijk stadium vorm aan te geven.  
 

Europese 
aanbestedingsregels 

Op 1 april 2013 is de aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Deze wet stelt, in aanvulling op de Europese aanbestedingsrichtlijnen, 
nadere eisen aan de aanbesteding van werken, diensten en leveringen in Nederland. De wet bevat nadere richtlijnen voor het uitvoeren van 
meervoudige onderhandse en nationaal openbare aanbestedingen. Deze aanvullende wettelijke aanbestedingsrichtlijnen zullen naar 
verwachting een grote invloed hebben de rechtmatigheid van de jaarrekening 2013. Wij adviseren het college om de impact van de 
aanvullende aanbestedingsrichtlijnen op de inkoop en aanbesteding van werken, goederen en diensten van uw gemeente te inventarisatie en 
de benodigde maatregelen te treffen om de rechtmatigheid van de inkopen te waarborgen. 
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Voordelig resultaat nader geanalyseerd 

Het resultaat nader besproken Het saldo van baten en lasten (na bestemming) over het jaar 2012 bedraagt € 2.091.000 voordelig ten opzichte van een gewijzigd 

begrotingssaldo van € 177 nadelig. Alle programma’s laten een positief verschil zien ten opzichte van de gewijzigde begroting 2012, 

waarbij met name het programma werk en inkomen en grondontwikkeling positieve uitschieters zijn. 

 

Voor een uitgebreide en overzichtelijke analyse van het resultaat verwijzen wij naar het jaarverslag en de jaarrekening 2012. 

Totaaloverzicht Het resultaat over 2012 ten opzichte van de gewijzigde begroting kan als volgt worden weergegeven. 

Bedragen x € 1.000 Gewijzigde begroting Rekening 2012 Afwijking 

€ € € 

Totale lasten 

Totale baten 

65.678 

(62.281) 

65.227 

(70.489) 

1.451 

8.208 

Resultaat vóór bestemming 4.397 (5.262) 9.659 

Mutaties in reserves (4.220) 3.171 (7.391) 

Resultaat na bestemming 177 (2.091) 2.268 
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Analyse van de financiële positie 

Eigen vermogen neemt toe Het eigen vermogen, inclusief het resultaat na bestemming, bedraagt per jaareinde 2012 volgens de jaarrekening € 43,1 miljoen en 

heeft zich vanaf 2010 als volgt ontwikkeld: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Van de totale reserves ter hoogte van € 41,0 miljoen is € 4,4 miljoen opgenomen als algemene vrije reserve. Het saldo van deze 
reserve is ten opzichte van 2011 gedaald met € 3,6 miljoen.  
 
Per saldo is gedurende 2012 € 3,2 miljoen toegevoegd aan de reserves. Deze toevoeging (ten laste van het resultaat) vormt samen 
met het resultaat voor bestemming (€ 5,3 miljoen positief) het resultaat na bestemming van € 2,1 positief.  
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Solvabiliteit 

Uw vermogenspositie De totale vermogenspositie wordt onder andere tot uitdrukking gebracht door middel van het solvabiliteitspercentage. Dit percentage 

wordt bepaald door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. Het huidige solvabiliteitspercentage voor uw gemeente 

bedraagt 44,1% (2011: 42,3%). 

Vreemd vermogen in 2012 In 2012 zijn geen langlopende leningen aangetrokken. Voor de overbrugging tot aan het moment van aangaan van langlopende 
financiering in 2013, is een kasgeldlening aangegaan met de looptijd van één maand. Er is in 2012 gekozen voor een 
financieringsbehoefte met kortlopende middelen af te dekken, omdat de betaalde rente lager was dan de rente als er een lening zou 
worden afgesloten. 

 
De kasgeldlimiet is een belangrijke graadmeter voor de beoordeling van de liquiditeitspositie. De kasgeldlimiet is het maximum bedrag 
dat is toegestaan aan de gemeente om haar (kapitaal)uitgaven te financieren met kortlopende geldleningen (vlottende schuld).  
De kasgeldlimiet wordt bepaald door een percentage (8,5%) van het begrotingstotaal van de gemeente. Voor 2012 was dit een 
bedrag van € 6,7 miljoen. De gemiddelde korte schuld per kwartaal mag de kasgeldlimiet maximaal drie achtereenvolgende kwartalen 
overschrijden voordat de korte schuld omgezet moet worden in een vaste schuld.  
 
Wij hebben geconstateerd dat in 2012 de kasgeldlimiet niet is overschreden en daarmee binnen de wettelijk norm is gebleven.   
 
Het bedrag aan langlopende leningen waarover, volgens de wet FIDO, de gemeente Leiderdorp een renterisico liep bedroeg in 
2012 € 2,2 miljoen. Dat bedrag blijft ruimschoots binnen de wettelijke norm (€ 15,8 miljoen). 
 

Voor een nadere beschouwing ten aanzien van uw financieringspositie verwijzen wij u naar de paragraaf financiering van de 
jaarrekening 2012.  
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Paragraaf weerstandsvermogen 

De risico’s die uw gemeente 

loopt 

De in het jaarverslag opgenomen paragraaf weerstandsvermogen bevat informatie over de weerstandscapaciteit.  De 
weerstandscapaciteit van de gemeente Leiderdorp bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover beschikt kan worden om niet 
voorziene uitgaven (tegenvallers) te dekken. Onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn de algemene reserve en eventuele stille 
reserves (activa met een marktwaarde hoger dan de boekwaarde) en de ruimte op de exploitatiebegroting. Voor 2012 bedraagt de 
beschikbare weerstandscapaciteit € 14,9 miljoen (2011  € 21,7 miljoen). 
 
In de paragraaf weerstandsvermogen heeft de gemeente de belangrijkste risico’s gekwantificeerd en afgezet tegen het aanwezige 
weerstandsvermogen.  De geïnventariseerde risico’s komen op een bedrag van € 28,6 miljoen. De belangrijkste risico’s doen zich 
voor bij Programma 6 Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid (€ 11,6 miljoen) en Programma 7 Grondontwikkeling (€ 7,3 miljoen).  
 
 De verhouding beschikbaar weerstandsvermogen in relatie tot het benodigde weerstandsvermogen is 2,3 en wordt geoormerkt als 
uitstekend op basis van de systematiek van de gemeente Leiderdorp. 
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Schattingsprocessen binnen de jaarrekening 

Wij kunnen instemmen 

met de schattingen van 

het college 

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het maken van schattingen bij het opmaken van de jaarrekening. 

Als accountant van de raad beoordelen wij deze door het college gemaakte schattingen. Wij kunnen instemmen met de door het college 

gemaakte inschattingen en waarderingsgrondslagen. Onderstaand hebben wij een beschouwing ten aanzien van de belangrijkste 

schattingen opgenomen. 

Belangrijke schattingen 

Beoordeling 

2012 

Beoordeling 

2011 Toelichting 

Waardering van vaste activa inclusief afschrijvingen 

 

Ten aanzien van de waardering zijn door ons 

geen bijzonderheden geconstateerd.  

Waardering van uw deelnemingen en langlopende 

schulden 

 

Ten aanzien van de waardering zijn door ons 

geen bijzonderheden geconstateerd.  

 

Waardering van de bouwgrondexploitaties en de niet in 

exploitatie genomen gronden (NIEGG) 

 

Ten aanzien van de waardering zijn door ons 

geen bijzonderheden geconstateerd.  

Zie ook paragraaf 3.3 grondbeleid voor een 

nadere toelichting. 

Waardering van de debiteuren 

 

 

Ten aanzien van de waardering zijn door ons 

geen bijzonderheden geconstateerd.  

Beoordeling toereikendheid van uw voorzieningen 

 

 

Zie ook paragraaf 3.4 voorzieningen voor een 

nadere toelichting. 

Beoordeling van de risico’s ten aanzien van de niet uit 

de balans blijkende verplichtingen 

Ten aanzien van de niet uit de balans blijkende 

verplichtingen  zijn door ons geen 

bijzonderheden geconstateerd.  
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Schattingsprocessen binnen de jaarrekening 

        
  
 
 
 

Controleverschil               voorzichtig                    evenwichtig                          optimistisch                        Controleverschil 
 
 
                                          

Aanvaardbare bandbreedte – gebaseerd op materialiteitsoverwegingen 
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Grondbeleid en grondexploitaties 

Opbouw 

voorraadpositie 

In het kader van de controle van de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp hebben wij de grondexploitaties gecontroleerd. De post voorraad 

van de gemeente  Leiderdorp zijn als volgt te specificeren. 

Bedragen x € 1.000 31 december 2012 31 december 2011 

€ € € 

Onderhanden projecten 3.296 4.539 

In exploitatie genomen gronden 10.892 391 

Niet in exploitatie genomen gronden - - 

Overige grond- en hulpstoffen - - 

Af: voorziening  voor verwachte verliezen (8.060) (4.776) 

Totaal 6.128 154 

Zoals uit het bovenstaande overzicht blijkt zijn de grondexploitatie nader onder te verdelen naar onderhanden werk,nog niet in exploitatie 

genomen bouwgronden en overige grond- en hulpstoffen. Deze onderverdeling is afhankelijk van de formele status van de grondexploitatie: 

► Met ingang van het boekjaar 2012 heeft de commissie BBV gesteld dat die gronden waar de raad geen stellig voornemen heeft deze te 

ontwikkelen geclassificeerd dienen te worden als overige grond en hulpstoffen. Wij hebben vastgesteld dat uw gemeente op een juiste wijze 

invulling heeft gegeven aan deze wijziging in de regelgeving.  

► Er is sprake van onderhanden werk op het moment dat er een vastgesteld exploitatieplan aanwezig is, waarbij de bestemming van de gronden 

definitief is vastgelegd.  

► Als er nog geen vastgesteld exploitatieplan is, maar de raad heeft wel het stellige voornemen de gronden op afzienbare termijn te ontwikkelen, 

dan dienen de betreffende gronden te worden gepresenteerd als bouwgronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. De gemeente 

Leiderdorp heeft nog geen expliciet besluit genomen over de invulling van de afzienbare termijn . Wij adviseren u om deze termijn in 2013 te 

bepalen en deze in de financiële verordening vast te leggen. 
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Grondbeleid en grondexploitaties 

Analyse van de 

grondposities en mutaties in 

2012 

De gemeente Leiderdorp heeft de waardering van de gronden in exploitatie per 1 januari 2013 geactualiseerd.  De gemeente heeft 
ultimo 2012 nog een beperkt aantal grondexploitaties in exploitatie. Conform het raadsbesluit met betrekking tot de 
Voortgangsrapportage GIG 2012 heeft een opschoning en herziening van de exploitaties plaatsgevonden.  
 
In de paragraaf grondbeleid wordt een uitvoerige en inzichtelijke analyse gegeven van de mutaties gedurende 2012 en de gevolgen 
voor de waardering in de balans per 31december 2012 alsmede het resultaat op het programma Grondontwikkeling. 
 

Interne beheersing 

 

Voor het beoordelen van de waardering van de voorraden ultimo 2012 zijn de prognoses van de toekomstige resultaten van de 
grondexploitaties herzien door de gemeente Leiderdorp. Deze herziening is opgenomen in hernieuwde exploitatieopzetten per 1 
januari 2013. Belangrijke maatregelen die zijn getroffen om de resultaten op de grondexploitaties te beheersen zijn fasering en 
projectspecifieke aanpassingen. De financiële effecten hiervan zijn verwerkt in de jaarrekening 2012.  
 

Evaluatie voorraden Wij constateren dat de gemeente de risico’s goed onderkent en ook tijdig maatregelen treft om te anticiperen op de moeilijke 
marktomstandigheden. De interne beheersing rondom de grondexploitaties van de gemeente biedt voldoende waarborgen om ook 
tijdig te kunnen sturen. Verder constateren wij dat de door de gemeente gehanteerde uitgangspunten op basis van de nu bekende 
inzichten juist zijn toegepast in de waardering van het onderhanden werk ultimo 2012.  
 
Tenslotte is het de verwachting dat de provincie Zuid Holland in 2013 met een woonvisie komt die verder invulling geeft aan de (on-) 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van bouwgronden en realisatie van woningen in Zuid-Holland. Deze visie kan samen met de 
ontwikkeling van de woningmarkt in Nederland van invloed zijn op de nu voorliggende prognoses van de gemeente Leiderdorp.  
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Voorzieningen 

Inleiding De gemeente Leiderdorp maakt in de jaarrekening onderscheid tussen voorzieningen met een verplichting en voorzieningen ter 

egalisatie van kosten. Deze voorzieningen zijn opgenomen onder de vaste passiva voor € 7,7 miljoen (2011 € 8,9 miljoen). 

 

In de jaarrekening worden elke van deze voorzieningen naar aard en omvang duidelijk toegelicht. Wij verwijzen voor verdere details 

naar hoofdstuk 5: Staat van reserves en voorzieningen. 

Pensioenoverdracht 

wethouders 

Met ingang van 2001 heeft een wethouder de mogelijkheid om zijn opgebouwde pensioen over te dragen. Deze voorziening (€ 0,5 

miljoen) wordt alleen opgebouwd voor de huidige wethouders en de gewezen wethouders voor zover de verplichting nog opeisbaar is. 

 

Naar de stand per 31 december 2012 laat de voorziening een overschot zien van bijna € 0,1 miljoen. Volgens het college is hier sprake 

van een overschot, hetgeen is bedoeld voor pensioenstijgingen in de komende jaren.  

Waterwegen De voorziening (€ 1,5 miljoen) is ingesteld voor het planmatig kunnen uitvoeren van werkzaamheden op basis van een actueel 

onderhoud beheerprogramma en om de uitgaven ervan gelijkmatig over een aantal begrotingsjaren te verdelen.  

 

Naar de stand per 31 december 2012 laat de voorziening een overschot zien van ruim € 0,2 miljoen. Volgens het college moeten ook 

de beschoeiingen betaald worden uit deze voorziening maar hier is nog geen onderhoudsplan voor gereed. Voor deze voorziening 

worden momenteel nieuwe beheersplannen opgesteld, de uitkomsten hiervan zijn in de loop van 2013 bekend en zullen als input voor 

de begroting 2014 worden gebruikt.  

Daarmee kan geen zekerheid worden gekregen of de voorziening toereikend is dan wel inderdaad een overschot kent van ruim € 0,2 

miljoen.  Wij hebben daarom een PM-onzekerheid opgenomen in de foutevaluatie. 

 

Wij adviseren het college de voorziening in 2013 aan te passen aan de nieuwe beheersplannen en alleen die uitgaven te onttrekken 

waarvoor de voorziening is gevormd. Tegelijkertijd dient de voorziening jaarlijks opnieuw te worden beoordeeld op toereikendheid en 

voor zover nodig te voorziening te worden bijgesteld. 

Sport en Spel  De voorziening (€ 0,6 miljoen) is ingesteld voor het planmatig kunnen uitvoeren van werkzaamheden in het kader van speelplaatsen en 

sportvelden op basis van een actueel onderhoud beheerprogramma en om de uitgaven ervan gelijkmatig over een aantal 

begrotingsjaren te verdelen. 

 

Naar de stand per 31 december 2012 laat de voorziening een overschot zien van bijna € 0,2 miljoen.  Volgens het college staan voor 

dit overschot concrete verplichtingen open voor het onderhoud van sportvelden (renovatie kunstgras).  
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Voorzieningen 

Gemeentelijke gebouwen De voorziening gemeentelijke gebouwen (€ 2,7 miljoen) is ingesteld voor het planmatig kunnen uitvoeren van werkzaamheden op basis 

van een actueel onderhoud beheerprogramma en om de uitgaven ervan gelijkmatig over een aantal begrotingsjaren te verdelen. 

 

Naar de stand per 31 december 2012 laat de voorziening een overschot zien van € 1,3 miljoen.  De berekening van de voorziening is 

gebaseerd op een planning (uitgaven en dotaties) van 10 jaar. Volgens het college is sprake van een langere planning dan 10 jaar, 

waarmee de overschotten op termijn weglopen.  De gemeente is tevens in afwachting van nieuwe wetgeving omtrent financiering 

onderhoud schoolgebouwen.  

 

Gelet op het voorgaande kan geen zekerheid worden gekregen of de voorziening toereikend is dan wel inderdaad een overschot kent 

van € 1,3 miljoen. Wij hebben daarom een PM-onzekerheid opgenomen in de foutevaluatie. 

 

Wij adviseren het college de voorziening in 2013 aan te passen aan de nieuwe beheersplannen en alleen die uitgaven te onttrekken 

waarvoor de voorziening is gevormd. Tegelijkertijd dient de voorziening jaarlijks opnieuw te worden beoordeeld op toereikendheid en 

voor zover nodig te voorziening te worden bijgesteld. 
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Onze bevindingen in het kader van uw interne beheersing 

Inleiding Wij hebben de opzet, het bestaan en de werking van interne beheersingsmaatregelen onderzocht voor zover wij dit in het kader van de jaarrekening 
noodzakelijk achten en niet met het doel om zekerheid te verschaffen omtrent het volledige interne beheersingssysteem. Onze beoordeling van de 
interne beheersingsmaatregelen behoeft derhalve niet alle materiële leemtes in die beheersingsmaatregelen aan het licht te hebben gebracht. Onder 
een materiële leemte wordt in dit verband verstaan een situatie waarin de opzet, het bestaan of de werking van een of meer specifieke interne 
beheersingsmaatregelen niet bijdraagt aan het bewerkstelligen van een relatief laag risico dat zich fouten of fraude hebben voorgedaan die van 
materieel belang zijn voor de jaarrekening of dat deze niet tijdig zijn ontdekt. Uit onze werkzaamheden zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat 
sprake is van materiële leemtes in de interne beheersingsmaatregelen, zoals hierboven bedoeld. 
 

Tussentijdse 

beoordeling 

van de 

processen 

In onze managementletter 2012, die wij op 8 januari 2013 aan het college van burgemeester en wethouders hebben uitgebracht, hebben wij onze 
bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van onze tussentijdse controle 2012 opgenomen. Voorts hebben wij in onze management letter 
aandacht gevraagd voor de volgende aandachtspunten en actuele ontwikkelingen, waaronder economische omgeving, realisatie van uw bezuinigen, 
organisatie in ontwikkeling, verbonden partijen, automatisering van uw gemeente en Wet HOF/Schatkistbankieren. Verder merken wij op er 
verbeterpunten zijn inzake de juiste en tijdige verwerking in de financiële administratie in relatie tot Servicepunt71. Onze interim-controle 2012 
bevestigt het beeld dat uw processen in de basis op orde zijn.  
 
Wij hebben het college voorzien van onze detailbevindingen en aanbevelingen per proces. Wij constateren dat de gemeente Leiderdorp hiermee aan de 
slag is en deze verbeteringen het komende jaar wil realiseren mede in overleg met Servicepunt71.  

Interne 

beheersing 

op orde 

Als accountant van de gemeente Leiderdorp maken wij bij de controle van de jaarrekening gebruik van de werkzaamheden van Servicepunt 71 en 
aanvullend de interne werkzaamheden die de gemeente Leiderdorp zelf uitvoert. Wij hebben tijdens de interim-controle de opzet, de kwaliteit, de 
voortgang en de rapportering van de uitgevoerde IC-werkzaamheden van Servicepunt71 en de gemeente Leiderdorp beoordeeld. Wij merken op dat 
het cluster Control van uw gemeente zowel in opzet als in werking goed functioneert en een positieve bijdrage levert aan de interne beheersing van de 
gemeente Leiderdorp op het gebied van getrouwheid als op het gebied van rechtmatigheid. Tegelijkertijd constateren wij dat extra inspanningen aan de 
kant van de gemeente Leiderdorp zijn verricht, gelet op de werkzaamheden die onder de verantwoordelijkheid van Servicepunt71 vallen, om te komen 
tot een goede afronding van het samenstellen en de controle van de jaarrekening.  Daarmee hebben wij de specifieke risico’s die uit de interim-controle 
en het assurance rapport van het Servicepunt71 kwamen met gegevensgerichte controlewerkzaamheden tot een minimum beperkt. 

Leiderdorp 

‘In Control’ 

 

In hoofdstuk 9 van de jaarrekening 2012 heeft de gemeente Leiderdorp  een ‘In control statement’ (ICS) opgenomen.  Met het opnemen van een 
dergelijk ICS laat de gemeente een positieve ontwikkeling zien. Op een overzichtelijke wijze wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde 
werkzaamheden en geconstateerde knelpunten en de in 2012 gerealiseerde verbeterpunten mede in relatie tot Servicepunt71. Ook wordt aandacht 
gegeven aan de financiële rechtmatigheid en de naleving van de interne spelregels voor aanbestedingen.  
 
Wij onderschrijven de bevindingen en conclusies zoals opgenomen in hoofdstuk 9 van de jaarrekening 2012.  
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Onze bevindingen in het kader van rechtmatigheid 

De 

begrotingsoverschrijdingen 

zijn goed toegelicht 

Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium toetsen wij of het budgetrecht van de gemeenteraad is 
gerespecteerd. Voor een juiste oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding ten aanzien van de lasten past 
binnen het door de raad geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten. In paragraaf 4 van deze 
rapportage lichten wij de controleaanpak en de verantwoordelijkheden van college, raad en accountant nader toe. 
  
Jaarlijks stelt de gemeente Leiderdorp een primaire begroting op en worden gedurende het jaar begrotingswijzigingen doorgevoerd. 
Daarnaast In onderstaande tabel hebben wij per onderdeel een samenvatting gegeven van de overschrijdingen van de lasten op de 
begroting. 

De begroting is 

overschreden 

Onderdeel 
programmarekening Gewijzigde begroting Rekening 2012 Totale overschrijding % Overschrijding 

€ € € € 

Grondontwikkeling 14.720  15.019 299 2,0% 

Reserves 0 103 103 100,0% 

Kredieten 120 132 12 10,0% 

Toelichting in de 

jaarrekening 

Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel) behoeven autorisatie door de raad. Hiermee wordt 
toestemming gevraagd voor het te realiseren beleid en voor de besteding van het benodigde bedrag. Slechts indien de omstandigheden 
een autorisatie vooraf niet mogelijk maken zal achteraf een begrotingswijziging moeten worden voorgelegd. Indien  de raad ermee 
instemt wordt de besteding alsnog geautoriseerd en is deze rechtmatig. Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens 
het jaar zelf nog aan de raad worden voorgelegd. Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven het 
begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig.  
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Onze bevindingen in het kader van rechtmatigheid 

Toelichting in de 

jaarrekening 

 

Volgens artikel 28, eerste lid van het Besluit comptabiliteitsvoorschriften dienen deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) goed 
herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Door het vaststellen van de rekening door de raad waarin die uitgaven wel zijn 
opgenomen worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd. 
 

Analyse van de 

overschrijdingen 

De werkelijke lasten van het programma Grondontwikkeling zijn ten opzichte van de begroting na wijziging overschreden met € 
299.000. De overschrijding is ontstaan door het treffen van voorzieningen voor Vierzicht , Mauritskwartier en Bospoort,. 
Daartegenover staan hogere baten als gevolg van het afsluiten van deelprojecten Vierzicht en Mauritskwartier. De 
lastenoverschrijding van het programma grondontwikkeling past voorts ook binnen het door de raad geformuleerde beleid. Er is voor 
dit programma derhalve geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.  
 
Er mogen geen onttrekkingen uit de reserves hebben plaatsgevonden, die niet in 2012 waren begroot en/of niet zijn gedekt door 
besluitvorming door de raad tot en met 31 december 2012. Bij één reserve, de reserve voormalig personeel, is vastgesteld dat de 
onttrekkingen hoger waren dan begroot. Het gaat om een overschrijding van de begrote lasten voor het wachtgeld aan voormalig 
personeel van € 10.576 en een niet begrote onttrekking van € 92.483 ten behoeve van de voorziening wachtgeld bestuurders. Dit 
geeft een begrotingsonrechtmatigheid van in totaal € 103.059 op de reserves. 
 
Eind 2012 is er één krediet met een overschrijding: ‘vastgoed systeem software’. De overschrijding is te verklaren vanwege de 
omzetting naar de Citrix omgeving. Daarnaast ook voor het uitvoeren van bijkomende installatie, conversie(s) en 
controlewerkzaamheden. Hierdoor is de oplevering vertraagd en is er ook rente berekend waar niet in was voorzien. Het door de raad 
toegekende krediet van € 120.305 is eind 2012 met een bedrag van € 12.271 overschreden en voor dit bedrag onrechtmatig. 
 
Deze overschrijdingen ten opzichte van de begrote lasten zijn door het college goed geanalyseerd en toegelicht in de toelichting op 
de programmarekening . Het college stelt uw gemeenteraad voor genoemde overschrijdingen te autoriseren in het kader van de 
vaststelling van de jaarrekening 2012. Vooruitlopend hierop zijn wij hiervan reeds uitgegaan bij het vormen van ons oordeel over de 
(begrotings)rechtmatigheid. 
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Onze bevindingen in het kader van rechtmatigheid 

De voorwaarden worden 

nageleefd 

Besteding en inning van gelden door een gemeente zijn aan bepaalde voorwaarden verbonden waarop door de accountant moet 
worden getoetst. Deze voorwaarden liggen vast in wet- en regelgeving. Deze voorwaarden doen zich vooral voor in processen als 
inkopen (aanbestedingen), subsidies en sociale uitvoeringswetten als het Participatiebudget WWB, WMO en WSW en Sisa. Wij 
beoordelen de opzet en uitvoering van de interne beheersing inzake het voorwaardencriterium als toereikend. 

Misbruik en oneigenlijk 

gebruik 

In de externe en interne regelgeving zijn diverse bepalingen opgenomen die erop zijn gericht om misbruik en oneigenlijk gebruik te 

voorkomen. Uw gemeente heeft de toets op het misbruik en oneigenlijk gebruik neergelegd in interne controleplannen. De uitkomst 

van deze toets heeft niet geleid tot bevindingen die invloed hebben op de rechtmatigheid van baten en lasten en balansmutaties. 

Niet-financiële 

beheershandelingen vallen 

buiten de scope van de 

rechtmatigheidscontrole 

 

Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de scope van de rechtmatigheidscontrole door de accountant. De 

accountant toetst deze handelingen en beslissingen niet inhoudelijk door gegevensgericht onderzoek.  Volstaan wordt in dit kader 

met het beoordelen van het interne systeem van risicoafwegingen. Binnen dit systeem moeten voorwaarden zijn geschapen om 

risico’s goed te kunnen beoordelen en in de tijd te kunnen volgen. 

  

Wij hebben ons een beeld gevormd over de wijze van totstandkoming van de inventarisatie van de risico’s en de getrouwe weergave 

van de hieruit mogelijk voortvloeiende financiële gevolgen in de paragraaf weerstandsvermogen van het jaarverslag.  Daarnaast 

hebben wij gericht geïnformeerd naar de lopende procedures waarbij de gemeente betrokken is, teneinde indicaties te verkrijgen 

over de eventuele risico’s op dit vlak. Op grond hiervan beschikken wij niet over aanwijzingen die een nader onderzoek naar de 

(financiële) gevolgen noodzakelijk maakt. 
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Bevindingen controleverantwoording in het kader van SiSa 

SiSa Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota 

verwachtingen accountantscontrole 2012. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij de navolgende specifieke uitkeringen geen 

fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden.  

  

Onze controleaanpak hierbij hebben we in paragraaf 4 nader toegelicht. De SiSa-bijlage dient door uw gemeente samen met een aantal 

andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli a.s. elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd. Door middel 

van een voorgeschreven tabel dienen wij te rapporteren over onze bevindingen ten aanzien van de in de jaarrekening opgenomen SiSa-

bijlage. In bijlage 1 bij dit rapport zijn deze bevindingen in de voorgeschreven tabel opgenomen. U kunt deze tabel hanteren ten 

behoeve van verzending naar het CBS. 
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Wat is de reikwijdte van onze opdracht 

Wat hebben wij 

gecontroleerd 

Conform de aan ons verleende opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van de gemeente Leiderdorp gecontroleerd. Deze jaarrekening is 

onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders opgesteld. Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel te 

geven over de jaarrekening, als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet. 

 

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole decentrale 

overheden (Bado) en het door de raad vastgestelde controleprotocol. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons 

geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt 

verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Onze controleaanpak in het kort 

Onze aanpak, gewoon 

goed 

Onze controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de 

jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, 

waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling 

neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de 

activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een 

verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet 

ten doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeente. In hoofdstuk 3 hebben we u 

inzicht gegeven in de significante risico’s, onze controleaanpak en bevindingen ten aanzien van de jaarrekeningcontrole. 

 

Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële 

verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente heeft gemaakt en een 

evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
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De met u afgesproken goedkeurings- en rapporteringstoleranties 

De foutenmarge Op grond van het Bado stelt de raad de goedkeuringstolerantie vast die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole dient te hanteren. 

  

Het normenkader en de goedkeuringstolerantie zijn op 8 oktober 2012 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en 

vervolgens ter besluitvorming gebracht van de raad. 

 

 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaarrekening  
(% lasten) 

 
< 1% 

 
> 1 < 3% 

 
- 

 
> 3% 

Onzekerheden in de controle  
(% lasten) 

 
< 3% 

 
> 3 < 10% 

 
> 10% 

 
- 

 
Op grond van de jaarrekening 2012 bedraagt de goedkeuringstolerantie voor fouten afgerond € € 943.000 (1%) en voor onzekerheden 

€2.829.000 (3%). Als de goedkeuringstolerantie niet wordt overschreden, kan een goedkeurende controleverklaring afgegeven worden. 

 

Deze goedkeuringstolerantie is een kwantitatief criterium. De uiteindelijke oordeelsvorming is echter altijd een combinatie van 

kwalitatieve en kwantitatieve afwegingen. 

 

De rapporteringstolerantie, de maatstaf die geldt voor het rapporteren van fouten en onzekerheden, is door de raad bepaald op 

€ 50.000. 
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Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) 

Met ingang van 1 maart 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) in werking getreden. 
Op grond van deze wet is openbaarmaking verplicht van de beloning van een ieder die werkzaam is bij of voor, een bij of krachtens de 
WOPT aangewezen rechtspersoon of instelling en wiens beloning in enig jaar hoger is dan het op dat jaar betrekking hebbende 
gepubliceerde gemiddelde belastbaar loon van ministers. De openbaarmaking is dus niet beperkt tot de beloning van bestuurders of 
toezichthouders. Voor het boekjaar 2012 geldt een loongrens van € 194.000. Uit de interne beoordeling van de gemeente Leiderdorp is 
naar voren gekomen dat de loongrens niet wordt overschreden. Dit is toereikend toegelicht in de jaarrekening 2012. 

 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) per brief bericht dat er geen 
wettelijke grondslag is om in de jaarrekening 2012 een toelichting op basis van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen 
gefinancierde topinkomens (WOPT) op te nemen. 

Er komt met terugwerkende kracht een zogenaamde 'kan-bepaling' in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in publieke en 
semipublieke sector (WNT). Op grond daarvan hebben (semi-)publieke instellingen de keuze om al dan niet een WOPT-toelichting in de 
jaarrekening 2012 op te nemen. Ook heeft BZK verduidelijkt dat de WNT niet van toepassing is op de jaarrekening 2012 en dat de WNT-
toelichting voor het eerst in de jaarrekening 2013 moet worden opgenomen.  

Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 

De onafhankelijkheid van de accountant behoort tot het fundament van zijn beroep. De jarenlange discussie over het beroep en het 

functioneren van de accountant, hebben uiteindelijk geresulteerd in een aanpassing van de accountantswetgeving, welke van toepassing is 

voor organisaties van openbaar belang (OOB’s) met als doel de onafhankelijkheid van de accountant beter te waarborgen richting het 

maatschappelijk verkeer. Ondanks het feit dat een gemeente zich volgens de wet niet kwalificeert als een organisatie van openbaar belang 

vinden wij het als uw accountant belangrijk om eventuele bedreigingen ten aanzien van de onafhankelijkheid te melden. 

  

Wij hebben gedurende het jaar geen onafhankelijkheidsissues geconstateerd. Onderstaand geven wij de aanvullende werkzaamheden weer, 

welke wij naast de controle van de jaarrekening (inclusief de SiSa-bijlage) hebben verricht: 

► controle van subsidieverantwoordingen (Boterhuispolder). 

  

Deze werkzaamheden hebben geen invloed op onze onafhankelijke positie als controlerend accountant ten behoeve van de raad van de 

gemeente Leiderdorp. 
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Begrotingsbeheer 

Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium toetsen wij of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. 

Voor een juiste oordeelsvorming is het van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de gemeenteraad 

geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten.  

  

Wij beoordelen bij onze controle de overschrijdingen ten opzichte van de begrote lasten per programma. Dit betreffen enkel de lasten omdat 

hierop een beoordeling en rapportering van de accountant wordt gevraagd vanuit de Kadernota Rechtmatigheid.  

  

Het is de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders om begrotingsafwijkingen tijdig te signaleren en te 

rapporteren aan de raad. Het is de verantwoordelijkheid van de raad om hier dan tijdig een besluit over te nemen.  

 

Het is de verantwoordelijkheid van de accountant om de begrotingsrechtmatigheid van de lasten en investeringen te toetsen. Dit doen wij 

onder andere door: 

► vast te stellen of begrotingsafwijkingen tijdig zijn gesignaleerd en zijn omgezet in een begrotingswijziging ter autorisatie aan de raad; 

► vaststellen of kostenoverschrijdingen leiden tot een onrechtmatigheid, welke meegewogen moet worden in het accountantsoordeel of 

niet. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid hoeven niet te worden meegewogen in het accountantsoordeel. 

 

Rechtmatigheid 

Rechtmatigheid Wij hebben bij de controle over 2012 de rechtmatigheid getoetst conform de bepalingen van het Bado en de controleverordening/het 

controleprotocol 2012 van de gemeente Leiderdorp. Bij onze controle hebben wij aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen: 

► het rechtmatigheidsbeheer; 

► de naleving van het voorwaardencriterium; 

► de begrotingsrechtmatigheid; 

► het misbruik-en-oneigenlijk-gebruikcriterium; 

► de niet-financiële beheershandelingen. 
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Verplichtingen inzake Single information en Single audit (SiSa) 

SiSa Uw gemeente is op grond van wettelijk voorschrift verplicht de verantwoordingsinformatie voor de met name benoemde specifieke 

uitkeringen hieromtrent op te nemen in een bijlage bij de jaarrekening op basis van een door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties voorgeschreven model. Bij de controle van deze bijlage betrekken wij de door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties hiervoor gegeven aanwijzingen (Circulaire Single information Single audit 2012, waarin onder andere opgenomen de Nota 

verwachtingen accountantscontrole 2012).  

 

De hierbij geconstateerde fouten en onzekerheden dienen op grond van het Bado in het verslag van bevindingen te worden opgenomen 

indien de navolgende rapporteringstolerantie per specifieke uitkering wordt overschreden: 

► € 10.000 indien de omvangbasis kleiner dan of gelijk aan € 100.000 is; 

► 10% indien de omvangbasis groter dan € 100.000 en kleiner dan of gelijk aan € 1.000.000 is; 

► € 100.000 indien de omvangbasis groter dan € 1.000.000 is. 

 

In bijlage 1 van dit verslag rapporteren wij hierover. 
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Het is volgens de nota verwachtingen accountantscontrole voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren door middel 

van onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door uw gemeente samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 1 

5 juli aanstaande elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer specifieke 

uitkering conform  

SiSa-bijlage 2012 Specifieke uitkering Fout of onzekerheid 

Financiële omvang in 

euro’s 

Toelichting 

fout/onzekerheid 

BZK C7C Investering stedelijke vernieuwing (ISV) 
€ 0 € 0 - 

OCW D3 Excessieve kosten Archeologie 
€ 0 € 0 - 

OCW D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB) 
€ 0 € 0 - 

I&M E27B 

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen 

medeoverheden 
€ 0 € 0 - 

SZW G1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 
€ 0 € 0 - 

SZW G1C_2 

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Totaal 2011 (Gemeenten 

inclusief deel gemeenschappelijke regelingen) 
€ 0 € 0 - 

SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB 
€ 0 € 0 - 

SZW G3 

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief 

levensonderhoud beginnende zelfstandigen) 
€ 0 € 0 - 

SZW G5C_1 Wet Participatiebudget (WPB) Gemeentedeel 2012 
€ 0 € 0 - 

SZW G5C_2 

Wet Participatiebudget (WPB) Totaal 2011 (Gemeenten inclusief 

deel gemeenschappelijke regelingen) 
€ 0 € 0 - 

VWS H10_2010 

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU 

CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 
€ 0 € 0 - 
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Inleiding In deze paragraaf schetsen wij een aantal actuele ontwikkelingen in uw sector, waarmee wij eveneens invulling willen geven aan onze 

natuurlijke adviesfunctie. Dit doen wij vanuit onze rol als accountant, waarbij wij tevens ontwikkelingen weergeven zoals die worden 

gesignaleerd door de diverse specialistengroepen binnen Ernst & Young (Advisory, Tax, IT). 

  

Wij hebben in het kader van onze controle deze actuele ontwikkelingen niet specifiek beoordeeld of toegepast voor uw organisatie, 

maar zijn vanzelfsprekend graag bereid met u van gedachten te wisselen over de mogelijke specifieke risico’s en gevolgen voor uw 

gemeente. 

IT-ontwikkelingen 

Beveiliging van DigiD vraagt 

aandacht 

Naar aanleiding van beveiligingsincidenten rondom DigiNotar en DigiD is in 2012 het beveiligingsassessment rondom DigiD 

aangekondigd. Inmiddels is enige tijd verstreken en zijn diverse gemeenten en leveranciers van gemeentelijke websites gestart met het 

inventariseren van de impact van de norm van Logius. Ernst & Young maakte onderdeel uit van de pilot die door VNG en KING is 

georganiseerd om de impact van de norm te bepalen en is sindsdien actief betrokken bij diverse gemeenten en gemeentelijke 

leveranciers. We zien echter dat inspanningen momenteel nog achterblijven wat het risico met zich meebrengt dat gemeenten niet 

tijdig een assessment hebben laten uitvoeren. Wij adviseren u op korte termijn de IST situatie te bepalen om vast te stellen waar u 

momenteel staat. Op die manier heeft u nog ruim de tijd eventuele verbeteringen door te voeren, voordat u zich laat toetsen tegen de 

norm. Ten aanzien van dit finale assessment adviseren wij u op korte termijn afspraken te maken met uw auditor. 

 

Het college heeft aangegeven dat dit onderwerp inmiddels is opgepakt. 

Gemeenten blijven achter 

bij invoer IBAN 

Momenteel vindt de migratie plaats naar IBAN en betaalmiddelen die zijn gebaseerd op Europese standaarden in Nederland. Uiterlijk 1 

februari 2014 moeten deze standaarden ingevoerd zijn. Het Nationaal Forum voor de SEPA-migratie constateert dat publieke 

instellingen, in tegenstelling tot elders in Europa waar publieke instellingen een voorbeeldfunctie vervullen, niet vroeg overgaan. Met 

name gemeenten zullen een extra inspanning moeten verrichten voor de overgang op IBAN, die momenteel nog erg achterblijft. Uit de 

migratiemonitor blijkt dat een substantieel deel van de gemeenten zijn planning nog moet bepalen. Wij willen u graag wijzen op de 

naderende deadline en het belang om de planning ten aanzien van de IBAN implementatie te bepalen. 

 

Het college heeft aangegeven dat dit onderwerp in regionaal verband  (Servicepunt71) wordt opgepakt. 
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Bring your own 

device 

Vele gemeenten denken momenteel na over invoering van Bring your own device. Bring your own device is het concept waarbij medewerkers 

gebruik maken van (computer)apparatuur die niet het eigendom is van de gemeente. Hierbij valt te denken aan de inzet van eigen 

smartphones of tablets. Indien de gemeente ervoor kiest bijvoorbeeld e-mail en agenda via deze persoonlijke apparatuur te ontsluiten, heeft 

dit impact op de beveiliging van de ontsloten informatie. Daarnaast spelen fiscale aspecten een rol indien u uw medewerkers een budget geeft 

voor de aanschaf van de apparatuur. Indien u met de Bring Your Own Device ontwikkeling bezig bent, wisselen wij graag een keer met u van 

gedachten om te voorkomen dat u onnodig risico loopt. 

Fiscaliteiten 

Loonheffingen 

 

Op het gebied van de loonheffingen zijn er diverse aandachtpunten voor uw gemeente.  
Allereerst betreft dit de invoering van de werkkostenregeling (WKR), uiterlijk per 1 januari 2015. Daar hoort meteen een aanvullende 
opmerking bij. Een op dit moment lopende discussie in politiek Den Haag kan er toe leiden dat de overgangsperiode voor invoering van de WKR 
wordt verlengd met één of twee jaar. Neemt niet weg dat, wanneer de WKR thans nog niet ingevoerd is, het wenselijk is te inventariseren 
welke gevolgen er zouden kunnen zijn. Afhankelijk van de uitkomst van de inventarisatie kan vanuit beleidsmatig oogpunt een betere beslissing 
genomen worden over het invoermoment en de mogelijk noodzakelijke aanpassingen in arbeidsvoorwaarden en/of administratie.  
  
Indien vervroegd afscheid wordt genomen van een of meerdere werknemers, dan is het wenselijk vóór het maken van afspraken daaromtrent, 
de gevolgen van de mogelijk van toepassing zijnde strafheffing (52% extra loonheffing) in kaart te brengen. Ook non-activiteitsregelingen 
kunnen kwalificeren voor deze strafheffing. Hiermee worden kostbare verrassingen achteraf voorkomen. 
  
In de public sector zien we met regelmaat dat besloten wordt personeel af te stoten respectievelijk samen wordt gevoegd met andere partijen. 
Dan kan een vergelijk met andere arbeidsvoorwaarden wenselijk zijn om te bezien welke financiële consequenties verbonden zijn met een 
dergelijke operatie. Ook is een dergelijk vergelijk wenselijk om de betreffende werknemers een tenminste gelijkwaardig 
arbeidsvoorwaardenpakket te kunnen bieden. In voorkomende gevallen zijn wij graag betrokken bij de uitwerking van dergelijke projecten.   
 
Vanuit de flexibele arbeidsgedachte wordt met regelmaat personeel ingehuurd. Afhankelijk van de situatie (uitzenden, detacheren en/of 
ZZP’er) brengt dit eventuele heffingsrisico’s en/of aansprakelijkheidsrisico’s met zich mee. Het is in alle gevallen goed om vooraf de mogelijke 
heffingsgevolgen in beeld te hebben en maatregelen te treffen om de aansprakelijkheid te beperken/voorkomen. 
  

De fiscale aandacht voor (bestel-)auto’s is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De bewijslast om heffingsgevolgen van het eventuele 

privégebruik te voorkomen luistert nauw. Dit impliceert dat bij het gebruik van (bestel-)auto’s het wenselijk is dat er procedures zijn die 

eventuele heffingsverplichtingen voorkomen. Het kan daarbij overigens ook gaan om auto’s waarvan primair gedacht wordt dat er geen 

heffingsverplichtingen spelen.  
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Afschaffing Btw-

compensatiefonds gaat niet 

door 

 

Recentelijk heeft het Rijk met de medeoverheden het financieel akkoord gesloten. Onderdeel van het financieel akkoord is dat het Rijk 

zal afzien van de afschaffing van het BTW-compensatiefonds. Met het handhaven van het BTW-compensatiefonds wordt 

tegemoetgekomen aan de wens van gemeenten en provincies die grote bezwaren hadden tegen de afschaffing van het Btw-

compensatiefonds. Deze bezwaren zijn met name ingegeven doordat de overgang naar een regime zonder compensatie allerlei 

complicaties met zich brengt.  

 

De aangekondigde bezuiniging van jaarlijks € 550 miljoen die gekoppeld was aan de afschaffing van het BTW-compensatiefonds zal 

evenwel gewoon doorgang vinden. Daarnaast worden gemeenten en provincies door de introductie van een gemaximeerd bedrag aan 

te compenseren btw in hun mogelijkheden tot compensatie beperkt. Wanneer het plafond in enig jaar wordt overschreden, vindt er een 

aanzuivering plaats ten laste van het Gemeente- respectievelijk het Provinciefonds. Wanneer gemeenten en provincies minder 

compenseren dan het vastgestelde plafond wordt de besparing toegevoegd aan het Gemeente- respectievelijke het Provinciefonds. De 

verdeling van de korting alsmede de toevoeging aan het Gemeente- dan wel het Provinciefonds vindt plaats overeenkomstig de omvang 

waarmee de individuele gemeenten en provincies btw hebben gecompenseerd. 

  

Door de beperking van de compensatie en de structurele bezuinigingsdoelstellingen die daarnaast gelden, hebben gemeenten en 

provincies er in de toekomst belang bij om btw-heffing op hun inkopen te verminderen/voorkomen. Wij zien goede mogelijkheden om 

ter zake van de bepaalde activiteiten de btw-druk voor uw gemeente aanzienlijk te beperken: 

► Samenwerkingsverbanden van compensatiegerechtigde lichamen die momenteel btw aan de deelnemende gemeenten 

berekenen, kunnen door gebruik te maken van een btw-vrijstelling btw-druk op hun diensten beperken. 

► Gemeenten kunnen met nauw gelieerde entiteiten (stichtingen of bv’s) onder omstandigheden een fiscale eenheid vormen, zodat 

wordt voorkomen dat op de prestaties van deze gelieerde entiteit voor de gemeente of provincie btw in rekening wordt gebracht. 

► In de sfeer van de samenwerking met projectontwikkelaars en woningcorporaties bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen 

afspraken over het openbaar gebied anders vorm te geven. 

► Ten aanzien van de exploitatie van zaal- en vergaderruimten in multifunctionele accommodaties hebben gemeenten op basis van 

recente jurisprudentie ruimere mogelijkheden om een belaste exploitatie en daarmee aftrek van btw op kosten en investeringen 

te effectueren.  
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Indien één of meerdere van bovenstaande onderwerpen binnen uw gemeente speelt adviseren wij u de mogelijkheden om de btw-druk 

te verminderen nader te onderzoeken.  

  

Daarnaast verdient het aanbeveling om te inventariseren of de exploitatie van andere onroerende zaken binnen uw gemeente in de 

btw-heffing zijn betrokken, waardoor aftrek van btw wordt gegenereerd. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de verhuur van 

sportaccommodaties, de belaste exploitatie van monumentale gebouwen en de optie voor een met btw belaste verhuur wanneer de 

huurder gerechtigd is tot aftrek van btw.  

 

Het college heeft aangegeven dat de fiscale onderwerpen door het Servicepunt71 worden opgepakt.  

 

Uitbreiding vennootschaps-

belastingplicht 

overheidsbedrijven 

 

Uw gemeente is niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting. 

  

In mei 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën in zijn ‘Notitie Belastingplicht Overheidsbedrijven’ echter aangekondigd: 

(i) alle indirecte overheidsbedrijven integraal te willen belasten voor de vennootschapsbelasting; en 

(ii) overheden te willen verplichten hun concurrerende activiteiten in te brengen in een (belaste) BV of NV. 

  

Tevens heeft de staatssecretaris aangekondigd een consultatieronde te zullen houden in het kader van de vormgeving van de regeling. 

In deze consultatieronden zal met onder meer de overige ministeries, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal 

Overleg en de Unie van Waterschappen worden overlegd. Deze consultatieronde is in januari 2013 van start is gegaan. Aangenomen 

wordt dat de beoogde ingangsdatum van de nieuwe regeling 1 januari 2014 is. 

  

Voor uw gemeente zou de voorgenomen regeling kunnen betekenen dat zij specifieke activiteiten zou moeten afzonderen in een 

afzonderlijke (belaste) rechtspersoon.  

  

Wij raden u aan om in de komende periode de te verwachten impact van de voorgenomen wijzigingen in beeld te krijgen. Dit stelt u in 

staat waar mogelijk tijdig op de beoogde wijzigingen te anticiperen ten. Ook adviseren wij u een strategie te bepalen voor de 

behartiging van uw belangen tijdens de geplande consultatieronde van de staatssecretaris.  

 

Het college heeft aangegeven dat de fiscale onderwerpen door het Servicepunt71 worden opgepakt.  
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 2013 BESLUITEN   

Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 11-06-2013 

Onderwerp:  begrotingswijziging 3, boekjaar 

2013 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 11 juni 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Vast te stellen begrotingswijziging 3, boekjaar 2013 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 8 juli 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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 2013 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 11-06-2013 

Onderwerp:  begrotingswijziging 3, boekjaar 

2013 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen begrotingswijziging 3, boekjaar 2013 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Begin november 2012 is de primitieve begroting 2013-2016 vastgesteld door de raad. 

Conform het BBV worden wijzigingen op deze begroting aan de raad voorgelegd ter 

vaststelling. Met deze derde begrotingswijziging worden de verwachte jaarrekeningsaldi 

voor de jaren 2013-2016 bijgesteld. 

De belangrijkste wijzigingen uit deze begrotingswijziging is de verwerking van de nieuwe 

beschikking van ministerie van SZW en daarbij het 10% eigen risico.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De primitieve begroting 2013-2016 is in november 2012 vastgesteld. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Een begrotingswijziging raakt alle beleidsvelden. 

 

2 Beoogd effect 

Middels deze begrotingswijzigingen wordt voldaan aan het Besluit Begroting en 

Verantwoording en wordt het verwachtte begrotingssaldo up-to-date gehouden. 

 

3 Argumenten 

1.1 Hiermee wordt het verwachte begrotingssaldo 2013 bijgesteld. 

Voor toelichting verwijzen we naar de bijlagen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
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 2013 VOORSTELLEN    

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Na deze wijziging is het verwachte jaarresultaat voor de jaren: 
 

jaar Saldo na begr.wijz. 2 Mutatie begr.wijz. 3 Saldo na begr.wijz. 3 

2013 € 57.059 voordelig € 7.746 nadelig € 49.313 voordelig 

2014 € 78.694 voordelig € 11.461 nadelig € 67.233 voordelig 

2015 € 3.211 voordelig € 20.417 nadelig € 17.206 nadelig 

2016 € 367.470 voordelig € 20.547 nadelig € 346.923 voordelig 

 
 

8 Evaluatie 

Desgewenst kan dit product geëvalueerd worden in de raadswerkgroep financiën. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

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

 

 
 
 
Bijlagen:  2013i00920 raadsbesluit 
    2013i00921 Begrotingswijziging 3, boekjaar 2013 



nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S
0 642

nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S
64              64-              0

nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S
21 21

nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S
-13 -13

nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S
0 0 0 -2 0 3 0 0 0 0 -2

tot. 21 -2 64 3 -77 8 640
nadeel

Hiermee komt het voorlopige saldo voor 2013 op€ 49.313 voordelig

I
Verschuiving voorziening
Een deel van de in 2012 geplande uitgaven is niet in dat jaar besteed, deze bedragen worden -indien nodig- doorgeschoven naar 2013. Dit wordt 
middels deze begrotingswijziging gedaan voor de voorziening waterwegen, gebouwen, Sport & Spel en Infrastructuur. 
Voor waterwegen is de planning voor de komende jaren aangepast aan de huidige inzichten.

I

S

99 I/S
Diverse posten kleiner dan € 15.000

toelichting bij begrotingswijziging 3

In begrotingswijziging 3 worden de onderstaande mutaties verwerk en toegelicht. Deze wijzigingen hebben een voordelig effect op de exploitatie. Het 
verwacht saldo van 2013 wordt hiermee € 49.313 voordelig.

Positieve bedragen: meer lasten -- minder opbrengsten -- nadelig
Negatieve bedragen: minder lasten -- meer opbrengsten -- voordelig

2

3
WWB
Conform de ontvangen beschikking van het ministerie van SZW voor de wet werk en bijstand uitkeringen wordt de 10% regeling omhoog bijgesteld. 
De budgetten voor participatie en wsw zijn ook bijgestgeld conform de afgegeven beschikking. De Participatie budgetten dalen met 23,22% tov 2012 
met een bedrag van € 158.678, de WSW budgetten dalen met 0,02% tov 2012 met een bedrag van € 691.

Woonvisie
Conform raadsbesluit wordt het restant budget woonvisie beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het actieplan voortkomend uit de woonvisie 
wonen in Stad en Land

1

4 S
De Buit
De Buit is in het verleden verbouwd ten behoeve van SKL. SKL huurt het pand en heeft deze verbouwing betaald.
In het huurcontract is opgenomen dat bij tussentijdse opzegging door de gemeente, de gemeente de verbouwingskosten vergoed.
Om dit risico af te dekken wordt jaarlijks een bedrag gestort in de bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten. In 2012 heeft een extra storting 
plaatsgevonden, zoals ook vermeld in de jaarrekening 2012, door deze extra storting kunnen de geraamde stortingen voor 2013 en 2014 vervallen. 
Dit levert voor beide jaren een voordeel op.



Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs
PROG 1A Lokale gezondheidszorg 539            -                 539            540             549             549             
PROG 1B Wet Maatschap. Ondersteuning 4.237         -                 4.237         4.282          4.264          4.264          
PROG 1C  Jeugdbeleid 760            -                 760            641             634             631             
PROG 1D Jeugdgezondh. + prev.jeugdbeleid 1.129         -                 1.129         1.134          1.109          1.109          
PROG 1E  Lokaal onderwijsbeleid 571            -                 571            541             530             531             
PROG 1F Onderwijshuisvesting 2.319         -                 2.319         3.185          3.084          3.038          
Saldo 9.555         -                 9.555         10.323        10.170        10.121        

Progr 2 Werk en Inkomen
PROG 2A  Alg.Bijst(Bijz.bijst/min.beleid 2.031         21              2.052         3 1.925          1.925          1.925          
PROG 2B  Wet Soc.Werkvoorziening(Wsw) 208            -                 208            361             510             510             
PROG 2C  Vreemdelingenbeleid 41              -                 41              40               41               41               
Saldo 2.280         21              2.300         2.327          2.475          2.475          

Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport
PROG 3A  Kunst en Cultuur 1.144         -                 1.144         1.083          1.080          1.060          
PROG 3B  Sport 1.386         -                 1.386         1.329          1.257          1.228          
Saldo 2.530         -                 2.530         2.412          2.337          2.288          

Progr 4 Beheer openbare ruimte
PROG 4A  Verkeer en vervoer 4.362         2-                4.359         3.732          12.714        3.038          
PROG 4B  Water 471            -                 471            367             377             377             
PROG 4C Groen beleid en regio Diverse post -                 65              
PROG 4D Openbaar groen 2.158         -                 2.158         
PROG 4E  Speelplaatsen 111            -                 111            110             110             110             
PROG 4F  Riolering 311-            -                 311-            287-             207-             222-             
PROG 4G  Reiniging 149-            -                 149-            22-               197             180             
Saldo 6.705         2-                6.703         6.003          15.315        5.604          

Progr 5 Ruimtelijk beleid
PROG 5A  Ruimtelijke ordening 563            0-                563            324             316             322             
PROG 5B  Woonbeleid 86              64              150            2 81               82               75               
PROG 5C  Economische zaken 66              -                 66              71               66               71               
PROG 5D  Milieu 516            -                 516            504             491             491             
Saldo 1.231         64              1.295         981             955             960             

Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid
PROG 6A  Algemene regionale samenwerking 1.421         -                 1.421         1.446          1.076          1.006          
PROG 6B  Bestuur en dienstverlening 8.882         3                8.884         8.403          7.955          7.607          
PROG 6C  Openbare orde en veiligheid 374            -                 374            374             374             374             
PROG 6D  Brandweer en rampenbestrijding 1.389         -                 1.389         1.456          1.533          1.522          
Saldo 12.065       3                12.068       11.678        10.937        10.509        

Progr 7 Grondontwikkeling
PROG 7A  Grondontwikkeling algemeen 125            -                 125            92               86               75               
PROG 7B  Grondontwikkeling Centrumplan 31              -                 31              7                 1.246-          -                  
PROG 7C  Grondontwikkeling W4 1.195         0-                1.195         3.408          8.893-          -                  
Saldo 1.350         0-                1.350         3.507          10.052-        75               

Algemene dekkingsmiddelen
Alg dekkingsmiddelen A  Lokale heffingen 7.175-         -                 7.175-         7.321-          7.468-          7.472-          
Alg dekkingsmiddelen B  Algem uitkering 22.121-       -                 22.121-       22.502-        21.754-        22.213-        
Algemene dekkingsmiddelen C  Onvoorzien 155            -                 155            155             155             155             
Algemene dekkingsmiddelen D  Dividend 272-            -                 272-            272-             314-             409-             
Alg dekkingsmid E  Financieringsfunctie 1.654-         -                 1.654-         1.941-          1.318-          1.374-          
Alg dekkingsmid F Overige 1                -                 1                10               1                 4-                 
Saldo 31.067-       -                 31.067-       31.870-        30.698-        31.318-        

Toelichting
2014

na wijz.
2015 

na wijz.
2016 

na wijz.
Overzicht per programma

bedragen x € 1.000
2013

voor wijz.
wijz.

2013 
na wijz.



STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Algemene reserves

8297001 Algemene Reserve 1.336 -424 912 0 912

8297002 Bouw- en grondexploitaties 1.759 -227 1.533 0 1.533
8297003 Opbrengst verkoop aandelen NUON 903 -817 86 0 86

Totaal 3.999 -1.467 2.532 0 2.532

Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven

8297101 Egalisatiereserve omgevingsvergunning 0 0 0 0 0

8297102 Egalisatiereserve riolering 2.334 176 2.510 0 2.510

8297103 Egalisatiereserve reiniging 2.559 -60 2.499 0 2.499
8297104 Egalisatiereserve begraafplaats 0 0 0 0 0

Totaal 4.893 116 5.009 0 5.009

 

Bestemmingsreserves overige

8297201 Kunst en cultuur 41 -9 32 0 32

8297203 Sociale woningbouw 102 -12 90 -64 26 2

8297204 Rekenkamer 50 0 50 0 50

8297205 Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs 1.299 -4 1.295 0 1.295

8297206 Voormalig personeel 549 -166 383 0 383

8297209 Jaarafsluiting 530 -480 50 0 50

8297210 Sociaal Beleid 336 -100 236 0 236

8297211 Egalisatieres. exploitatielasten 9.193 151 9.344 -13 9.331 4

8297212 Regionale investeringsfonds RIF 5.710 -571 5.139 0 5.139

8297213 Regionalisering 330 -270 59 0 59

8297214 Informatiebeleidsplan 0 0 0 0 0

8297215 Gemeenschappelijk reg. Oude Rijnzone 600 -300 300 0 300

8297216 Bestemmingsreserve W4 ** 5.652 -1.507 4.145 0 4.145

8297218 Implementatie 3D transities 166 -86 80 0 80
8297217 Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0

Totaal 24.558 -3.355 21.203 -77 21.126

Totaal reserves 33.449 -4.706 28.743 -77 28.666

Voorzieningen met een verplichting

8298001 Pensioenoverdrachten wethouders 538 105 643 0 643

8298002 Wachtgeld wethouders 195 -88 108 0 108
8298003 Voorziening liq Streekmuziekschool 9 0 9 0 9

Totaal 742 17 759 0 759

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

8298101 Waterwegen 776 23 799 -124 675 1

8298102 Infrastructuur 1.273 406 1.679 -341 1.338 1

8298103 Sport & Spel 483 47 530 -124 406 1

8298104 Gemeentelijke gebouwen 2.749 181 2.930 -52 2.879 1

8298105 Milieubeleidsplan 0 0 0 0 0

Totaal 5.281 656 5.938 -640 5.298

Totaal voorzieningen 6.023 674 6.697 -640 6.057

Totaal reserves en voorzieningen 39.472 -4.033 35.440 -717 34.723

volg
 nr.

Stand per 31/12/2012 is conform de jaarrekening 2012. Het resultaat wordt geboekt na besluitvorming van de jaarrekening 2012 in 
de Raad van 8 juli 2013.

saldo
1 jan 2013

verwacht saldo 
31/12/2013 voor 

wijziging

verwacht saldo 
31/12/2013

na wijziging

mutaties 
2013

voor bw 2

Begr. 
Wijz.2



STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Algemene reserves

8297001 Algemene Reserve

8297002 Bouw- en grondexploitaties
8297003 Opbrengst verkoop aandelen NUON

Totaal

Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven

8297101 Egalisatiereserve omgevingsvergunning

8297102 Egalisatiereserve riolering

8297103 Egalisatiereserve reiniging
8297104 Egalisatiereserve begraafplaats

Totaal

 

Bestemmingsreserves overige

8297201 Kunst en cultuur

8297203 Sociale woningbouw

8297204 Rekenkamer

8297205 Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs

8297206 Voormalig personeel

8297209 Jaarafsluiting

8297210 Sociaal Beleid

8297211 Egalisatieres. exploitatielasten

8297212 Regionale investeringsfonds RIF

8297213 Regionalisering

8297214 Informatiebeleidsplan

8297215 Gemeenschappelijk reg. Oude Rijnzone

8297216 Bestemmingsreserve W4 **

8297218 Implementatie 3D transities
8297217 Resultaat na bestemming

Totaal

Totaal reserves

Voorzieningen met een verplichting

8298001 Pensioenoverdrachten wethouders

8298002 Wachtgeld wethouders
8298003 Voorziening liq Streekmuziekschool

Totaal

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

8298101 Waterwegen

8298102 Infrastructuur

8298103 Sport & Spel 

8298104 Gemeentelijke gebouwen
8298105 Milieubeleidsplan

Totaal

Totaal voorzieningen

Totaal reserves en voorzieningen

Stand per 31/12/2012 is conform de jaarrekening 2012.
de Raad van 8 juli 2013.

Meerjarenbeeld na wijziging

912 0 912 912 0 912 912 0 912

1.533 -210 1.323 1.323 -97 1.226 1.226 -40 1.186
86 0 86 86 0 86 86 0 86

2.532 -210 2.322 2.322 -97 2.224 2.224 -40 2.184

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.510 150 2.660 2.660 59 2.719 2.719 75 2.794

2.499 -178 2.320 2.320 -286 2.034 2.034 -270 1.764
0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.009 -28 4.980 4.980 -227 4.753 4.753 -195 4.558

32 -6 26 26 -4 22 22 10 32

26 -7 19 19 -7 12 12 0 12

50 0 50 50 0 50 50 0 50

1.295 0 1.295 1.295 0 1.295 1.295 0 1.295

383 -119 264 264 -28 236 236 -5 231

50 0 50 50 0 50 50 0 50

236 0 236 236 0 236 236 0 236

9.331 -197 9.134 9.134 -1.009 8.125 8.125 -260 7.865

5.139 -571 4.568 4.568 -571 3.997 3.997 -571 3.426

59 -59 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 -300 0 0 0 0 0 0 0

4.145 -3.929 216 216 520 736 736 0 736

80 0 80 80 0 80 80 0 80
0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.126 -5.189 15.937 15.937 -1.098 14.838 14.838 -825 14.013

28.666 -5.427 23.238 23.238 -1.422 21.816 21.816 -1.061 20.755

643 105 748 748 105 853 853 105 958

108 -38 69 69 -11 58 58 4 62
9 0 9 9 0 9 9 0 9

759 67 826 826 94 920 920 109 1.029

675 -16 659 659 -79 579 579 -79 500

1.338 -129 1.209 1.209 -121 1.088 1.088 -122 967

406 -43 363 363 -222 141 141 27 168

2.879 -286 2.592 2.592 -192 2.401 2.401 279 2.680
0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.298 -476 4.822 4.822 -613 4.209 4.209 106 4.315

6.057 -409 5.648 5.648 -519 5.129 5.129 215 5.344

34.723 -5.836 28.887 28.887 -1.942 26.945 26.945 -846 26.099

saldo
1 jan 2016

saldo
1 jan 2015

saldo
1 jan 2014

totale 
mutatie 

2014

saldo
31 dec 
2014

totale 
mutatie 

2016

saldo
31 dec 
2016

saldo
31 dec 
2015

totale 
mutatie 

2015



Totaaloverzicht programma's

bedragen x € 1.000

voor 
begr.wijz. begr.wijz.

na
begr.wijz.

Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs 9.555                  -                          9.555                  
Progr 2 Werk en Inkomen 2.280                  21                       2.300                  
Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport 2.530                  -                          2.530                  
Progr 4 Beheer openbare ruimte 6.705                  2-                         6.703                  
Progr 5 Ruimtelijk beleid 1.231                  64                       1.295                  
Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid 12.065                3                         12.068                
Progr 7 Grondontwikkeling 1.350                  0-                         1.350                  
Algemene dekkingsmiddelen 31.067-                -                          31.067-                
resultaat voor  reserves 4.649                  85                       4.734                  
resultaatbestemming 4.706-                  77-                       4.784-                  
resultaat 57                       8-                         49                       
Totaal begroting 0-                         -                          0-                         

Voorlopig resultaat 49.313            
voordelig

2014 2015 2016
na wijz. na wijz. na wijz.

Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs 10.323                10.170                10.121                
Progr 2 Werk en Inkomen 2.327                  2.475                  2.475                  
Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport 2.412                  2.337                  2.288                  
Progr 4 Beheer openbare ruimte 6.003                  15.315                5.604                  
Progr 5 Ruimtelijk beleid 981                     955                     960                     
Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid 11.678                10.937                10.509                
Progr 7 Grondontwikkeling 3.507                  10.052-                75                       
Algemene dekkingsmiddelen 31.870-                30.698-                31.318-                
resultaat voor  reserves 5.360                  1.440                  714                     
resultaatbestemming 5.427-                  1.422-                  1.061-                  
resultaat 67                       17-                       347                     
Totaal begroting 0                         0                         0                         

Voorlopig resultaat 67.233                17.206-                346.923              
voordelig nadelig voordelig

2013 
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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 18-6-2014 

Onderwerp:  Financiële kadernota 2014-

2017 

 Aan de raad.  

 

 

 

Vraag aan de raad 

1. Graag ontvangt het college uw kaders, wensen en bedenkingen ten aanzien van 
bijgaande financiële kadernota 2014-2017 zodat het college deze kan meenemen 
bij het opstellen van de begroting 2014-2017.  

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Binnen de planning & control cyclus neemt de financiële kadernota een belangrijke 

plaats in. Bij de behandeling van de financiële kadernota wordt aan de 

gemeenteraad verzocht de kaders voor het opstellen van de begroting 2014-2017 

aan te geven.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

Uitgangspunt voor de nota is de in november 2012 vastgestelde begroting 2013-

2016. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De financiële kadernota gaat over alle financiën en betreft hiermee alle 

beleidsvelden en alle regionale samenwerkingsverbanden. 

 

2 Beoogd effect 

Het college kaders mee te geven voor het opstellen van de begroting 2014-2017. Zodat 

deze begin november 2013 kan worden vastgesteld. 

 

3 Argumenten 

1.1 Meegeven kaders aan het college 
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Dit document voorziet de raad van benodigde informatie op basis waarvan hij kaders stelt 

voor de opstelling van de begroting. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De bedragen bevatten inschattingen 

Op basis van de huidige informatie zijn gegevens naar beste inzicht verwerkt. Op basis 

van voortschrijdend inzicht kunnen er verschillen optreden. 

 

1.2 De mutatie in de algemene uitkering blijft altijd een risico 

De meicirculaire is verwerkt in deze financiële kadernota. Het rijk zal echter,naar 

verwachting, nog verder gaan bezuinigen. Naar verwachting zal in de septembercirculaire 

hier meer over bekend worden. In deze kadernota is hierop al gezinspeeld door het 

instellen van een bestemmingsreserve behoedzaamheidsreserve AU. 

 

5 Milieu 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

In de financiële kadernota is een financieel overzicht van het meerjarenbeeld opgenomen. 
 

8 Evaluatie 

In de financiële kadernota wordt uitgegaan van schattingen. Bij het opstellen van de 

begroting 2014-2017 worden alle cijfers in detail verwerkt. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

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

 

 
  
Bijlagen:  1. Financiële kadernota 2014-2017 2013E02641 
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A. WOORD VOORAF

Zoals elk jaar hebben wij ook dit jaar de Kadernota samengesteld als voorloper op weg naar de Begroting 2014. In deze
Kadernota hebben wij weinig nieuwe beleidsthema’s opgenomen. De meeste wijzigingen ten opzichte van de lopende
meerjarenbegroting vloeien voort uit een uitbreiding en/of toename van taken op basis van eerdere besluitvorming bij Rijk en
Provincie. Verder hebben wij nadrukkelijke gekeken naar onze primaire taken (zoals het onderhoud van de openbare ruimte) en
een inschatting gemaakt van de te verwachte toename van de kosten. Om de toename van kosten te compenseren hebben wij
naar rationele oplossingen gezocht en gevonden. De deels structurele overschotten zoals die in de jaarrekening 2012 naar voren
zijn gekomen hebben daarbij als belangrijke leidraad gediend. Bovendien zijn wij niet te ver op details ingegaan ten einde het
overzicht van de ontwikkelingen in de komende jaren duidelijk te kunnen presenteren.

In de afgelopen jaren is gebleken dat de voorspelbaarheid van de Algemene Uitkering steeds verder afneemt. Deze onzekerheid
vormt in de vertaling van de Kadernota naar de Begroting 2014-2017 op basis van de huidige inzichten het grootste risico. De
mei-circulaire is verwerkt in deze kadernota. Echter er komen waarschijnlijk nog meer bezuinigingen vanuit het Rijk op ons af. Op
dit moment is nog onduidelijk of en hoe het kabinet om gaat met de 3%-norm vanuit Europa. Om deze onzekerheid op te vangen
voor 2014 wordt in deze kadernota voorgesteld om een reserve in te stellen om schommelingen in de algemene uitkering op te
kunnen vangen.

De 3Decentralisaties komen op de gemeente af. Deze 3Decentralisaties zullen een grote invloed krijgen op de gemeente
Leiderdorp, zowel beleidsmatig, in de uitvoering als in de algemene uitkering. In de mei-circulaire worden implementatiebudgetten
toegevoegd aan de algemene uitkering, deze implementatiebudgetten worden conform eerdere besluitvorming voor deze
implementaties ingezet via de 3D reserve.
Over de uitvoeringsbudgetten geeft de meicirculaire helaas minder duidelijkheid. Voor de Jeugdzorg wordt slechts een eerste
indicatie van het bedrag per gemeente gegeven. Voor Leiderdorp wordt hierbij een bedrag genoemd van € 5.764.379. Echter de
onzekerheid over dit bedrag is zo groot dat het rijk het nog niet aan de algemene uitkering heeft toegevoegd. Dit bedrag mag dan
ook niet anders dan als een grove indicatie beschouwd worden.

Een bijzondere post lichten wij nog extra toe. Bij het opstellen van de begroting 2013-2016 is voor 2015 een onttrekking begroot
uit de reserve egalisatie exploitatielasten van € 348.000. Met dit bedrag was de begroting voor 2015 sluitend. Dit bedrag is
vervolgens in 2016 begroot om weer terug te storten. In de toelichting op deze post is in de begroting vermeld dat bij de volgende
begroting op deze post zou worden teruggekomen. Bij deze willen wij aangeven dat wij deze post zo laten staan.

Al met al komen wij met de gehanteerde uitgangspunten voor de jaren 2014 en 2015 naar verwachting op een sluitende
begroting uit, waarbij de lokale lasten voor de inwoners, ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013-2016, met hooguit de
inflatiecorrectie zullen stijgen.

Wij vernemen graag van u of u zich kunt vinden in de voorstellen zoals verwoord in deze financiële kadernota.

Hoogachtend,
College van Burgemeester en Wethouders
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B. LEESWIJZER

Er is voor gekozen om de indeling van deze financiële kadernota zoveel mogelijk te laten aansluiten op de programma-indeling
zoals deze is gebruikt voor de begroting 2013.

In hoofdstuk C zijn de algemene uitgangspunten opgenomen. Deze uitgangspunten kunnen effect hebben op meerdere
programma’s en zijn voor de inzichtelijkheid niet uitgesplitst. Uiteraard zal dit in de begroting 2014-2017 wel plaats vinden.

In hoofdstuk D komen de programma’s naar voren. Per programma wordt gestart met een financieel overzichtje waarbij is
aangegeven of het in totaal om een voordelige mutatie (-/-) of een nadelige mutatie (+/+) gaat. In de nummering van de items
staat de 100-serie voor programma 1, de 200-serie voor programma 2 enzovoort.

Na de programma’s volgen in hoofdstuk E de voorgestelde mutaties op de reserves, in hoofdstuk F wordt nader ingegaan op
nieuwe risico’s.

In hoofdstuk G wordt een totaalbeeld geschetst van alle programma’s tezamen.
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C. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

- MJB 2013-2016 na begrotingswijziging 3/2013 s -67.233 17.206 -346.923 -375.478

1 Indexatie baten s -216.000 -216.000 -216.000 -216.000

2 Indexatie lasten s - - - -

3 Indexatie lonen s 200.000 200.000 200.000 200.000

4 Areaaluitbreiding s 75.000 200.000 300.000 300.000

5 Interne rente s - - - -

Totaal Algemene uitgangspunten -8.233 201.206 -62.923 -91.478

voordelig nadelig voordelig voordelig

0. Stand van de meerjarenbegroting 2013-2017 na begrotingswijziging 3

1. Indexatie baten
Op 13 maart zijn de economische verkenningen van het Centraal Plan van Statistiek (CBS) gepubliceerd. Hierin staat ook het
verwachte inflatiepercentage opgenomen dat wij normaliter aanhouden voor de indexatie van de inkomsten van de gemeente
Leiderdorp. Zij vermelden een verwachte inflatie voor 2014 van 2%. Daarnaast wordt aangegeven dat het percentage voor 2013
2,75% bedraagt. In de begroting 2013 van de gemeente is gerekend met 1,75% (+ 0,25% inhalen 2012). Voorgesteld wordt nu om
de inkomsten in de begroting te verhogen met 3% (2% + 1% inhalen 2013).
Dit betekent dat :
■ de leges zullen worden verhoogd met 3%.
■ de OZB zal worden verhoogd met 3% t.o.v. het meerjarenbeeld 2013, dus voor 2014 is dit 4% boven het tarief van 2013.
■ de rioleringstarieven zullen worden verhoogd met 3% + 5,5% (conform het vGRP) t.o.v. het tarief van 2013.
■ de reinigingstarieven zullen gezien de kostenontwikkeling van de afvalstoffenverwerking niet worden verhoogd, onderzocht

wordt of de tarieven kunnen dalen.
■ Overige inkomsten zullen ook worden verhoogd met 3%.

2. Indexatie lasten
Al een aantal jaren worden in de begroting wel de inkomsten geïndexeerd maar niet de uitgaven. Dit is de ultieme manier van de
kaasschaaf methode. Maar een dergelijke methode is wel eindig. Vandaar dat er voor 2014 goed is gekeken of deze methode
nogmaals gehanteerd kan worden of dat een indexatie noodzakelijk is. Gezien het saldo van de jaarrekening 2012 zien wij geen
reden om nu wel tot indexatie over te gaan. Waar indexatie noodzakelijk is dient dit via een verlaging van een ander budget
opgelost te worden. Zodat dit per saldo niet tot een stijging van de begroting leidt. Het niet indexeren kan tot gevolg hebben dat in
2014 meerdere begrotingswijzigingen voor dergelijke verschuivingen moeten worden doorgevoerd.

3. Indexatie lonen
Voor de begroting 2013 zijn de lonen met 1% geïndexeerd. Niet omdat er een loonstijging werd verwacht maar omdat de
indexatie van 2012 1% te laag was. Voor 2013 wordt mogelijk wel een loonstijging verwacht. De werkgeverslasten stijgen echter
ook. Derhalve wordt nu een loonstijging van 2% voorgesteld.

4. Areaaluitbreiding
Zoals ieder jaar, is ook dit jaar weer gekeken naar het effect van de areaalwijzigingen binnen het dorp op de begroting. Zo is
gekeken naar het aantal op te leveren woningen (voor OZB) en het toekomstig onderhoud van de buitenruimte. Het hier vermelde
bedrag is het scherpstellen van deze bedragen ten opzichte van voorgaande jaren. De mutatie op de algemene uitkering als
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gevolg van deze areaalwijzigingen is niet meegenomen in deze post, deze staan verantwoord onder het onderwerp algemene
uitkering onder Algemene Dekkingsmiddelen (801).

5. Interne rente
De interne rente is bij de begroting 2013-2016 bijgesteld. Van 4,5% naar 3,5%.
Nog altijd staat de rente historisch laag. Op 2 mei jl. golden de volgende rentetarieven:

25 jaar vaste lening 2,90%
6-maands deposito 0,05%

Dit betekent dat conform de financiële verordening de rentepercentages zouden moeten wijzigen. Voor de vergelijkbaarheid van
de cijfers is het echter niet wenselijk om ieder jaar de interne rente te wijzigen. Daarnaast is de rente historisch gezien zo laag dat
meegaan met deze lage rentes onherroepelijk tot rentestijgingen in de toekomst zal leiden. Rentestijgingen leveren een nadeel op
voor de exploitatie, rente dalingen leveren een voordeel op.

Derhalve wordt voorgesteld de interne rente voor de begroting 2014-2017 gelijk te houden aan de begroting 2013-2016 en vast te
stellen op:
Interne rekenrente (conform verordening 212 artikel 13a) 3,5%
Interne rekenrente (conform verordening 212 artikel 13b) 0,5%
Interne rekenrente (conform verordening 212 artikel 13c) 3,5%

Waarmee deze post geen invloed heeft op de begroting 2014-2017.
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D. PROGRAMMA'S

Programma 1: Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs
Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

101 WMO individuele voorzieningen s -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

102 Subsidieplafonds i -50.900 -50.900 -101.800 -101.800

103 Conciergies pcsv s -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

104 Drie transities s p.m. p.m. p.m. p.m.

105 Bijstellen taakstellingen s - - - -

Totaal programma 1 -215.900 -215.900 -266.800 -266.800

voordelig voordelig voordelig voordelig

101. WMO individuele voorzieningen
Op het budget van de individuele voorzieningen kan structureel worden bezuinigd. Dit komt onder andere door een hogere
opbrengst op de eigen bijdrage en doordat de ergotherapeutische kennis in huis is gehaald en niet meer ingehuurd hoeft te
worden.

102. Subsidieplafonds
Vanaf 2014 wordt een bezuiniging op het subsidieplafond gerealiseerd van 5%. Voorgesteld wordt om vanaf 2016 nomaals een
bezuiniging van 5% door te voeren. Waarmee de totale bezuiniging vanaf 2016 uitkomt op € 101.800.

103. Conciërges PCSV
Door de financiële doorstart van het PCSV ontstaat een nieuwe situaties t.a.v. de conciërges op de basisscholen. Het PCSV zal
hierin moeten saneren.

104. Drie transities
De overkomst van de transities op gebied van de AWBZ, participatiewet en jeugdzorg gaan gepaard met een korting van 25% op
het budget. Dit risico dient financieel afgedekt te worden.

105. Bijstellen taakstellingen
Onderstaande taakstellingen zijn in de begroting 2013-2016 opgenomen. De taakstellingen zijn beoordeeld op de haalbaarheid.
Vooralsnog is er geen reden om ervan uit te gaan dat deze taakstellingen niet gehaald worden.

 omschrijving 2014 2015 2016 2017

was Wet OKE, bedrag in cf. Algemene uitkering Gemeentefonds 48.995 48.995 48.995 48.995

 Met ingang van 2011 jaarlijks budget tbv spoedaanvragen
onderwjishuisvesting + bedrag tbv leegstand (€ 25.000) m.i.v.2014

14.155 14.179 14.203 14.203

  63.150 63.174 63.198 63.198

moet worden Wet OKE, bedrag in cf. Algemene uitkering Gemeentefonds 48.995 48.995 48.995 48.995

 Met ingang van 2011 jaarlijks budget tbv spoedaanvragen
onderwjishuisvesting + bedrag tbv leegstand (€ 25.000) m.i.v.2014

14.155 14.179 14.203 14.203

  63.150 63.174 63.198 63.198

verschil programma 1 - - - -
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Programma 2: Werk en Inkomen
Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

201 Aanvullende ziektekostenverzekering minimabeleid s -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

202 Sociale dienst s -115.000 -115.000 -115.000 -115.000

203 WSW s -127.600 -238.000 -157.000 -102.000

Totaal programma 2 -257.600 -368.000 -287.000 -232.000

voordelig voordelig voordelig voordelig

201. Aanvullende ziektekostenverzekering minimabeleid
In 2012 is de collectieve ziektekostenverzekering voor minima (doelgroep: inwoners tot 110% van het minimumloon) aanbesteed
in samenwerking met de gemeente Leiden. De gemeente Leiderdorp betaalt voor klanten de kosten van de aanvullende
verzekering (AV-gemeente Standaard). Met de nieuwe overeenkomst is een voordeel behaald op de bijdrage van de gemeente
per klant ten opzichte van de voorgaande overeenkomst. Uitgaande van de grootte van de doelgroep op niveau 2012 is de
onderstaande bezuiniging te realiseren. De kanttekening hierbij is dat het een open-einde regeling betreft: iedere rechtmatige
aanvraag wordt toegekend.

202. Sociale dienst
In de begroting 2013-2016 is een structureel voordeel op de uitvoeringskosten van de sociale dienst ingeboekt van € 175.000.
Nu de nieuwe uitvoeringsovereenkomst is gesloten zijn de begrote bedragen en de nieuwe overeenkomst naast elkaar gelegd.
Hieruit blijkt dat vanaf 2014 een extra bezuiniging van € 115.000 kan worden ingeboekt. Belangrijk aandachtspunt hierbij is wel,
dat in de overeenkomst een clausule is opgenomen dat, indien de werkelijke kosten fors hoger zijn als gevolg van het gestegen
aantal klanten er een naheffing zal volgen. Voor deze eventuele naheffing is met het inzetten van deze € 115.000 geen ruimte. Dit
zal als risico moeten worden opgenomen.

203. WSW
In de kadernota 2013-2016 en daaruit voortvloeiende in de begroting 2013-2016 zijn extra gelden opgenomen voor de
herstructurering van de WSW. Inmiddels zijn de kabinetsplannen weliswaar gewijzigd, maar extra lasten worden nog altijd
verwacht voor de WSW. Wel kunnen de bedragen bijgesteld worden.

was/wordt 2014 2015 2016 2017

was 152.600 302.000 302.000 302.000

wordt 25.000 64.000 145.000 200.000

mutatie -127.600 -238.000 -157.000 -102.000
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Programma 3: Kunst, Cultuur en Sport
Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

301 Buurtsportcoach i - - - -

302 Onderhoud Sportvelden i p.m. - - -

303 Breedtesport s - - - -

304 Correctie sociaal cultureel werk s 20.000 20.000 20.000 20.000

305 Bijstellen taakstellingen i - 30.000 - -

Totaal programma 3 20.000 50.000 20.000 20.000

nadelig nadelig nadelig nadelig

301. Buurtsportcoach
In april 2012 heeft het college besloten een aanvraag in te dienen voor de buurtsportcoach. De aanvraag is gehonoreerd. De
regeling gaat uit van cofinanciering. De gemeente hoeft de cofinanciering niet zelf bij te passen, maar mag die ook ‘in de markt’
vinden. Er is een bedrag van € 72.000 aan cofinanciering benodigd. Uit ervaringen in andere gemeenten blijkt dat volledige
cofinanciering niet in de markt gevonden kan worden, maar dat de helft wel haalbaar is (€ 36.000). Door de andere benodigde €
36.000 beschikbaar te stellen kan de buurtsportcoach mogelijk gerealiseerd worden. Wij streven er naar zoveel mogelijk gebruik
te maken van subsidieregelingen teneinde een continue aanvullende stroom subsidiegelden te genereren. De buurtsportcoach
geeft een impuls aan de samenwerking en kan de beleidsvelden sport, kinderopvang, onderwijs en gezondheidszorg op een
integrale wijze verbinden. Bovendien geeft de buurtsportcoach uitvoering aan de motie van D66 betreffende bewegingsonderwijs.
Waar subsidie niet tot een 100% financiering leiden zal het restant betaald worden uit de WMO-gelden, wat er per saldo toe leidt
dat deze post geen extra last voor de begroting met zich meebrengt.

302. Onderhoud sportvelden
De uitwerking van de sportnota kan er toe leiden dat het onderhoud van de sportvelden overgaat naar de verenigingen met een
eenmalige 'bruidsschat'. Onderhandelingen lopen.

303. Breedtesport
In de sportnota Sporten en Bewegen 2013-2017* is opgenomen dat subsidiemogelijkheden worden gecreëerd om
sportverenigingen in aanmerking te laten komen voor subsidie. Binnen het subsidiebudget is er geen ruimte om initiatieven
op het gebied van sporten en bewegen te subsidiëren. Sport is echter een belangrijk instrument om de gezondheid van onze
inwoners te bevorderen. Door subsidiemogelijkheden voor sportverenigingen te creëren willen wij verenigingen stimuleren hun
maatschappelijke rol uit te breiden en maatschappelijke doelen na te streven, zoals gezondheidsbevordering.
Deze post wordt gedekt binnen het WMO-budget en brengt hiermee geen extra kosten voor de begroting met zich mee.

304. correctie sociaal cultureel werk
Zoals besproken bij het raadsvoorstel over de subsidieplafonds 2014 dient er een correctie in de begroting plaats te vinden met
betrekking tot het sociaal cultureel werk. Met het raadsbesluit uit maart 2013 is dit eenmalig gecorrigeerd voor 2013. Nu wordt dit
ook gecorrigeerd voor de volgende jaren.
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305. Bijstellen taakstellingen
Onderstaande taakstellingen zijn in de begroting 2013-2016 opgenomen. De taakstellingen zijn beoordeeld op de haalbaarheid.
Hierbij is gebleken dat alleen de taakstelling op sportfondsen één jaar wordt doorgeschoven omdat de huidige overeenkomst loop
t/m 2015. Het verschil wordt nu in deze kadernota opgenomen.

 omschrijving 2014 2015 2016 2017

was sportfondsen - -30.000 -30.000 -30.000

 regionale sportvoorzieningen - -25.000 -50.000 -50.000

 accommodaties culturele voorzieningen -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

  -100.000 -155.000 -180.000 -180.000

moet worden sportfondsen - - -30.000 -30.000

 regionale sportvoorzieningen - -25.000 -50.000 -50.000

 accommodaties culturele voorzieningen -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

  -100.000 -125.000 -180.000 -180.000

      

verschil programma 3 - 30.000 - -

Programma 4: Beheer Openbare ruimte
Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

401 Integraal Beheer Openbare Ruimte s 800.000 - - -

402 Plantsoenen s -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

403 Onderhoud park de Bloemerd s - -53.851 -53.851 -53.851

404 Versobering wijkgericht werken s -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

405 Vervangingsinvesteringen s 6.575 6.400 6.225 14.252

406 Bijstellen taakstellingen s - - - -

Totaal programma 4 746.575 -107.451 -107.626 -99.599

nadelig voordelig voordelig voordelig

401. Integraal Beheer Openbare Ruimte
Momenteel wordt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uitgevoerd op basis van afzonderlijke beheerplannen.
Dit gaan we integraal maken. Door in de uitvoering efficiëntie in te bouwen, zal dit op termijn disciplinair bezuiniging met zich
meebrengen. Ondanks deze efficiëntieslag zal er op termijn door o.a. nieuwe inzichten, met name in de zettingsgevoelig
gebieden, extra budget bij moeten om de basis kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid te garanderen. Genoemde bedragen
vloeien voort uit analyses (op basis van een theoretisch kwantitatieve en kwalitatieve doorgerekend model).
Voor het dagelijks onderhoud en het groot onderhoud zijn de bestaande budgettten voldoende. Voor de vervangingen zal extra
geld benodigd zijn. Omdat het hier om investeringen met maatschappelijk nut gaat zijn hiervoor altijd drie opties, te weten:

1. Vooraf sparen via een reserve,
Indien gekozen wordt voor deze optie zou vanaf 2014 jaarlijks 2,5 miljoen in de reserve gestort moeten worden om vervolgens
ieder jaar de investeringen in één maal af te schrijven ten laset van deze reserve.

2. achteraf afschrijven,
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Indien gekozen wordt voor deze optie lopen de kapitaallasten op van € 60.000 in 2014 naar € 500.000 in 2017. Deze
stijging zet zich in de volgende jaren verder door. Deze bedragen zijn beduidend lager dan bij optie 1, dit komt doordat de
investeringen in 40 tot 60 jaar worden afgeschreven.

3. of een mengvorm van de opties 1 en 2,
Indien gekozen wordt voor de mengvorm spaar je in de jaren dat je gelden over hebt. De investeringen activeer je en de
jaarlijkse afschrijvingslasten breng je, indien mogelijk, ten laste van de bestemmingsreserve. In deze kadernota is gekozen
voor deze mengvorm. De uitwerking van deze mengvorm wordt in onderstaand overzicht nader financieel uitgewerkt.

Optie 3, mengvorm 2014 2015 2016 2017

Kapitaallasten vervangingen
Integraal Beheer

0 60.301 184.988 355.014

Storting in bestemmingsreserve
integraal beheer (totaal 800.000)

800.000 0 0 0

Vrijval uit bestemmingsreserve
integraal beheer (totaal -600.303)

0 -60.301 -184.988 -355.014

Totaal 800.000 0 0 0

De maatregelen uit het actieplan geluid zijn onderdeel van het uitvoeringsprogramma ibor

402. Geen plantsoenen meer herinrichten wanneer deze versleten zijn, deze worden omgevormd naar gazon
Door plantsoenen die het einde van hun levensduur hebben behaald te vervangen voor gazon wat goedkoper is in beheer kan
er structureel een bezuiniging worden behaald van € 50.000 per jaar. Het zal leiden tot een versobering van het straatbeeld maar
voldoet aan de veiligheidscriteria.

403. Onderhoud park de Bloemerd gelijktrekken met de wijken vanaf 2015
De parken hebben nu beiden een eigen beheerplan waar naar gewerkt wordt. Door dit voor de Bloemerd los te laten en op
te nemen in de planning van de wijken, zal het onderhoud geëxtensiveerd worden en meer werkzaamheden in bestekken
worden opgenomen wat een bezuiniging jaarlijks oplevert van € 53.851 voor de Bloemerd. Het aantal maaibeurten wordt dan
teruggebracht naar één keer per jaar (wordt nu meerdere malen per jaar gedaan). Zodra de dunning is afgerond volstaat alleen
reguliere snoei van eens in de vier jaar. Hierbij worden dan bijvoorbeeld de randen langs de paden ver genoeg teruggesnoeid
zodat er vier jaar lang geen randsnoei hoeft plaats te vinden.

404 Versobering wijkgerichtwerken
Wijkgerichtwerken heeft regelmatig kleinschalige projecten. Door deze via het KCC te laten lopen of via werk met werk maken
met GWE uitvoering / beheer of andere afdelingen, kan er een bezuiniging van € 10.000 per jaar behaald worden.

405. Vervangingsinvesteringen
Er is gekeken naar de vervangingsinvesteringen voor de kadernota. Dit leidt tot hogere lasten.

Extra lasten
 2014 2015 2016 2017

7210432 Vrachtw. Peugeot 37-VF-
X6

   1.753

7210433 Vrachtwagen Peugeot 36-
VF-X6

   1.753

7210745 Nissan Pickup 2013 6.575 6.400 6.225 6.050

7210474 Depotdogs    4.696

 6.575 6.400 6.225 14.252
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406. Bijstellen taakstellingen
Onderstaande taakstellingen zijn in de begroting 2013-2016 opgenomen. De taakstellingen zijn beoordeeld op de haalbaarheid.
Hierbij is gebleken dat geen enkele taakstelling voor alsnog hoeft te worden bijgesteld.

omschrijving 2014 2015 2016 2017

was Brugbediening op afstand - -60.000 -60.000 -60.000

 Taakstelling op Groen; taakstelling vanaf 2012 zoals in begroting cf
kadernota2012 opgenomen.

-125.000 -125.000 -125.000 -125.000

 Duurzaam veilig -42.000 -42.000 -42.000 -42.000

  -167.000 -227.000 -227.000 -227.000

moet worden Brugbediening op afstand - -60.000 -60.000 -60.000

 Taakstelling op Groen; taakstelling vanaf 2012 zoals in begroting cf
kadernota2012 opgenomen.

-125.000 -125.000 -125.000 -125.000

 Duurzaam veilig -42.000 -42.000 -42.000 -42.000

  -167.000 -227.000 -227.000 -227.000

      

verschil programma 4 - - - -
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Programma 5: Wonen en ondernemen
Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

501 Welstandsbeleid i 15.000 - - -

502 Bouwleges s 200.000 200.000 200.000 200.000

503 BWT constructie s -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

504 Milieuambtenaar s 60.000 60.000 60.000 60.000

505 Bijstellen taakstellingen s -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Totaal programma 5 249.000 234.000 234.000 234.000

nadelig nadelig nadelig nadelig

501. Welstandsbeleid
In 2010 is de huidige Welstandsnota vastgesteld. Bij vaststelling is ook geadviseerd om deze na 4 jaar te herzien. Daarnaast is
vanuit de coalitie ook behoefte aan gebieden en/of categorieën waarvoor geen redelijke eisen van welstand gelden. Dit past ook
in de behoefte aan deregulering, aangezien sommige bouwwerken na opheffing van de welstandseis vergunningvrij worden. Voor
het herzien van de welstandsnota zijn gelden nodig voor participatie, inhoudelijk advies en aanpassing van het document. De
kosten zijn naar verwachting € 15.000.

502. Bouwleges
De bouwleges staan al jaren begroot op hetzelfde bedrag (plus indexatie). Die inkomsten worden i.v.m. afname grote projecten en
de crisis ook al jaren niet meer gehaald. De kosten zijn nog wel (deels) hetzelfde; denk aan toezicht en handhaving die vaak ruim
na de inkomsten worden gerealiseerd. Afgelopen jaren is middels begrotingswijziging aangepast. Voorstel is nu de begroting al bij
aanvang aan te passen. Overschot aan inkomsten worden in reserve gebracht voor uitvoeringskosten (toezicht en handhaving).
Egalisatiereserve omgevingsvergunning is nu leeg.

503. BWT constructie
Momenteel wordt een van de medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht opgeleid tot constructeur. Wij verwachten op die manier
op termijn een deel van de nu ingehuurde expertise binnen eigen capaciteit op te vangen. Kanttekening is dat het maken van
constructieve berekeningen een specialisme dat altijd deels zal moeten worden ingehuurd.

504. Milieuambtenaar
In het coalitieakkoord is gesteld dat er een milieuambtenaar wordt aangesteld (1 fte). De hierin voorgestelde dekking is niet
realistisch (uit structurele overschot op diensten omgevingsdienst en overheveling regioambtenaar). Blijft het feit dat deze
afspraak uit het coalitieakkoord tot op heden nog niet is gerealiseerd. Middels deze (ongedekte) aanvraag kan dit als nog
gebeuren.

Taakomschrijving van de milieuambtenaar is vooral uitvoering van het milieubeleidsplan en stimuleren lokale initiatieven,
waaronder richting bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.
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505. Bijstellen taakstellingen
Onderstaande taakstellingen zijn in de begroting 2013-2016 opgenomen. De taakstellingen zijn beoordeeld op de haalbaarheid.
Hierbij is gebleken dat de kosten voor de volkstuinen aan de Hoogmadeseweg niet meer opgenomen hoeven te worden (al eerder
is besloten deze niet aan te kopen). Het verschil wordt nu in deze kadernota opgenomen.

 omschrijving 2014 2015 2016 2017

was Volkstuinencomplex hoogmadeseweg 6.000 6.000 6.000 6.000

 Milieubeheer -7.785 -19.891 -19.891 -19.891

 Energiefonds 14.000 14.000 14.000 14.000

  12.215 109 109 109

moet
worden

Volkstuinencomplex hoogmadeseweg - - - -

 Milieubeheer -7.785 -19.891 -19.891 -19.891

 Energiefonds 14.000 14.000 14.000 14.000

  6.215 -5.891 -5.891 -5.891

      

verschil programma 5 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Programma 6: Bestuur en Dienstverlening
Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

601 Uitvoering drank- en horecawet s 30.000 30.000 30.000 30.000

602 Premie aansprakelijksheidsverzekering s 13.580 13.580 13.580 13.580

603 Verhoging assurantiebelasting s 12.000 12.000 12.000 12.000

604 Regionaal Veiligheidshuis s 10.000 10.000 10.000 10.000

605 Burgelijke stand s 28.500 28.500 28.500 28.500

606 Modernisering GBA naar BRP s 50.000 - - -

607 Voorlichting s -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

608 Enkel Wettelijke verplichtingen IBP s - - -50.000 -50.000

609 Individueel opleidingsbudget s 27.500 27.500 27.500 27.500

610 Bijdrage Servicepunt71 s 45.152 43.196 41.331 40.066

611 Vervangingsinvesteringen s - 39.330 104.673 151.943

612 Bijstellen taakstellingen s 125.000 125.000 50.000 -

Totaal programma 6 316.732 304.106 242.584 238.589

nadelig nadelig nadelig nadelig

601. Drank- en horecawet
Per 1 januari 2013 is de nieuwe drank- en horecawet van kracht geworden waarbij er verantwoordelijkheden zijn verschoven
van de Nederlands Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) naar de gemeente. Belangrijkste drie consequenties zijn 1.) dat er voor
ondernemers minder vaak een vergunning aangevraagd hoeft te worden; 2.) dat de gemeente keuzes moet maken ten aanzien
van toezicht en handhaving; en 3.) dat er beleidsmatig afwegingen en keuzes moeten worden gemaakt: hoe zwaar zetten we als
gemeente in op alcoholmatiging. Als voorbeeld: een alcoholverbod in sportkantines zal leiden tot drastisch minder alcoholgebruik
ter plaatse, maar heeft grote consequenties voor begrotingen van sportclubs én vraagt veel capaciteit ten aanzien van toezicht
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en handhaving door de gemeente. Zowel op het gebied van toezicht en handhaving als op gebied van welzijnsvraagstukken
zullen dit jaar keuzes gemaakt moeten worden. De bestuurlijke keuzes bepalen hoe groot de bedragen zullen zijn die vanuit de
gemeente nodig zijn voor alcoholmatiging, toezicht en handhaving, kortom uitvoering van de drank- en horecawet.

In de loop van de tweede helft van 2013 zal na integrale afweging een advies naar het bestuur komen, waarna duidelijk zal
worden welke politieke keuzes worden gemaakt.

602. Premie aansprakelijksheidsverzekering
Het budget voor verzekeringen is onvoldoende. Zo is het budget voor de aansprakelijkheidsverzekering € 27.540 terwijl de in
2012 de in rekening gebrachte premie € 41.120 bedroeg.
De grondslag voor de berekening van de premie van de aansprakelijkheidsverzekering is het aantal inwoners in een gemeente.
Tot 2011 heeft de gemeente een premiegarantie gehad op de verzekering, hierna is de index op de premie toegepast door
Centraal Beheer. Het indexcijfer schommelt per jaar, voor 2013 is dit indexcijfer vastgesteld op 1,5%. Het schadebeeld van
de gemeente heeft geen invloed gehad op de berekening van de premie. In deze aanvraag is niet de verhoging van de
assurantiebelasting meegenomen, dit is in een aparte aanvraag voor alle verzekeringen gedaan

603. Verhoging assurantiebelasting
In 2012 is de assurantiebelasting verhoogd van 9,7 % naar 21 %. Dit heeft een kostenverhoging van € 12.000 tot gevolg waar
geen budget voor beschikbaar is. De  verhoging van de assurantiebelasting leidt in 2013 al tot een tekort op het nu beschikbare
budget voor verzekeringen.

604. Regionaal Veiligheidshuis
Aansluiting bij het regionaal Veiligheidshuis is niet verplicht, maar er is toenemende druk vanuit het rijk, mogelijk resulterend in
een verplichting van regionale deelname. Daarbij zijn er zeker argumenten om aan te sluiten:
■ uniforme en gestructureerde werkwijze bij de aanpak van veelplegers, jeugdgroepen en huiselijk geweld;
■ gebundelde expertise, naar verwachting resulterend in kwalitatief betere en snellere aanpak;
■ structurele casuïstiekbespreking met de partners, uitmondend in integrale plannen van aanpak;
■ borging van het traject van nazorg voor ex-gedetineerden, wat anders afzonderlijk moet worden gefinancierd.

Voorgesteld wordt nu om vanaf 2014 structureel € 10.000 per jaar op te nemen. Over deelname aan het veiligheidshuis moet nog
worden besloten. Het genoemde budget kan voor deelname worden ingezet of voor het in eigen beheer uitvoeren van de hiervoor
genoemde punten.

605. Burgerlijke stand
Met in werking treden van de basis registratie personen (BRP) zullen aanvragen voor uittreksels en afschriften voor een groot
gedeelte komen te vervallen. Alleen de aanvragen voor internationaal gebruik blijft gehandhaafd. Hierdoor zullen de inkomsten
dalen.

606. Modernisering GBA naar BRP
Modernisering van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) naar de nieuwe wet Basisregistratie Personen(BRP). Begin 2014
zal Leiderdorp als koplopergemeente aansluiten op de BRP. Hierdoor zal Leiderdorp moeten beschikken over een Burgerzaken
module(BZM) die ontwikkeld wordt door de software leverancier.

607. Voorlichting
In 2012 is geld overgehouden op het budget van voorlichting. Door daarnaast ook nog gemeente aan huis te vervangen door de
website, kan bespaard worden op de wekelijkse advertenties in het Leiderdorps weekblad + enkele specials.

608. Enkel wettelijke verplichingen IBP
Inmiddels is er meer duidelijkheid over het ICT budget. Het is mogelijk om dit budget te versoberen door enkel de wettelijke
verplichtingen (Operatie NUP) uit te voeren waaronder de basisregistraties (BRP, BGT, BKR, HR), eHerkenning, Lopende Zaken
en Digikoppeling. Echter de kosten van de verschillende bouwstenen zijn nog niet inzichtelijk. Het laten vervallen van de niet
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wettelijke verplichtingen zou een mogelijke besparing op kunnen leveren van € 25.000, hierbij kan gedacht worden aan het
laten vervallen van de doorontwikkeling Sharepoint omgeving, digitalisering van werkprocessen. Kwaliteits Instituut Nederlandse
Gemeente (KING) voert impact analyses uit om inzicht te krijgen in de financiële consequenties die de implementatie van de
genoemde bouwstenen heeft, deze kosten kunnen hoger uitvallen dan in eerste instantie landelijk ingeschat. In 2015 moeten alle
bouwstenen zijn geïmplementeerd. Het advies zou zijn om het budget, zoals vermeld in het Informatiebeleidsplan 2013-2015,
vanaf 2016 bij te stellen met -/- € 50.000

609. Individueel opleidingsbudget
In de cao voor gemeenteambtenaren is afgesproken dat gemeenten een persoonsgebonden ontwikkelbudget ter beschikking
stellen. Deze afspraak geldt voor drie jaar en is per 1 januari 2013 ingegaan. De afspraak is kort samengevat:
■ Per jaar heeft de medewerker recht op een budget van € 500. Hij kan dat inzetten ter bevordering van zijn inzetbaarheid en zijn

arbeidsmarktpotentie.
■ Opleidingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor zijn functie vallen hier niet onder.
■ Per jaar bepaalt de ambtenaar, in overleg met zijn leidinggevende, de bestemming van zijn budget. Dit wordt vastgelegd in het

persoonlijk ontwikkelingsplan. Hij kan er ook voor kiezen het op te sparen, zodat hij uiterlijk in 2015 een ruimer budget heeft, is
in een jaar geen bestemming gegeven aan het budget, dan vervalt het.

Uitgaande van het reguliere opleidingsbudget is geen ruimte voor zowel opleidingen noodzakelijk voor uitoefening van de functie
en het individueel opleidingsbudget. Willen we het budget toereikend maken om iedere medewerker € 500 ter beschikking te
stellen, zal een begrotingswijziging nodig zijn. Uitgangspunt bij deze wijziging is dat een deel van het huidige opleidingsbudget
wordt ingezet voor deze nieuwe CAO afspraak. Wij stellen daarom voor om het totale opleidingsbudget in vervolg vast te stellen
op € 1.250 per medewerker. Met 182 medewerkers komen we daarmee uit op € 227.500. Het begrote studiekostenbudget voor
2014 en verder is € 200.000 per jaar. Waardoor jaarlijks een bedrag van € 27.500 extra benodigd is.

De afspraak in de cao geldt voor drie jaar, 2013 t/m 2015. Vanuit de resultstaatbestemming 2012 wordt voorgesteld om voor
2013 extra budget te regelen. Hoewel deze afspraak slechts voor drie jaar geldt voorzien wij dat bij verlenging van de cao deze
afspraak waarschijnlijk niet naar beneden zal worden bijgesteld. Wellicht zal een andere afspraak worden gemaakt, maar dat zal
voor Leiderdorp dan niet tot lagere kosten leiden. Vandaar dat deze wijziging wordt voorgesteld voor alle jaren.

610. Bijdrage Servicepunt71
Op basis van de begroting 2014 van Servicepunt71 (vastgesteld door het DB 6/5/2013) worden de bijdragen van de deelnemers
volgens de meerjarenbegroting 2013 verhoogd met een index van 1,54%.

611. Vervangingsinvesteringen
Er is gekeken naar de vervangingsinvesteringen voor de kadernota. Dit leidt tot hogere lasten. De grootste mutaties worden
veroorzaakt door vervanging software heffingen en belastingen, GBA en de tablets en mobiele telefoons.

Applicaties worden vaak langer dan 5 jaar gebruikt omdat de applicatie nog steeds prima voldoet en er kennis binnen de
organisatie van de applicatie aanwezig is. De vervanging kan dan later in de tijd of zelfs voor 5 jaar worden overgeslagen.
Ook omdat binnen één jaar niet voldoende capaciteit aanwezig is om meer dan 2 applicaties te vervangen. De taakstelling is
opgenomen in de onderstaande tabel die de te verwachte doorschuiving aangeeft.

Extra lasten
 2014 2015 2016 2017

7210406 Vastgoed systeem
software

    

7210457 IBP Intern gebruik basis
registratie

 3.705 3.591 3.478

7210799 Tablets    12.892

7210800 Mobiele telefoons   16.050 15.525
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 2014 2015 2016 2017

7210398 Software BWT   11.400 11.050

7210402 GBA, burgerzaken   28.500 27.625

7210403 Klantbegeleidingssysteem  7.125 6.906 6.688

7210452 IBP Publiek rechterlijke
beperkingen

   1.381

7210459 IBP Invoeren DURP    4.144

7210462 IBP Messagebrooker    16.575

Technische Toetsing
Bouwactiviteiten (Nen normen en
wetgeving)

    

BAG software   14.250 13.813

Bestek software    8.550

Uitvaart software    8.550

Belastingen software   14.250 13.813

Heffingen / Invorderingen software  14.250 13.813 13.375

Gevonden en verloren voorwerpen
software

    

GIS software    13.813

WMO software  9.975 9.669 9.363

Waarderings software   14.250 13.813

Intranet    13.813

Cyclorama's software  4.275 4.144 4.013

Leerlingenvervoer software    6.906

eigendommenbeheer software     

Digitale presentatieschermen (4x)
investering 10.000 4jr

2.850 2.763

Taakstelling doorschuiven
investeringen

-35.000 -70.000

 0 39.330 104.673 151.943

612. Bijstellen taakstellingen
Onderstaande taakstellingen zijn in de begroting 2013-2016 opgenomen. De taakstellingen zijn beoordeeld op de haalbaarheid.
Hierbij is gebleken dat de taakstelling:
■ KCC; de besparing niet in de ICT systemen te vinden is, maar voornamelijk op persooneelsvlak, de besparing was te vroeg

ingeboekt. Nu wordt dit gecorrigeerd door 50% op te boeken in 2016 en 100% in 2017. Daarnaast is de naam van de
taakstelling is gewijzigd van KCC in organisatiewijziging.

■ dienstverlening facilitair, gezien de huidige ontwikkelingen rondom Servicepunt71 is het niet wenselijk om nu een extra
taakstelling aan Servicepunt71 op te dragen, deze taakstelling is dan ook doorgeschoven van 2014 naar 2016.
Het verschil wordt nu in deze kadernota opgenomen.

omschrijving 2014 2015 2016 2017

was De algemene taakstelling van € 500.000 is voor de jaren 2012 en
verder is conform de kadernota 2012-2015 gesplitst in € 200.000
materieel en € 300.000 personeel. Van het materiele deel is nog niet
alles gespecificeerd. Het restant staat hier.

-100.946 -149.946 -149.946 -149.946

 dienstverlening facilitair -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
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omschrijving 2014 2015 2016 2017

 concernzaken ondersteuning -5.000 -50.000 -50.000 -50.000

 Doorontwikkeling KCC -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

 inkoopvoordelen -373.084 -340.178 -342.178 -342.178

 restant taakstelling 10% op samenwerkingsverbanden -10.120 -10.120 -10.120 -10.120

 sterkere sturing op taken samenwerkingsverbanden - -70.000 -140.000 -140.000

  -614.150 -745.244 -817.244 -817.244

moet worden De algemene taakstelling van € 500.000 is voor de jaren 2012 en
verder is conform de kadernota 2012-2015 gesplitst in € 200.000
materieel en € 300.000 personeel. Van het materiele deel is nog niet
alles gespecificeerd. Het restant staat hier.

-100.946 -149.946 -149.946 -149.946

 dienstverlening facilitair    -25.000  -25.000

 concernzaken ondersteuning  -5.000 -50.000 -50.000 -50.000

 Organisatiewijziging    -50.000  -100.000

 inkoopvoordelen -373.084 -340.178 -342.178 -342.178

 restant taakstelling 10% op samenwerkingsverbanden -10.120 -10.120 -10.120 -10.120

 sterkere sturing op taken samenwerkingsverbanden - -70.000 -140.000 -140.000

  -489.150 -620.244 -767.244 -817.244

      

verschil Algemene dekkingsmiddelen 125.000 125.000 50.000 0

Programma 7: Grondontwikkeling
Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

701 Eenmalige mutatie grondexploitatie i -200.000 - - -

Totaal programma 7 -200.000 - - -

voordelig voordelig voordelig voordelig

701. Eenmalige mutatie grondexploitatie
Er doen zich in 2014 mogelijkheden voor om extra opbrengsten binnen de W4locaties te realiseren. De verwachting is dat dit ca
200.000 euro zal zijn.
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Algemene Dekkingsmiddelen
Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

801 Algemene uitkering Gemeentefonds s -754.757 -58.821 549.811 887.396

802 mutatie behoedzaamheidsreserve s 225.000 100.000 -175.000 -550.000

803 Inhuur taxatie woningen s -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

804 Markt opheffen/kostendekkend maken s - - -19.500 -19.500

805 Toeristenbelasting verhogen s -16.500 -16.500 -16.500 -16.500

806 Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen s -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Totaal algemene dekkingsmiddelen -656.257 -85.321 228.811 191.396

voordelig voordelig nadelig nadelig

801. Algemene uitkering Gemeentefonds
De algemene uitkering van het Gemeentefonds wordt berekend op basis van de laatst verschenen circulaire van het ministerie
over dit onderwerp. Dit is de meicirculaire 2013. Circulaires geven nooit de zekerheid die je als gemeente zou willen krijgen
van het rijk. Ook deze meicirculaire kent weer een aantal onzekerheden. Zo is bekend dat om de 3% norm te kunnen halen
het rijk nog meer moet bezuinigen. Deze extra bezuinigingen zijn niet in de meicirculaire verwerkt en daarmee ook niet in deze
kadernota.

Belangrijke posten die wel verwerkt zijn, zijn de volgende:
■ BCF niet afgeschaft

In het onderhandelaarsakkoord op 18 januari 2013 is opgenomen dat het BTW-compensatieFonds (BCF) niet wordt
afgeschaft, zoals dat nog de bedoeling was in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II. Als gevolg van het niet afschaffen
van het BCF wordt wel een korting toegepast op de het Gemeentefonds, in 2014 € 174 mln, Vermeerderd in 2015 met : € 310
mln.
De onderhandelaars hebben tevens afgesproken dat het BCF geen open einde regeling meer is. Het maximum bedrag
wordt vooraf bepaald. Daarbij geldt het niveau van 2014 als norm, dat vervolgens jaarlijks wordt geïndexeerd met het
accrespercentage volgens de normeringsmethodiek (samen de trap op, samen de trap af). Afwijkingen van het plafond worden
verrekend met het gemeentefonds en provinciefonds, dus zowel de onderschrijding als de overschrijding. Een overschrijding
van declaraties bij het BCF zal leiden tot een korting op het gemeentefonds en dat gaat ten koste van de gemeenten die
minder dan evenredig hebben gedeclareerd bij het BCF.

■ Onderuitputting 2012
Zoals in de brief over de decembercirculaire aangekondigd is het definitieve accres over 2012 verlaagd als gevolg van
onderuitputting van de departementen, hiermee was al rekening gehouden door de behoedzaamheidsreserve uit 2012
hiervoor mee te nemen naar dit jaar. Deze kan nu ingezet worden om een deel van deze verlaging mee te verrekenen. Deze
onderuitputting heeft voor een deel een structureel karakter, zoals in bovenstaande tabel zichtbaar.

■ Handhaving BCF
In het Regeerakkoord was men voornemens het BTW-compensatiefonds (BCF) af te schaffen. In het financieel akkoord dat het
Rijk en de decentrale overheden op 18 januari 2013 hebben gesloten heeft het kabinet de gemeenten en provincies echter een
handreiking gedaan door het BCF niet af te schaffen. De taakstellende korting is daarbij wel gehandhaafd en in deze circulaire
opgenomen.

■ Prijspeil naar 2014
In de Meicirculaire 2013 verspringt het basisjaar en wordt in 2014 de nominale ontwikkeling meegenomen.

■ Hoeveelheidsverschillen
De hoeveelheidsverschillen in 2013 worden veroorzaakt doordat een aantal kengetallen voor de berekening van de algemene
uitkering (zoals aantal woningen) inmiddels definitief zijn vastgesteld voor 2013, hier wordt dan ook mee verder gerekend. Voor
2014 en verder wordt uitgegaan van herijkte kengetallen ten behoeve van kadernota en begroting 2014. 
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■ WOZ herwaardering
Met ingang van het uitkeringsjaar 2014 wordt het rekentarief verhoogd, voor eigenaren van woningen op 0,1085%, voor
gebruikers van niet-woningen op 0,1153% en voor eigenaren van niet- woningen op 0,1430% vastgesteld. Dit leidt tot een
hogere aftrek binnen het gemeentefonds.
Deze tarieven houden rekening met een landelijke daling van WOZ-waarden gedurende 2012 van 5,7% voor woningen en
4,4% voor niet-woningen.

■ Onderwijshuisvesting
In het Regeerakkoord is afgesproken dat € 256 miljoen uit het gemeentefonds wordt overgeheveld naar de begroting van OCW
ten behoeve van de scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit bedrag wordt in de verdeling toegerekend
aan onderwijshuisvesting, maar daar niet aan uitgegeven. In afwachting van nadere besluitvorming is voorlopig een verdeling
naar rato van de maatstaven van het subcluster onderwijshuisvesting toegepast.

■ Dualiseringskorting
In de decembercirculaire 2012 zijn de gemeenten geïnformeerd over de uitname uit het gemeentefonds vanwege de
dualiseringscorrectie. Deze uitname wordt nu verdeeld.

Per saldo resulteren deze mutaties in een bijstelling van de algemene uitkering ten opzichte van de in de begroting opgenomen
bedragen. Voor 2014 is dit sterk positief, voor 2015 licht positiet en vanaf 2016 sterk negatief.

802. behoedzaamheidsreserve uitkering Gemeentefonds
Met het landelijk afschaffen van de behoedzaamheidsreserve en het opnieuw instellen van het principe samen de trap op, samen
de trap af, hebben wij ervoor gekozen om zelf een behoedzaamheidsreserve te begroten. Dit betekent dat jaarlijks een bedrag
van € 130.000 minder aan algemene uitkering wordt begroot dan dat de circulaires aangeven. Deze behoedzaamheidsreserve
wordt vervolgens ingezet om tegenvallers op te kunnen vangen. Deze tegenvallers kunnen ontstaan door uitnamen uit het
gemeentefonds of doordat de geraamde aantallen (bv inwoners, woningen) anders uitvallen dan begroot.

Voorgesteld wordt nu om deze behoedzaamheidsreserve om te zetten in een bestemmingsreserve. Daarbij gaat het volgende
principe gelden. jaarlijks wordt een bedrag van € 230.000 gestort in deze reserve. De dekking hiervoor komt uit de hiervoor
genoemde behoedzaamheidsreserve en de extra opgenomen post onvoorzien ad € 100.000.

Deze reserve heeft als doel om schommelingen in de algemene uitkering op te kunnen vangen. Gedurende jaar t en t+1, voor
nu is dit 2013 en 2014, worden bijstellingen als gevolg van nieuwe aantallen en circulaires steeds verrekend met deze reserve.
Bijstellingen voor de jaren daarna worden in principe niet uit deze reserve gedekt maar hier wordt via een beleidswijziging een
oplossing gezocht. Deze oplossingen zijn nu voor 2016 en 2017 nog niet gevonden. Daarom staan er nu onttrekkingen uit deze
reserve begroot. Hiermee zijn dit eigenlijk taakstellingen om in volgende jaren alsnog nader in te vullen. Wij zijn ons hiervan
bewust en bliijven zoeken naar oplossingen, ook om het materieel evenwicht in de komende jaren te behouden.

Voor 2013 is de tussentijdse wijziging inmiddels bekend, zie ook de 1e bestuursrapportage van 2013. Voor 2014 staat deze post
vooralsnog op pm, gezien de verwacht extra bezuinigingen die vanuit het Rijk op ons afkomen kan dit nog tot een behoorlijk
bedrag oplopen.

behoedzaamheidsreserve 2013 2014 2015 2016 2017

bestaande
behoedzaamheidsreserve

130.000 130.000 130.000 130.000 130.000

onvoorzien 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

storting/onttrekking 225.000 100.000 -175.000 -550.000

stelpost tussentijdse bijstellinge  -93.000 pm

mutatie per jaar 230.000 455.000 330.000 55.000 -320.000 

saldo eind van het jaar 137.000 592.000 922.000 977.000 657.000
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behoedzaamheidsreserve 2013 2014 2015 2016 2017

effect op algemene
dekkingsmiddelen

- 225.000 100.000 -175.000 -550.000 

803. Inhuur taxatie woningen
In 2012 is een aanbesteding gedaan voor de taxatie woningen-niet woningen en het adviseren bij bezwaar. Het kostenaspect
heeft voor 40% meegewogen in de uiteindelijke keuze. Verwachting is dat de kosten van externe advisering per 2014 kan
afnemen. Kanttekening is dat het altijd afhankelijk is van het aantal bezwaarzaken. Als dat toeneemt, neemt de kostenbesparing
weer af.

804. Markt kostendekkend maken/opheffen
De markt kost ruim € 30.000 (voornamelijk fte) en levert € 10.000 op. Kostendekkend maken is een optie. Ook opheffen levert een
kostenbesparing op van € 1.000 op jaarbasis plus 0,2 fte.

805. Toeristenbelasting verhogen
In de regio (Oegstgeest, Leiden) ligt het tarief voor toeristenbelasting op € 2. Als wij die prijs overnemen, levert dat € 16.500 plus
indexatie (niet meegenomen in schema) op.

806. Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen
De groot onderhoudsplanning van de gemeentelijke gebouwen zal worden herzien. Mede naar aanleiding van de opmerkingen
van de accountant kan hierbij een jaarlijkse besparing ingeboekt worden. Deze besparing bestaat uit een structureel lagere
dotatie in de ondervoorziening gemeentelijke gebouwen en in de uren die aan het beheer worden besteed.
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E. MUTATIE RESERVES

Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

901 re-integratie WWB i 92.500 92.500 92.500 -

902 Egalisatie integraal beheer openbare ruimte i -800.000 60.301 184.988 355.014

903 Behoedzaamheidsreserve uitkering Gemeentefonds 455.000 330.000 55.000 -320.000

Totaal t.l.v. reserves -252.500 482.801 332.488 35.014

901. Re-integratie/WWB
Binnen het participatiebeleid ligt het accent op de bevordering van arbeidsparticipatie. Door de stijging van het aantal nieuwe
klanten is het binnen het beperkte participatiebudget niet mogelijk om het zittende bestand ook te benaderen. Echter, hoe later
iemand start met participatie, hoe lastiger het wordt om uit de uitkeringssituatie te komen. Daarnaast staan in het kader van
voorkomen van fraude en het vergroten van de nalevingsbereidheid, handhaving en preventie hoog op de agenda. Klanten
vaker zien voorkomt problemen en werkt stimulerend, maar de gemeente zal de klanten dan ook perspectief moeten bieden. Om
naast de nieuwe instroom ook de huidige klanten goed te kunnen bedienen en uit te laten stromen naar arbeid is onderstaande
intensivering van het budget benodigd.

Ultimo 2012 is het totale aantal klanten in de bijstand 295. Hiervan zitten 193 personen langer dan 1 jaar in de uitkering. Van
het totaal bestand heeft 38 % vrijstelling van arbeidsplicht. Wordt deze factor meegewogen dan bestaat de doelgroep zittend
bestand uit 73 klanten. Een re-integratietraject via het Participatiecentrum kost gemiddeld € 3.800. Activering zittend bestand:
73 * € 3.800 = € 277.400.

In bovenstaand schema is uitgegaan van het stapsgewijs benaderen van 1/3 van de doelgroep per jaar. Omdat het om incidentele
gelden gaat wordt voorgesteld dit te dekken uit de reserve sociaal beleid.

902. Egalisatie Integraal Beheer Openbare Ruimte (zie ook 401)
Om de stijgende lasten van post 401 Integraal Beheer Openbare ruimte te kunnen egaliseren wordt voorgesteld om een
bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte in te stellen. Overschotten kunnen worden gestort in deze reserve om vervolgens
ingezet te kunnen worden voor egalisatie van de kapitaallasten in volgende jaren. Vooralsnog is alleen een storting in 2014
opgenomen. De onttrekking is gelijk aan de geraamde kapitaallasten.

903. Behoedzaamheidsreserve uitkering Gemeentefonds (zie ook 802)
Zoals in post 802 beschreven wordt er een nieuwe bestemmingsreserve gecreëerd voor de algemene uitkering. Hierin worden de
komende jaren bedragen gestort en in de jaren 2016 en 2017 bedragen onttrokken.
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F. RISICO'S

Nr. Onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

1001 Sociale dienst s p.m. p.m. p.m. p.m.

Totaal risico's - - - -

1001. Sociale dienst
Zoals opgenomen onder programma 2, is bij het contract van de uitvoering van de sociale dienst sprake van een mogelijke
naheffing. Dit risico zal in de risicoparagraaf van de begroting worden toegevoegd
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G. FINANCIEEL TOTAALOVERZICHT

onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

Algemene uitgangspunten

- MJB 2013-2016 na begrotingswijziging 3/2013 s -67.233 17.206 -346.923 -375.478

1 Indexatie baten s -216.000 -216.000 -216.000 -216.000

2 Indexatie lasten s - - - -

3 Indexatie lonen s 200.000 200.000 200.000 200.000

4 Areaaluitbreiding s 75.000 200.000 300.000 300.000

5 Interne rente s - - - -

Totaal Algemene uitgangspunten -8.233 201.206 -62.923 -91.478

voordelig nadelig voordelig voordelig

Programma 1

101 WMO individuele voorzieningen s -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

102 Subsidieplafonds i -50.900 -50.900 -101.800 -101.800

103 Conciergies pcsv s -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

104 Drie transities s p,m, p,m, p,m, p,m,

105 Bijstellen taakstellingen s - - - -

Totaal programma 1 -215.900 -215.900 -266.800 -266.800

voordelig voordelig voordelig voordelig

Programma 2

201 Aanvullende ziektekostenverzekering minimabeleid s -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

202 Sociale dienst s -115.000 -115.000 -115.000 -115.000

203 WSW s -127.600 -238.000 -157.000 -102.000

Totaal programma 2 -257.600 -368.000 -287.000 -232.000

voordelig voordelig voordelig voordelig

Programma 3

301 Buurtsportcoach i - - - -

302 Onderhoud Sportvelden i p,m, - - -

303 Breedtesport s - - - -

304 Correctie sociaal cultureel werk s 20.000 20.000 20.000 20.000

305 Bijstellen taakstellingen i - 30.000 - -

Totaal programma 3 20.000 50.000 20.000 20.000

nadelig nadelig nadelig nadelig

Programma 4

401 Integraal Beheer Openbare Ruimte s 800.000 - - -

402 Plantsoenen s -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

403 Onderhoud park de Bloemerd s - -53.851 -53.851 -53.851

404 Versobering wijkgericht werken s -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

405 Vervangingsinvesteringen s 6.575 6.400 6.225 14.252

406 Bijstellen taakstellingen s - - - -
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onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

Totaal programma 4 746.575 -107.451 -107.626 -99.599

nadelig voordelig voordelig voordelig

Programma 5

501 Welstandsbeleid i 15.000 - - -

502 Bouwleges s 200.000 200.000 200.000 200.000

503 BWT constructie s -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

504 Milieuambtenaar s 60.000 60.000 60.000 60.000

505 Bijstellen taakstellingen s -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Totaal programma 5 249.000 234.000 234.000 234.000

nadelig nadelig nadelig nadelig

Programma 6

601 Uitvoering drank- en horecawet s 30.000 30.000 30.000 30.000

602 Premie aansprakelijksheidsverzekering s 13.580 13.580 13.580 13.580

603 Verhoging assurantiebelasting s 12.000 12.000 12.000 12.000

604 Regionaal Veiligheidshuis s 10.000 10.000 10.000 10.000

605 Burgelijke stand s 28.500 28.500 28.500 28.500

606 Modernisering GBA naar BRP s 50.000 - - -

607 Voorlichting s -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

608 Enkel Wettelijke verplichtingen IBP s - - -50.000 -50.000

609 Individueel opleidingsbudget s 27.500 27.500 27.500 27.500

610 Bijdrage Servicepunt71 s 45.152 43.196 41.331 40.066

611 Vervangingsinvesteringen s - 39.330 104.673 151.943

612 Bijstellen taakstellingen s 125.000 125.000 50.000 -

Totaal programma 6 316.732 304.106 242.584 238.589

nadelig nadelig nadelig nadelig

Programma 7

701 Eenmalige mutatie grondexploitatie i -200.000 - - -

Totaal programma 7 -200.000 - - -

voordelig voordelig voordelig voordelig

Algemene Dekkingsmiddelen

801 Algemene uitkering Gemeentefonds s -754.757 -58.821 549.811 887.396

802 mutatie behoedzaamheidsreserve s 225.000 100.000 -175.000 -550.000

803 Inhuur taxatie woningen s -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

804 Markt opheffen/kostendekkend maken s - - -19.500 -19.500

805 Toeristenbelasting verhogen s -16.500 -16.500 -16.500 -16.500

806 Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen s -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Totaal algemene dekkingsmiddelen -656.257 -85.321 228.811 191.396

voordelig voordelig nadelig nadelig
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onderwerp i/s 2014 2015 2016 2017

TOTAAL EXPLOITATIE -5.684 12.640 1.046 -5.892

voordelig nadelig nadelig voordelig
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 2013 BESLUITEN    

Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 18-06-2013 

Onderwerp:  financieel kader Vliko    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gezien het advies van commissie Ruimte van dinsdag 2 juli 2013; 

 

b e s l u i t: 

 

1 A. Krediet beschikbaar te stellen van € 350.000,= om de definitieve 
koopovereenkomst op te stellen, incl. bodemonderzoeken en taxatie (€ 100.000,= in 
2013) en het aankoopbedrag aan te vullen (€ 250.000,= in 2016) en deze ten laste te 
laten komen van de algemene reserve. 
 
1 B. Krediet beschikbaar te stellen van € 750.000,= voor de realisatie van de groene 
herinrichting van de locatie van Vliko (scenario 1 uit het rapport Vliko Leiderdorp 
Financiële en planeconomische resultaten), en deze ten laste te laten komen van de 
algemene reserve. 
 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 8 juli 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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 2013 VOORSTELLEN    

1 
 

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 18-06-2013 

Onderwerp:  Financieel kader Vliko  Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1 A. Krediet beschikbaar te stellen van € 350.000,= om de definitieve 
koopovereenkomst op te stellen, incl. bodemonderzoeken en taxatie (€ 100.000,= in 
2013) en het aankoopbedrag aan te vullen (€ 250.000,= in 2016) en deze ten laste te 
laten komen van de algemene reserve. 
 
1 B. Krediet beschikbaar te stellen van € 750.000,= voor de realisatie van de groene 
herinrichting van de locatie van Vliko (scenario 1 uit het rapport Vliko Leiderdorp 
Financiële en planeconomische resultaten), en deze ten laste te laten komen van de 
algemene reserve. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Voor de verplaatsing van Vliko en de herstructurering van het Vliko-perceel op het 

bedrijventerrein Lage Zijde is een gemeentelijk krediet nodig van ca € 1,1 miljoen. 

Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

 

Aanvullende aankoopbedrag Leiderdorp Vliko      €   250.000,= 

Geraamde kosten: 

Taxatie, bodemonderzoek en opstellen koopovereenkomst  €   100.000,= 

Groene herinrichting perceel Vliko          €   750.000,= + 

Totaal geraamde kosten ca.           € 1.100.000,= 

 

Voor het jaar 2013 wordt € 100.000,= krediet gevraagd om de definitieve 

koopovereenkomst op te stellen, benodigde bodemonderzoeken te doen en een 

aanvullende taxatie uit te laten voeren. Voor het jaar 2016 wordt krediet gevraagd 

voor het aanvullende aankoopbedrag voor Vliko en de geraamde 

herinrichtingskosten voor het terrein van Vliko. 
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Besluitvorming is nu nodig want in september 2013 moet een concept definitieve 

koopovereenkomst opgesteld zijn om de deadline van eind van dit jaar te halen. De 

Oude Rijnzone beslist eind november 2013 definitief over de beschikking aan 

Leiderdorp. Dan wil het ook inzichtelijk hebben hoe Leiderdorp de herstructurering 

op hoofdlijnen denkt te realiseren.  

 

Het project voor de verplaatsing en herinrichting wordt vanzelfsprekend 

meegenomen in de voortgangsrapportages van de GIG. 

 

Op 30 mei hebben de gemeente Leiderdorp en Vliko een intentieverklaring 

getekend waarin beide partijen een prijs en condities overeenkomen waaronder een 

definitieve koopovereenkomst opgesteld kan worden. De voorbereidingskosten voor 

een definitieve koopovereenkomst (taxatie, bodemonderzoeken en opstellen 

koopovereenkomst door een ervaren advocatenkantoor zijn geraamd op € 100.000,- 

 

De aankoopprijs van Vliko is hoger dan de bijdrage die beschikbaar komt uit het 

Regionaal Investeringsfonds Oude Rijnzone (RIF ORZ). Het verschil in waarde is € 

250.000,-. (aankoopprijs € 9.600.000 minus bijdrage RIF ORZ € 9.350.000) 

Met de definitieve koopovereenkomst kan een beroep gedaan worden op 

financiering vanuit het RIF ORZ van € 9.350.000,=.  

 

Daarnaast heeft Leiderdorp een opgave binnen de Oude Rijnzone/cluster 

Noordoever Oude Rijn om de Lage Zijde na het vertrek van Vliko te herstructureren 

en een oppervlakte ter grootte van Vliko om te vormen naar openbaar groen. Om 

een goede kosteninschatting te maken is een rapport op gesteld met een drietal 

scenario’s voor de uitwerking van de herstructurering.  

 

Om de groene inrichting te realiseren en de kosten voor Leiderdorp te beperken, is 

gekozen om de herstructurering vorm te geven door de kavel van Vliko om te 

vormen naar openbaar groen en geen bedrijven te verplaatsen (scenario 1). De 

keuze wordt daarmee gemaakt om niet te investeren in het bedrijventerrein Lage 

Zijde door de herstructurering van het hele bedrijventerrein of door een heruitgifte 

van een deel van het terrein zoals in de andere scenario’s staat beschreven. De 

andere scenario’s kosten of te veel geld met risico’s (verplaatsing van bedrijven 
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naar het terrein van Vliko) of dragen te weinig bij aan de doelstellingen van De 

Oude Rijnzone (opnieuw bedrijventerrein maken van een deel van de kavel van 

Vliko).  

 

Met de keuze voor scenario 1 worden en de doelstellingen van de Oude Rijnzone 

behaald en die van de gebiedsvisie Polder Achthoven. Deze zijn het verminderen 

van de vrachtwagenvervoersbewegingen op de Achthovenerweg, het verkleinen 

van het bedrijventerrein Lage Zijde en een groene inrichting van de oppervlakte van 

Vliko. De kosten voor de groene herinrichting worden nu geraamd op € 750.000,=. 

De meeste kosten komen ten laste van het jaar 2016. Alleen de voorbereidende 

kosten om een definitieve koopovereenkomst op te stellen komen ten laste van 

2013. De daadwerkelijke kosten voor de groene herinrichting worden inzichtelijk als 

de definitieve herinrichtingsplannen opgesteld zijn. Dan zal ook duidelijk zijn welke 

cofinanciering voor dit deel van de opgave beschikbaar is. Het doel daarbij is dat 

hiervoor zoveel mogelijk andere dekkingsbronnen kunnen worden ingezet. Ditzelfde 

geldt voor de resterende opgave voor de omvorming van het HSL/A4 

informatiecentrum. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 Leiderdorp neemt deel in de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone om 

een aantal zaken te realiseren. Deze betreffen onder andere de verplaatsing van 

Vliko en de herstructurering van bedrijventerrein Lage Zijde. Tevens wil Leiderdorp 

het HSL/A4 informatiecentrum omvormen tot een Groene Hart informatiecentrum. 

Deze opgaven staan in het Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone en zijn 

vastgelegd in de gebiedsvisie Polder Achthoven.  

 

De gemeente Leiderdorp spreekt al ruim 12,5 jaar met Vliko over de verplaatsing 

van het bedrijf. Zowel politiek bestuurlijk als bij de inwoners van het Oude Dorp 

houdt het Vliko dossier de gemoederen bezig. Met name de vervoersbewegingen 

leiden tot overlast. Iedereen is er van overtuigd dat verplaatsen naar een andere 

locatie, die beter ontsloten is een bevredigende oplossing is.  

 

Binnen de Oude Rijnzone zijn locatiestudies gedaan, zijn middelen beschikbaar 

gesteld en is een verkenner ingezet om de verplaatsing van Vliko mogelijk te 
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maken. Die plek lijkt nu gevonden te zijn in Zoeterwoude op industrieterrein de 

Grote Polder. Op 30 mei 2013 tekenden wethouder Zilverentant en de heren Koen 

en Sciarli namens Vliko de intentieverklaring tot koop van het eigendom van Vliko 

door de gemeente Leiderdorp. Daarmee is een belangrijke stap gezet om tot een 

definitieve koopovereenkomst tussen beide partijen te komen. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 De verplaatsing van Vliko en de hersturcturering van bedrijventerrein Lage Zijde 

hangt met alle ruimtelijke beleidsvelden samen. Vanuit het oogpunt van de beleefde 

verkeersoverlast draagt de verplaatsing van Vliko ook bij aan het oplossen van een 

maatschappelijk vraagstuk. 

 

2 Beoogd effect 

  De groene inrichting van de polder Achthoven en de vermindering van 
vrachtwagenbewegingen op de Achthovenerweg. 
 
 

3 Argumenten 

1.1 een aanvullende gemeentelijke bijdrage is nodig, de bijdrage uit het RIF ORZ alleen is 

niet voldoende. Deze dekt niet de hele opgave voor het cluster Noordoever Oude Rijn/ 

verplaatsing Vliko en herstructurering Lage zijde. Een aanvullende Leiderdorpse bijdrage is 

nodig om het college in staat te stellen de opgave te realiseren. Deze is geraamd op € 

250.000,= voor de aankoop van Vliko, € 100.000,= voor het opstellen van een definitieve 

koopovereenkomst en € 750.000,= voor het groen herinrichten van het kavel van Vliko.  

 

1.2 Externe deskundige inzet is nodig, een bodemonderzoek en een taxatierapport is 

noodzakelijk, evenals de inzet van een deskundige bij het opstellen van de definitieve 

koopovereenkomst, zodat vooraf zoveel mogelijk risico’s uitgesloten kunnen worden. 

 

1.3 Leiderdorp kan met de aanvullende bijdrage voldoen aan zijn opgave; want scenario 1 

voldoet aan de gestelde opgave binnen de kaders van  het ontwikkelstrategiekader Oude 

Rijnzone cq cluster Noordoever Oude Rijn en de doelstellingen uit de gebiedsvisie Polder 

Achthoven.  

 

1.4 Leiderdorp investeert niet in de verdere ontwikkeling of uitbreiding van bedrijventerrein 

de Lage Zijde,  want de kosten voor verplaatsing zijn te hoog en daarmee niet realistisch. 
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Daarnaast is een heruitgifte van een deel risicovol, omdat niet op voorhand is te zeggen of 

er überhaupt een gegadigde is en of die de prijs wil betalen die in de nota grondbeleid 

staat. De Lage Zijde staat in de markt niet bekend als een courant bedrijventerrein met 

voldoende voorzieningen en bereikbaarheid. 

 

1.5 Leiderdorp realiseert een belangrijke opgave, want met het vertrek van Vliko wordt het 

aantal vrachtwagenbewegingen op de Achthovenerweg sterk teruggebracht. Daarnaast 

kan de Lage Zijde verkleind worden en groen worden ingericht. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het Algemeen Bestuur van de Oude Rijnzone moet in november 2013 definitief het 
geld voor de verplaatsing beschikken aan Leiderdorp. Door in september een concept 
definitief koopcontract te hebben, behalen we een belangrijke mijlpaal in dat proces 
 
1.2 het moederbedrijf van Vliko moet instemmen met de business case voor de 
verplaatsing. Door tijdig te starten met het opstellen van de definitieve koopovereenkomst, 
het bodemonderzoek en de taxatie wordt zoveel mogelijk onzekerheid weggenomen 
 
1.3 Staatsteun moet worden vermeden. Door een extra taxatie op te laten stellen kan 
duidelijk worden wat de reële waarde van Vliko is. Daarmee staat Leiderdorp sterker. 
 
1.4 Het risico van bodemvervuiling moet worden vermeden. Daarom laat Leiderdorp zelf 
een bodemonderzoek uitvoeren. Zowel in aanloop naar de definitieve koopovereenkomst 
als bij het daadwerkelijke vertrek van Vliko vanaf de Achthovenerweg 17B  
 
 
1.5 Realisatiekosten voor de groene herinrichting zijn onvermijdelijk. Op dit moment is een 
kostenraming gemaakt op hoofdlijnen. Bij het opstellen van de definitieve 
inrichtingsplannen zal ook een meer specifieke kostenoverzicht worden opgesteld.  
 
1.6 Leiderdorp gaat op zoek naar cofinanciering voor de herstructurering. Binnen het RIF 
ORZ heeft Leiderdorp aanvullende middelen geclaimd, daarnaast zijn er co financierings- 
mogelijkheden binnen het groenfonds Holland Rijnland en worden gesprekken gevoerd 
met ander (overheids)partijen. Omdat daar op dit moment nog geen concrete toezegging 
op is, wordt de raad gevraagd het krediet volledig beschikbaar te stellen. 
 
1.7 Leiderdorp krijgt na het vertrek van Vliko minder inkomsten, omdat de OZB ( € 
37.864,32 in 2013) wegvalt. Daarentegen zullen de woningen aan de Achthovenerweg in 
waarde stijgen, omdat de overlast van vrachtwagens van Vliko niet meer aanwezig is. 
 
1.8 Leiderdorp krijgt een areaaluitbreiding voor onderhoudskosten groen. Bij de 
doorrekening van de definitieve herinrichtingsplannen worden ook de structurele kosten 
meegenomen. 
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1.9 Het HSL/A4 informatiecentrum wordt omgezet in een Groene Hart informatiecentrum. 
Daarvoor is nu geen geld beschikbaar binnen het RIF ORZ. Het doel is om bij de realisatie 
van deze opgave zoveel mogelijk dekkingsbronnen in te zetten. 
 

5 Duurzaamheid 

De omgevingsdienst West Holland is betrokken geweest in het voortraject en zal gevraagd 
worden om het bodemonderzoek te begeleiden. 
 

6 Communicatie en participatie 

Bij het opstellen van de definitieve koopovereenkomst, het bodemonderzoek en het 
taxatierapport wordt nauw samengewerkt met Vliko. Met de gemeente Zoeterwoude 
worden gezamenlijke gesprekken gevoerd om de verhuizing van Vliko naar de Grote 
Polder ook politiek bestuurlijk zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Kosten:  aankoop Vliko       € 9.600.000,= 

    Kosten voor 

definitieve koopovereenkomst €     100.000,= 

Geraamde kosten 

herinrichting perceel Vliko   €     750.000,= + 

                 € 10.450.000,= 

Baten  bijdrage RIF ORZ           €    9.350.000,= - 

Nog te dekken op dit moment  ca         €    1.100.000,= 

     

Voor de dekking wordt hierbij voorgesteld dit uit de algemene reserve te onttrekken. Deze 

kosten baten blijken uit het rapport Vliko Leiderdorp, Financiële en planeconomische 

resultaten. Bij het opstellen van de definitieve herinrichtingsplannen worden de werkelijke 

kosten inzichtelijk. Daarbij zal ook duidelijk worden hoe de cofinanciering geregeld kan 

worden. Dit zelfde geldt ook voor de omvorming van het HSL/A4 informatiecentrum. 

 

8 Evaluatie 

Middels een ruimtelijk inrichtingsproject wordt een uitvoeringsplan gemaakt voor de groene 

herinrichting van de achterlaatlocatie van Vliko. Dan kunnen kosten en 

cofinancieringsmogelijkheden nader in beeld worden gebracht.  

Het project voor de verplaatsing en herinrichting wordt vanzelfsprekend meegenomen in 

de voortgangsrapportages van de GIG. 
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Voorwoord 
 

Voor u ligt de rapportage van de financiële en planeconomische uitgangspunten ten behoeve van de 

aankoop en herontwikkeling van de Vliko-locatie. Het rapport dient duidelijkheid te verschaffen in de drie 

mogelijke scenario’s die worden berekend met de kennis van nu. Deze scenario’s worden vervolgens 

vergeleken met de businesscase uit 2010.  
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1. Inleiding 
 

Leiderdorp neemt deel aan de GR Oude Rijnzone om onder andere de verplaatsing van Vliko te realiseren. 

De afspraak binnen de Oude Rijnzone is dat iedere gemeente haar opgaven in een businesscase beschrijft. 

Voor Leiderdorp is dit de businesscase Cluster Noordoever Oude Rijn.   

 

De gemeente Leiderdorp is al enige jaren bezig met de verwerving van de locatie van Vliko. Ten tijde van 

het schrijven van deze rapportage is de ambtelijke overeenstemming die is bereikt met Vliko nog niet in 

detail uitgewerkt en nog niet vastgelegd in een overeenkomst. Ondanks het ontbreken van de details van 

deze nog te sluiten overeenkomst is het wel mogelijk om een globaal inzicht te geven in de 

planeconomische consequenties van dit akkoord.  

 

In overleg met de gemeente Leiderdorp is gekozen om drie scenario’s financieel onderling te vergelijken en 

aan te geven in hoeverre dit afwijkt van de businesscase uit 2010. De volgende drie scenario’s zijn 

opgesteld en zullen onderling worden vergeleken: 

1. De vrijkomende Vlikolocatie geheel inrichten als natuurgebied; 

2. De vrijkomende Vlikolocatie gedeeltelijk invullen met de te verplaatsen bedrijven die nu op de 

achterzijde van het plangebied liggen; 

3. De vrijkomende Vlikolocatie gedeeltelijk uitgeven aan nieuwe bedrijven waarbij de overige huidige 

bedrijven gehandhaafd blijven. 
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2. Bijdrage RIF en gemeente 
 

Voor de herstructurering van de Lage Zijde incl. de verplaatsing van Vliko en het omvormen van het 

HSL centrum is geld beschikbaar uit het RIF (regionaal investeringsfonds) Oude Rijnzone. In totaal 

gaat het hier voor de totale opgaven in het cluster Noordoever Oude Rijn om € 9,35 mln. Dat bedrag is 

tot stand gekomen door de oorspronkelijke aanvraag uit het RIF voor Leiderdorp van € 10.9 mln. te 

verminderen met 15%. De reden hiervoor is het feit dat de Rijksbijdrage van € 30 mln. uit 2009 niet 

geindexeerd wordt door het Rijk. Over de toekenning van de bijdrage moeten nog wel formele 

besluiten worden genomen. 

 

Als Leiderdorp € 9,35 mln. krijgt uit het RIF voor de verplaatsing van Vliko is de “pot voor Leiderdorp” 

leeg. Dan zal de rest van de opgave voor het cluster Noordoever ofwel zelf moeten worden 

gefinancierd ofwel uit de gedeeltelijke heruitgifte van bouwgronden. Een andere mogelijkheid ligt meer 

in de toekomst. Als andere projecten in de Oude Rijnzone niet doorgaan kan mogelijk geld vrijvallen 

voor het cluster Noordoever. 

 

Leiderdorp heeft indertijd aangegeven de financiering en realisatie van de recreatieve ontsluiting te 

realiseren met eigen middelen en cofinanciering vanuit andere partijen. Dit is indertijd ingezet als 

“wisselgeld” om zoveel mogelijk bijdrage te krijgen voor de verplaatsing van Vliko. Leiderdorp heeft 

zelf € 1.5 mln. bijgedragen in het vullen van het RIF Oude Rijnzone. 

 

 

3. Uitgangspunten Scenario’s 
 

3.1 Overeenstemming gemeente Leiderdorp en Vliko 

Hieronder volgen de afspraken die schriftelijk zijn bevestigd per email op 9 april 2013 vanuit de 

gemeente Leiderdorp richting Vliko: 

1. De gemeente Leiderdorp koopt het perceel en opstallen aan de Achthovenerweg 17b voor 

een bedrag van netto € 9,60 mln. onder de vigeur van overdrachtsbelasting; 

2. Vliko kan de huidige locatie blijven gebruiken voor haar bedrijfsvoering tot de in gebruikname 

van de nieuwe locatie in Zoeterwoude. De termijnen hiervoor worden nog nader afgesproken; 

3. Vliko sloopt voor haar rekening de opstallen en “prikt” voor haar rekening de funderingen van 

hal 2 en 3 door zodat de gemeente Leiderdorp de gewenste grondbestemming kan realiseren; 

4. Er vindt geen rentevergoeding plaats, noch wordt een gebruiksvergoeding door de gemeente 

Leiderdorp in rekening gebracht voor de periode na juridische levering aan de gemeente 

Leiderdorp en tot aan de ontruiming van het perceel door Vliko; 

5. Het betaalschema van de € 9,6 mln. wordt in overleg bepaald. De eerste betaling valt samen 

met de verkrijging door Vliko van de percelen in Zoeterwoude; 

6. Eventuele wettelijke verplichte saneringskosten ten tijde van de ontruiming van het perceel 

door Vliko komt voor rekening van Vliko; 

7. Vliko en de gemeente Leiderdorp stellen zo spoedig mogelijk een agenda op met de relevante 

interne besluitvorming bij Vliko en de gemeente Leiderdorp; 
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8. Vliko en de gemeente Leiderdorp zullen gezamenlijk naar buiten treden bij de bekendmaking 

en ondertekening van de overeenkomst; 

9. De gemeente Leiderdorp spant zich in om op bestuurlijk en ambtelijk niveau de 

vergunningsprocedure in de gemeente Zoeterwoude soepel te laten verlopen; 

10. Elk van de onderstaande ontbindende voorwaarden kwalificeert zich afzonderlijk als 

ontbindend: 

a. Geen verkregen positief besluit van de Gemeentelijke Regeling De Oude Rijnzone inzake 

de aan de gemeente Leiderdorp beschikbaar te stellen gelden ten behoeve van de 

verplaatsing van Vliko, 

b. Geen verkregen positief besluit van de gemeenteraad van leiderdorp omtrent de tussen 

Vliko en de gemeente gemaakte afspraken, 

c. Geen verkregen toestemming van Shanks op het investeringsplan van Vliko voor de 

vestiging in Zoeterwoude, 

d. Geen verkrijging door Vliko van het perceel in de gemeente Zoeterwoude ten behoeve 

van de vestiging van Vliko, 

e. Geen verkrijging door Vliko van de benodigde bruikbare vergunningen van de gemeente 

Zoeterwoude en/of Provincie Zuid-Holland. 

11. Vliko en de gemeente Leiderdorp werken de details van de hierboven omschreven afspraken 

zo spoedig mogelijk gezamenlijk uit in een overeenkomst. De gemeente leiderdorp neemt 

hiertoe het initiatief. 

 

3.2 Overige uitgangspunten scenario’s 

Uit de hiervoor opgesomde afspraken blijkt dat er prijsovereenstemming is bereikt maar dat er nog 

veel voorwaarden en planningsactiviteiten moeten gaan plaatsvinden.  

 

Om de genoemde scenario’s te kunnen berekenen en om de resultaten op waarde te kunnen 

inschatten dient er een aantal aanvullende parameters te worden vastgesteld. Deze worden hieronder 

benoemd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grondexploitaties, zoals in de bijlagen zijn weergegeven, gaan uit van een een start- en peildatum 

van 1-1-2013. Rekenkundig betekent dit dat er van wordt uitgegaan dat de RIF bijdrage per 1-1-2013 

in de grondexploitatie wordt gestort. Dit is nodig omdat een grondexploitatie nu eenmaal rente dient te 

berekenen over toekomstig te maken kosten en opbrengsten. Door de gemeente is echter 

aangegeven dat de gemeente de RIF bijdrage pas toegekend en gestort krijgt bij definitieve doorgang 
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van het project. Normaliter zou dit een verschillende uitkomst van de grondexploitaties tot gevolg 

hebben. Echter valt het in onderhavige business cases mee doordat er tevens van wordt uitgegaan 

dat het aankoopbedrag van het Vlikoterrein niet geïndexeerd wordt en er ook geen rentevergoedingen 

over en weer zijn afgesproken. Hierdoor is zowel de RIF bijdrage prijsvast alsook het aankoopbedrag 

van het Vlikoterrein. Er ontstaan hierdoor hoogstens verwaarloosbare verschillen. 

 

In afwijking van het businessplan uit 2010 is de gemeentelijke rekenrente verlaagd van 4,5% naar 

3,5% voor zowel positive kasstanden als negatieve kasstanden. Door deze renteverandering wordt 

het moeilijker de business cases te vergelijken. Daarom zal separaat worden aangegeven welke 

invloed deze veranderde parameter op de resultaten heeft. 

 
 
4. Scenario 1: Groenvariant 
 

Het eerste scenario beschrijft de verwerving van Vliko, waarbij de locatie geheel gesloopt wordt, 

waarna deze geheel als natuurgebied zal worden ingericht. Dit scenario beperkt zich dan ook tot de 

Vlikolocatie. 

 

4.1 Ruimtegebruik 

Hieronder wordt het ruimtegebruik van dit scenario weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het overzicht blijkt dat het totale ruimtegebruik van het plangebied circa 23.730 m2 is en dat er 

geen gronden zullen worden uitgegeven. De gehele kavel wordt natuurgebied. 

 

4.2 Uitgangspunten 

Hieronder worden kort de belangrijkste uitgangspunten beschreven zoals in dit scenario zijn 

toegepast: 

 

Kosten: 

• Op het moment dat Vliko de kavel heeft overgedragen aan de gemeente is er rekening 

gehouden met additionele kosten voor opruimen en egalisatie van € 10,- per m2. Dit is gelijk 

aan de businesscase van 2010. Dit komt neer op een totaalbedrag van circa € 0,24 mln.; 
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• Daarna zal de gehele kavel worden ingericht als natuurgebied. Hiervoor is rekening gehouden 

met een bedrag van € 15,- per m2. Ook dit is gelijk aan de businesscase van 2010. Dit komt 

neer op een totaalbedrag van circa € 0,36 mln.; 

• Voor onderhoud, nazorg en tijdelijk beheer is een post opgenomen ter grootte van 10% van 

bovengenoemde 2 bedragen. Ook dit is gelijk aan de businesscase van 2010. Dit komt neer 

op een totaalbedrag van circa € 0,06 mln.; 

• Uit de businesscase van 2010 blijkt dat er alleen plankosten gerekend worden over de sloop- 

en bouwrijpmaak kosten van de locatie. Hoewel er door de gemeente nauwelijks nog 

plankosten over het slopen en saneren mogen worden gerekend, doordat dit door Vliko wordt 

uitgevoerd, dient er wel rekening te worden gehouden met additionele plankosten door het 

lange verwervingstraject en de daarmee samenhangende kosten. Om deze kosten te kunnen 

verantwoorden en te kunnen dekken is er rekening gehouden met een totaal aan plankosten 

van circa € 0,18 mln. Vooralsnog lijkt dit een redelijke inschating van de te maken plankosten 

door de gemeente. Een uit te voeren plankostenscan kan deze aanname eventueel 

nauwkeuriger maken; 

• Doordat de verwervingsprijs van Vliko nu als feit mag worden verondersteld, is het percentage 

onvoorzien verlaagd van 20% naar 10%. Dit is een afwijking van het businessplan uit 2010. 

Dit komt neer op een totale reservering van circa € 0,08 mln. 

 

Opbrengsten: 

• Anders dan de eerder genoemde bijdrage van € 9,35 mln. zijn er geen opbrengsten 

opgenomen in dit scenario. 

• Door de rentewijziging van 4,5% naar 3,5% ontstaat er een tekort aan rentebijschrijven van € 

0,09 mln. Dit is inherent aan wijzigingen binnen het gemeentelijk financiële beleid. 

 

4.3 Resultaat 

 

In het onderstaande overzicht wordt het projectresultaat van dit scenario weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het overzicht blijkt dat er in totaal circa € 10,5 mln aan kosten wordt gemaakt en dat de 

opbrengsten van € 9,35 mln. gelijk zijn aan de bijdrage uit het RIF. Hierdoor ontstaat een nominaal 

tekort van circa € 1,16 mln. tekort wat resulteert in een NCW van circa € 1,11 mln. negatief. 

 

Dit betekent dat de gemeente het ontstane tekort van NCW € 1,11 mln. zal moeten bijleggen om dit 

scenario tot uitvoering te brengen. 
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4.4 Vergelijking met businesscase uit 2010 

Dit scenario, waarbij de gehele locatie zal worden ingericht als natuurgebied, was geen onderdeel van 

de businesscase uit 2010. Hierdoor is een exacte vergelijking niet mogelijk. Er kunnen wel een paar 

belangrijke verschillen worden geconstateerd met de overige businesscases uit 2010: 

• In 2010 is uitgegaan van een totale verwervingsprijs voor Vliko van € 7,70 mln. Dit is € 1,90 

mln. minder dan nu is overeengekomen; 

• Tegenover deze lagere verwervingsprijs stonden ook de kosten voor het zelf moeten slopen 

en saneren van de locatie en de kosten om het huidige bedrijventerrein aan het zicht te 

onttrekken. Dit laatste waarschijnlijk als tegenmaatregel voor het feit dat een gedeelte van het 

Vliko terrein weer zou worden uitgegeven. In totaal waren deze kosten geraamd op circa € 

1,05 mln.; 

• Ook was er nog een bijdrage opgenomen van € 0,20 mln. aan overige kosten voor GR ORZ. 

Deze maakt niet langer onderdeel uit van dit scenario; 

• Ook was de RIF bijdrage in 2010 nog gesteld op € 10,0 mln. Dit betekent dat er destijds 

rekening kon worden gehouden met een extra bijdrage aan het project van € 0,65 mln. 

 

Bovenstaande analyse is in onderstaand schema weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

In totaal was er in de businesscase uit 2010 dus circa € 1,29 mln. meer aan middelen beschikbaar dan 

in 2013. Dit komt dus voornamelijk doordat de Vlikolocatie, per saldo, voor circa € 0,85 mln. meer 

wordt verworven dan destijds begroot en er tegelijkertijd, per saldo, op circa € 0,45 mln. minder aan 

bijdrage van het RIF gerekend kan worden.  

 

Als er nog wel € 10,00 mln. uit het RIF beschikbaar was geweest dan was het projectresultaat 

nominaal circa € 0,44 mln negatief geweest en daarme zou de NCW “slechts” € 0,37 mln. negatief 

zijn.  
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5. Scenario 2: Verplaatsing bestaande bedrijven 
 

Het tweede scenario beschrijft de verwerving van Vliko waarbij de locatie geheel gesloopt wordt. 

Vervolgens worden de bedrijven die nu het diepst het landschap insteken verworven en zullen deze 

bedrijven worden verplaatst naar het voorste stuk van het voormalige Vlikoterrein. Dit scenario volgt 

grotendeels het plan van Bureau Maan uit februari 2010. Het enige verschil is dat er geen tijdelijke 

en/of permanente aarde wal is meegenomen aan de achterzijde van de bedrijven. 

 

5.1 ruimtegebruik 

Hieronder wordt het ruimtegebruik van dit scenario weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het overzicht blijkt dat het totale ruimtegebruik van het plangebied circa 43.000 m2 is en dat er 

circa 25% van de gronden weer wordt uitgegeven. Dit betreft het voorste gedeelte van het Vlikoterrein. 

 

5.2 Uitgangspunten 

Hieronder worden kort de belangrijkste uitgangspunten beschreven zoals in dit scenario zijn 

toegepast: 

 

Kosten: 

• De locaties van het achterliggende bedrijventerrein worden allen aangekocht door de 

gemeente tegen dezelfde waarde als de grondwaarde van het nieuwe bedrijventerrein 

vermeerdert met de kosten van de nieuwe opstallen. Deze prijs is gesteld op € 425,- per m2 

kavel. Dit is iets hoger dan er nu wordt betaald voor het Vlikoterrein. Dit is een significant 

ander uitgangspunt dan de businesscase uit 2010. Dit totaal aan verwervingen komt neer op € 

8,17 mln.; 

• Voor de verworven bedrijven aan de achterzijde is een bedrag gehanteerd van € 40,- per m2 

voor sloop- en milieumaatregelen. Dit is gelijk aan de businesscase van 2010. Dit komt neer 

op een totaalbedrag van circa € 0,77 mln.;  

• Op het moment dat Vliko de kavel heeft overgedragen aan de gemeente is er rekening 

gehouden met additionele kosten voor opruimen en egalisatie van € 10,- per m2 voor het 

gedeelte dat niet meer zal worden uitgegeven. Dit geldt ook voor de gesloopte bedrijven aan 

de achterzijde. Dit is gelijk aan de businesscase van 2010. Het totaalbedrag komt neer op 

circa € 0,32 mln.; 
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• Het voorste gedeelte van het Vlikoterrein zal opnieuw bouwrijp gemaakt moeten worden voor 

de te verplaatsen bedrijven. Hiervoor is een bedrag opgenomen van € 25,- per m2. Dit was 

niet meegenomen in de businesscase uit 2010. Wellicht dat dit destijds verrekend is in de 

kostprijs voor het bouwrijp maken. Dit komt neer op een totaalbedrag van circa € 0,27 mln.; 

• Daarna zal de achterzijde van het Vlikoterrein en het voormalig achtergelegen bedrijventerrein 

worden ingericht als natuurgebied. Hiervoor is rekening gehouden met een bedrag van € 15,- 

per m2. Ook dit is gelijk aan de businesscase van 2010. Dit komt neer op een totaalbedrag 

van circa € 0,48 mln.; 

• Voor onderhoud, nazorg en tijdelijk beheer is een post opgenomen ter grootte van 10% van 

het totaal aan kosten van het bouw- en woonrijp maken. Ook dit is gelijk aan de businesscase 

van 2010. Dit komt neer op een totaalbedrag van circa € 0,11 mln.; 

• Er is uitgegaan dat een gedeelte van het voorste gedeelte van het Vlikoterrein niet uitgegeven 

kan worden omdat er de nodige ontsluitingswegen en openbaar parkeren aangelegd zal 

moeten worden. Dit percentage is gesteld op 30%. Voor dit oppervlak is een kostenpost 

bepaald van € 85,- per m2. Dit komt neer op een totaalbedrag van circa € 0,28 mln.; 

• Uit de businesscase van 2010 blijkt dat er alleen plankosten gerekend worden over de sloop- 

en bouwrijpmaak kosten van de locatie. Hoewel er door de gemeente nauwelijks nog 

plankosten over het slopen en saneren mogen worden gerekend, doordat dit door Vliko wordt 

uitgevoerd, dient er wel rekening te worden gehouden met additionele plankosten door het 

lange verwervingstraject en de daarmee samenhangende kosten. Om deze kosten te kunnen 

verantwoorden en te kunnen dekken is er rekening gehouden met een totaal aan plankosten 

van circa € 0,69 mln. Vooralsnog lijkt dit een redelijke inschating van de te maken plankosten 

door de gemeente. Een uit te voeren plankostenscan kan deze aanname eventueel 

nauwkeuriger maken; 

• Ondanks dat de verwervingsprijs van Vliko nu als feit mag worden verondersteld, is het 

percentage onvoorzien op 20% gehouden. Dit zal noodzakelijk blijken omdat er nu andere 

verwervingen nog moeten plaatsvinden en de gemeente verantwoordelijk zal zijn voor een 

uiteindelijk kostenneutrale verplaatsingsoperatie. Dit is gelijk aan de businesscase van 2010. 

Dit komt neer op een totale reservering van circa € 0,58 mln. 

 

Opbrengsten: 

• De eerder genoemde bijdrage van € 9,35 mln. is opgenomen; 

• Naast bovengenoemde bijdrage is in dit scenario een opbrengstpotentie voor het opnieuw uit 

te geven voorste gedeelte van het Vlikoterrein. Deze prijs is direct gerelateerd aan de 

verwervingsprijs van het oude achterliggende bedrijventerrein. Het belangrijkste uitgangspunt 

van dit scenario is dat de achterliggende bedrijven kostenneutraal kunnen verhuizen. Dit 

betekent dat de totale stichtingskosten nclusief grond van hun nieuwe bedrijfshuisvesting op 

het voorste gedeelte van het Vlikoterrein gelijk zijn aan de prijs die zij ontvangen voor hun 

oude vastgoed. In tegenstelling tot de businesscase uit 2010, waarbiij nog werd uitgegaan van 

een bijdrage van de huidige eigenaren van het achterliggende bedrijventerrein, is hier 

uitdrukkelijk gekozen om op een minnelijke manier deze verhuisoperatie tot stand te brengen. 

De kostprijs voor nieuwe opstallen zal circa € 600,- per m2 gebouw bedragen. Omgerekend 
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naar een kavelwaarde zal dit, met een FSI van 50%, ongeveer € 300,- per m2 bvo zijn. Deze 

kosten kunnen worden betaald door de eigenaren van het voormalige achterterrein doordat de 

gemeente deze oude terreinen verwerft voor € 425,- per m2 kavel. Dit betekent dat zij niet 

meer kunnen betalen dan circa € 125,- per m2 kavel voor het nieuw uit te geven 

bedrijventerrein. Het gaat er dus om dat de voormalige eigenaren per saldo het verschil 

ontvangen tussen de door hen te verkopen kavels en de aankoop van nieuwe kavels. Dit 

verschil dient gelijk te zijn aan de stichtingskosten van de nieuwe opstallen. Op deze manier is 

het aantrekkelijk genoeg voor de huidige eigenaren van het achterterrein om vrijwillig mee te 

werken aan deze verplaatsingsoperatie. Dit is een significante wijziging ten opzichte van de 

businesscase uit 2010. 

• Door de rentewijziging van 4,5% naar 3,5% ontstaat er een tekort aan rentebijschrijven van € 

0,57 mln. Dit is inherent aan wijzigingen binnen het gemeentelijk financiële beleid. In dit 

scenario leidt dit tot een aanzienlijk verschil aan rentebijschrijvingen. 

 

5.3 Resultaat 

 

In het onderstaande overzicht wordt het projectresultaat van dit scenario weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het overzicht blijkt dat er in totaal circa € 21,27 mln aan kosten wordt gemaakt en dat de 

opbrengsten circa € 10,30 mln. zijn. Hierdoor ontstaat een nominaal tekort van circa € 10,97 mln. Dit 

grote verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de kostenneutrale verhuizing van de bedrijven op 

het oude achtterrein naar de voorkant van het voormalige Vlikoterrein. Het NCW resultaat sluit 

hierdoor op € 10,23 mln. negatief. 

 

Dit betekent dat de gemeente het ontstane tekort van NCW € 10,23 mln. zal moeten bijleggen om dit 

scenario tot uitvoering te brengen. Een scenario dat wellicht momenteel niet financieel mogelijk is. 

Maar feitelijk is dit scenario het gewenste eindbeeld waarvan scenario 1 gezien kan worden als een 

eerste fase. Door scenario 1 uit te voeren kan later in de tijd desgewenst de vervolgfasen worden 

uitgevoerd als er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. 

 

5.4 Vergelijking met businesscase uit 2010 

Dit tweede scenario is tevens in het overzicht vergeleken met de businesscase uit 2010. De grootste 

verschillen zitten niet aan de opbrengstenkant. Het verschil in opbrengsten is vrijwel geheel te 

verklaren doordat de bijdrage uit het RIF € 0,65 mln. lager is geworden.  
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Het grootste verschil zit immers aan de kostenkant. De verklaring hiervoor zit voornamelijk in het laatst 

genoemde uitgangspunt van dit scenario. In 2010 werd er een lagere verwervingsprijs voor de 

achterliggende bedrijven gerekend. Deze lage verwervingsprijs lijkt niet realistisch, zeker als het wordt 

vergeleken met de overeengekomen prijs van Vliko per m2. Dit verschil in ingeschatte 

verwervingsprijs kan wellicht uitgelegd worden als het verschil tussen een gedwongen verplaatsing in 

2010 en een minnelijk verplaatsing in 2013. Een gedwongen verplaatsing is feitelijk pas afdwingbaar 

op korte termijn als de milieuregels worden overschreden zoals bij Vliko eigenlijk het geval was. Het 

lijkt er vooralsnog niet op dat de huidige bedrijven op het achterliggende terrein buiten de 

milieunormen opereren. Daarom is in dit scenario gekozen voor een kostenneutrale en daardoor 

minnelijke verplaatsingsstrategie. 

 

De NCW van de businesscase uit 2010 was destijds circa € 4,89 mln. negatief. Om een vergelijking te 

kunnen maken moeten we deze uitkomst vertalen naar de NCW van 2013. In dat geval komt deze uit 

op circa € 5,58 NCW negatief. Onderhavig scenario komt uit op een NCW van € 10,23 mln. negatief. 

Dit betekent dat het huidige scenario een verslechtering teweeg brengt van € 4,65 mln. NCW. 

 

Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat ook al in het eerste scenario is gemeld. In 

totaal was er in de businesscase uit 2010 circa € 1,29 mln. meer aan middelen beschikbaar dan in 

2013. Dit komt dus voornamelijk doordat de Vlikolocatie, per saldo, voor circa € 0,85 mln. meer wordt 

verworven dan destijds begroot en er tegelijkertijd, per saldo, op circa € 0,45 mln. minder aan bijdrage 

van het RIF gerekend kan worden. 

 

Als de hierboven genoemde wijzigingen niet hadden plaatsgevonden dan was de verslechtering 

beperkt gebleven tot circa € 3,10 mln. NCW in plaats van de berekende € 4,65 mln. NCW. 

Desondanks lijkt dit scenario voorlopig als niet haalbaar te worden gezien terwijl het wel de totale 

ambitie van de gemeente beschrijft. 

 

 

6. Scenario 3: Gedeeltelijke heruitgifte Vliko 
 

Het derde scenario beschrijft de verwerving van Vliko waarbij de locatie geheel gesloopt wordt. 

Vervolgens wordt iets minder dan de helft van het terrein opnieuw ontwikkeld als bedrijventerrein. 

Deze locaties zullen op de vrije markt worden uitgegeven. Er vindt dus in principe geen verplaatsing 

van de bedrijven die nu het diepst het landschap insteken plaats. Dit scenario volgt daardoor alleen de 

eerst beschreven fase uit van het plan van Bureau Maan uit februari 2010. Het nieuwe en bestaande 

bedrijventerrein wordt door een aarde wal visueel onttroken. 
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6.1 ruimtegebruik 

Hieronder wordt het ruimtegebruik van dit scenario weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het overzicht blijkt dat het totale ruimtegebruik van het plangebied circa 23.730 m2 is en dat er iets 

minder dan de helft van de gronden weer wordt uitgegeven en ingericht als bedrijventerrein. Dit betreft 

het voorste gedeelte van het Vlikoterrein. 

 

6.2 Uitgangspunten 

Hieronder worden kort de belangrijkste uitgangspunten beschreven zoals in dit scenario zijn 

toegepast: 

 

Kosten: 

• Op het moment dat Vliko de kavel heeft overgedragen aan de gemeente is er rekening 

gehouden met additionele kosten voor opruimen en egalisatie van € 10,- per m2 voor het 

gedeelte dat niet meer zal worden uitgegeven. Dit is gelijk aan de businesscase van 2010. Het 

totaalbedrag komt neer op circa € 0,13 mln.; 

• Het voorste gedeelte van het Vlikoterrein zal opnieuw bouwrijp gemaakt moeten worden voor 

de te verplaatsen bedrijven. Hiervoor is een bedrag opgenomen van € 25,- per m2. Dit was 

niet meegenomen in de businesscase uit 2010. Wellicht dat dit destijds verrekend is in de 

kostprijs voor het bouwrijp maken. Dit komt neer op een totaalbedrag van circa € 0,27 mln.; 

• Er wordt een aarde wal aangelegd aan de achterzijde van het nieuwe bedrijventerrein tot aan 

de nooduitgang van de HSL. Dit is gelijk aan de businesscase van 2010. Dit komt neer op een 

totaalbedrag van circa € 0,16 mln.; 

• Daarna zal de achterzijde van het Vlikoterrein worden ingericht als natuurgebied. Hiervoor is 

rekening gehouden met een bedrag van € 15,- per m2. Ook dit is gelijk aan de businesscase 

van 2010. Dit komt neer op een totaalbedrag van circa € 0,19 mln.; 

• Voor onderhoud, nazorg en tijdelijk beheer is een post opgenomen ter grootte van 10% van 

het totaal aan kosten van het bouw- en woonrijp maken. Ook dit is gelijk aan de businesscase 

van 2010. Dit komt neer op een totaalbedrag van circa € 0,07 mln.; 

• Er is uitgegaan dat een gedeelte van het voorste gedeelte van het Vlikoterrein niet uitgegeven 

kan worden omdat er de nodige ontsluitingswegen en openbaar parkeren aangelegd zal 

moeten worden. Dit percentage is gesteld op 30%. Voor dit oppervlak is een kostenpost 

bepaald van € 85,- per m2. Dit komt neer op een totaalbedrag van circa € 0,28 mln.; 
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• Uit de businesscase van 2010 blijkt dat er alleen plankosten gerekend worden over de sloop- 

en bouwrijpmaak kosten van de locatie. Hoewel er door de gemeente nauwelijks nog 

plankosten over het slopen en saneren mogen worden gerekend, doordat dit door Vliko wordt 

uitgevoerd, dient er wel rekening te worden gehouden met additionele plankosten door het 

lange verwervingstraject en de daarmee samenhangende kosten. Om deze kosten te kunnen 

verantwoorden en te kunnen dekken is er rekening gehouden met een totaal aan plankosten 

van circa € 0,29 mln. Vooralsnog lijkt dit een redelijke inschating van de te maken plankosten 

door de gemeente. Een uit te voeren plankostenscan kan deze aanname eventueel 

nauwkeuriger maken; 

• Ondanks dat de verwervingsprijs van Vliko nu als feit mag worden verondersteld is het 

percentage onvoorzien op 20% gehouden. Dit zal noodzakelijk blijken omdat er nu opnieuw 

gronden voor een bedrijventerrein moeten worden uitgegeven op de vrije markt en zal de 

daarbij benodigde infrastructuur moet worden aangelegd. Dit is gelijk aan de businesscase 

van 2010. Dit komt neer op een totale reservering van circa € 0,58 mln. 

 

Opbrengsten: 

• De eerder genoemde bijdrage van € 9,35 mln. is opgenomen; 

• Naast bovengenoemde bijdrage is in dit scenario een opbrengstpotentie voor de heruitgifte 

bepaald voor het voorste gedeelte van het Vlikoterrein. In het vorige scenario was deze prijs 

afhankelijk van de totale verhuisoperatie. Dit betekende dat zij niet meer konden betalen dan 

circa € 125,- per m2 kavel voor het nieuw uit te geven bedrijventerrein. In dit scenario worden 

de kavels uitgegeven op de vrije markt en kan er ook een marktconforme prijs voor worden 

gevraagd. Deze prijs zal op ongeveer het dubbele uitkomen. Dit betekent een uitgifteprijs van 

circa € 250,- per m2 kavel. Dit is een significante wijziging ten opzichte van de businesscase 

uit 2010. 

• Door de rentewijziging van 4,5% naar 3,5% ontstaat er een tekort aan rentebijschrijven van € 

0,05 mln. Dit is inherent aan wijzigingen binnen het gemeentelijk financiële beleid. 

 

6.3 Resultaat 

 

In het onderstaande overzicht wordt het projectresultaat van dit scenario weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het overzicht blijkt dat er in totaal circa € 11,27 mln aan kosten wordt gemaakt en dat de 

opbrengsten circa € 11,25 mln. zijn. Hierdoor ontstaat een nominaal tekort van circa € 0,02 mln. Dit 
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betekent dat, nominaal gezien, de kosten nagenoeg gelijk zijn aan de opbrengsten. Het NCW 

resultaat sluit hierdoor op circa € 0,20 mln. negatief. 

 

Dit scenario leidt tot een nagenoege kostenneutrale grondexploitatie. Het positieve resultaat van 2010 

zal niet langer behaald worden. Dit mindere resultaat is voornamelijk ontstaan door de vermindering 

van de RIF bijdrage van € 0,65 mln. 

 

6.4 Vergelijking met businesscase uit 2010 

Ook dit derde scenario is tevens in het overzicht vergeleken met de businesscase uit 2010.  

 

De kosten zijn met circa € 1,18 mln. toegenomen ten opzichte van 2010. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door de, per saldo, hogere verwervingsprijs van Vliko. De opbrengsten zijn circa € 0,38 

mln toegenomen en worden gedeeltelijk veroorzaakt door een marktconforme heruitgifte prijs te 

hanteren.  

 

Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat ook al in het eerste scenario is gemeld. In 

totaal was er in de businesscase uit 2010 circa € 1,29 mln. meer aan middelen beschikbaar dan in 

2013. Dit komt dus voornamelijk doordat de Vlikolocatie, per saldo, voor circa € 0,85 mln. meer wordt 

verworven dan destijds begroot en er tegelijkertijd, per saldo, op circa € 0,45 mln. minder aan bijdrage 

van het RIF gerekend kan worden. 

 

Als de hierboven wijzigingen niet hadden plaatsgevonden dan was het project niet verslechterd, maar 

was het project verbeterd van € 0,79 mln. NCW positief naar circa € 1,50 mln NCW positief. 

 

 

7. Vergelijking scenario’s 
 

In onderstaand overzicht worden de resultaten van de drie scenario’s weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

Om het volledige ambitieniveau te bereiken zal de gemeente diep in de buidel moeten tasten. Het 

tekort op scenario 2 is dan ook zo groot dat dit voorlopig niet als realistisch kan worden gezien. Echter 

is bij uitvoering van scenario 1 dit in de toekomst nog wel mogelijk.  

 

Uit het overzicht blijkt dat feitelijk alleen het derde scenario een nagenoeg kostenneutrale exploitatie 

oplevert. Echter is dit niet conform het de ambitie van de gemeente Leiderdorp. Immers wordt in dit 

scenario de helft van het Vliko terrein opnieuw uitgegeven als bedrijventerrein.  
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Scenario 1 daarentegen benadert dit ambitie niveau veel meer. Ondanks dat dit scenario een resultaat 

laat zien dat circa € 1,0 mln. slechter is dan scenario 3 houdt de gemeente meer vast aan haar 

ambitie. Met extra (gemeentelijke) middelen van minder dan € 1,0 mln. behoudt de gemeente de 

mogelijkheid om in de toekomst alsnog het achterliggende bedrijventerrein te verplaatsen naar de 

voorste helft van het Vlikoterrein. Deze mogelijkheid gaat permanent verloren bij de heruitgifte op de 

vrije markt zoals in scenario 3. 

 

Anders gezegd: in scenario 3 investeert de gemeente circa € 11,2 mln. met als resultaat dat nog 

steeds circa 75% van het totale plangebied bestaat uit bedrijventerrein. Terwijl in scenario 1 er met 

een additionele bijdrage van € 1,0 mln. er nog maar 50% van het totale bedrijventerrein in stand blijft. 

Het opnieuw uitgeven van een deel van het Vlikoterrein, met als doel om circa € 1,0 mln. terug te 

verdienen, lijkt het beoogde doel grotendeels teniet te doen. De verdiencapaciteit staat absoluut niet in 

verhouding met de te maken investering. Het is zelfs maar de vraag of de RIF bijdrage wel definitief 

wordt toegekend op het moment dat de gemeente ervoor kiest om een deel van het Vlikoterrein weer 

uit te gaan geven. 
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 2013 BESLUITEN   

Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 18-06-2013 

Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan 

Lage Zijde e.o.  

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 18 juni 2013, nr.; 

gezien het advies van commissie Ruimte van 2 juli 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening; 

 

b e s l u i t: 

 

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 ontwerp bestemmingsplan Lage Zijde e.o. (planID: NL.IMRO.0547.BPlagezijde-ON01) 

gewijzigd vast te stellen. 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 8 juli 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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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 ontwerp bestemmingsplan Lage Zijde e.o. (planID: NL.IMRO.0547.BPlagezijde-ON01) 

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. 



 

 

 

 
 

 
 
 

Nota van Zienswijzen & Ambtelijke wijzigingen 
Bestemmingsplan Lage Zijde e.o. 

 
Gemeente Leiderdorp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d.d. 18 juni 2013 
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3 
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1. Inleiding 

Als onderdeel van de procedurefase van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het 
plangebied Lage Zijde e.o., heeft het ontwerpbestemmingsplan met ingang van 14 maart 2013, gedu-
rende zes weken voor zienswijzen ter inzage gelegen(tot en met 24 april 2013). In deze nota worden 
de 8 ingediende zienswijzen samengevat weergegeven, van een beantwoording voorzien en wordt 
aangegeven of de reacties aanleiding geven om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

 

  



 

5 
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2. Zienswijzen 
 

Er zijn in totaal 8 zienswijzen ingediend. Hieronder wordt een (geanonimiseerd) overzicht gegeven van de 
ingediende zienswijzen, onderverdeeld in de verschillende argumenten. Vervolgens worden de afzonderlij-
ke argumenten beantwoord.  

 

Reclamant Zienswijze Beantwoording 

1a Hoewel reclamant goede hoop heeft dat 
zijn bedrijf binnen de planperiode wordt 
verplaatst, tekent hij toch bezwaar aan 
tegen de toegekende milieucategorie 3. 
De aanwezige bedrijfsactiviteiten dienen 
conform de huidige situatie te worden 
bestemd, hetgeen inhoudt dat milieuca-
tegorie 4.2 moet worden opgenomen. 
 

Ook de gemeente gaat er vanuit dat verplaatsing van 
het bedrijf Vliko gaat plaatsvinden. De intentie over-
eenkomst is getekend. Voor dit bestemmingsplan 
zijn echter nog de vigerende planologische mogelijk-
heden overgenomen. Voor een hogere milieucatego-
rie is nooit een ontheffingsverzoek ingediend laat 
staan verleend. Enkel en alleen de vigerende plano-
logische rechten worden in dit bestemmingsplan 
overgenomen. 
 
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in 
het bestemmingsplan. 
 

2a Reclamant geeft aan dat het plangebied 
buiten de 1% letaliteitgrens van de 
dichtbij gelegen gasleiding valt. Daar-
mee staat vast dat deze leiding geen 
invloed heeft op de verdere planontwik-
keling. 
 

De zienswijze wordt voor kennisgeving aangeno-
men. 
 
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in 
het bestemmingsplan. 
 

3a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3b 

Doordat het toegestane bebouwingsper-
centage is verlaagd van 70% naar 60% 
worden de bouwplannen van reclamant 
gefrustreerd. Verzocht wordt om het 
percentage van 70% te handhaven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar waar de bestaande situatie in strijd 
is met het nieuwe bestemmingsplan, 
dient in het bestemmingsplan te worden 
vastgelegd dat blijvende rechten kunnen 
worden ontleend aan de bestaande 
situatie. 
 

Het bebouwingspercentage (60%) is niet verlaagd 
ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan 
Achthovenpolder uit 1986. De verwarring zal voort-
komen uit het bestemmingsplan Buitengebied van 
2005. Hier was 70% toegestaan. Het nieuwe be-
stemmingsplan Lage Zijde e.o. gaat uit van het con-
tinueren van de vigerende rechten van het vigerende 
bestemmingsplan Achthovenerpolder. 
 
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in 
het bestemmingsplan. 
 
Ter aanvulling: de mogelijkheid tot het verlenen van 
ontheffing tot maximaal 80% bebouwingsmogelijk-
heden zal worden opgenomen bij het vaststellen van 
het bestemmingsplan. Deze mogelijkheid zat nog 
niet in het ontwerp maar valt ook onder de verleende 
rechten en wordt om die reden toegevoegd aan het 
plan.  
 
Conclusie: De zienswijze leidt tot wijziging van de 
regels. 
 
Indien in de bestaande situatie sprake is van legale 
vergunde situaties vallen deze onder het overgangs-
recht (artikel 15).  
 
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot wijziging van 
het bestemmingsplan. 
 

4a Tot verbazing van reclamant is in het 
bestemmingsplan niet langer een strook 
groen aan de randen van het bedrijven-

De “groene gordel” (de groen bestemming links en 
rechts van het plangebied de Lage Zijde) zit nog in 
het goedgekeurde vigerende deel van het bestem-
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terrein opgenomen. Dit was in het gel-
dende plan wel het geval. Verzocht 
wordt de bestemming “Groen” weer op 
te nemen en waar mogelijk de bedrijven 
te stimuleren hun terreinen groen in te 
richten. 
 

mingsplan Buitengebied 2005. Van dit nieuwe plan 
Lage Zijde is alleen de niet goedgekeurde bestem-
ming Bedrijven herzien. De groene gordel behoudt 
zijn bestemming in het vigerende bestemmingsplan 
Buitengebied 2005. 
 
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in 
het bestemmingsplan. 
 

5a Het nieuwe bestemmingsplan bestemt 
bestaande bouwmogelijkheden weg, 
omdat het bebouwingspercentage is 
verlaagd van 70% naar 60%. Reclamant 
verzoekt in het nieuwe plan de bestaan-
de situatie te bestemmen, danwel de 
regeling uit het vigerende plan over te 
nemen, danwel in het bestemmingsplan 
vast te leggen dat blijvende rechten 
kunnen worden ontleend aan de be-
staande situatie. 
 

Verwezen wordt naar de beantwoording van ziens-
wijze 3. 
 
 

6a Reclamant heeft er bezwaar tegen dat 
zijn pand aan de Achthovenerweg 15a 
niet langer een woonbestemming heeft, 
maar een bedrijfsbestemming met 
woonmogelijkheid. Het pand is in 1906 
als woning gebouwd en dient als zoda-
nig te worden bestemd. 
 

In het vigerende bestemmingsplan Achthove-
nerpolder uit 1986 heeft het pand inderdaad de 
bestemming “Eengezinswoning”. Deze bestemming 
zal worden teruggelegd met de aanduiding kantoor 
toegestaan. Het artikel Wonen wordt toegevoegd 
aan de Regels. 
 
Conclusie: De zienswijze leidt tot wijziging van de 
verbeelding en de regels. 
 

7a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7b 
 
 
 
 
 
 
 
 
7c 

Reclamant betreurt het dat zij niet bena-
derd is in de vooroverlegfase. Ook mist 
zij in de nota van vooroverleg een reac-
tie van de provincie. Verzocht wordt om 
de reactie van de provincie alsnog toe te 
sturen. 
 
 
 
 
 
Reclamant wijst er op dat de geluidzone 
van het bedrijventerrein Oosthoek ont-
breekt in het bestemmingsplan. 
 
 
 
 
 
Reclamant wijst op afspraken die in het 
kader van de Oude Rijnzone zijn ge-
maakt met betrekking tot de verplaatsing 
van Vliko b.v.. Na deze verplaatsing zal 
het bedrijventerrein moeten worden 
verplaatst, waarbij circa 3 hectare terug 
zal worden gegeven aan de natuur. 
Deze afspraken moeten in het bestem-
mingsplan worden vastgelegd. 
 

Reclamant is benaderd in de vooroverlegfase als 
overlegpartner via de digitale kennisgevingsbericht 
van 14 december 2012. Evenals de Provincie. 
De provincie heeft zowel in het vooroverleg als bij 
het ontwerp het niet nodig gevonden om op het plan 
te reageren. 
 
Conclusie: De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in 
het bestemmingsplan. 
 
 
Correct. De geluidzone bedrijventerrein Oosthoek is 
niet in het plan opgenomen. Deze wordt alsnog op 
de plankaart gezet.  
 
Conclusie: De zienswijze leidt tot wijziging van de 
verbeelding. 
 
 
Nadat de verplaatsing van Vliko een feit is wordt op 
het plangebied van de Lage Zijde een gebied ten 
grote van Vliko (circa 2 ha) ingericht als Groen. 
Deze afspraak ligt vast. Zover is het echter nog 
niet. Hoofddoel van dit plan is zorgen voor een 
actueel plan met behoud van bestaande rechten. 
Vliko is nu nog ter plaatse aanwezig. Zodra de uit-
plaatsing een feit is wordt een herziening van het 
plan in procedure gebracht, conform de gemaakte 
afspraken en alle bij behorende uitwerkingen. 
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Conclusie: De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in 
het bestemmingsplan. 
 
 

8a 
 
 
 
 
 
 
8b 

Op grond van het vigerende bestem-
mingsplan kan reclamant 60% van zijn 
bedrijfsperceel bebouwen, waarbij mid-
dels een vrijstellingsbevoegdheid dit 
percentage verhoogd kan worden tot 
80%. Het nieuwe plan leidt tot een be-
perking van de bebouwingsmogelijkhe-
den. 
In het nieuwe bestemmingsplan is een 
bedrijfswoning niet langer toegestaan. 
Dit leidt tot een beperking van de ge-
bruiksmogelijkheden en een waardeda-
ling van het perceel. 
 

Verwezen wordt naar de beantwoording van ziens-
wijze 3. 
 
 
 
 
 
 
In het vigerende bestemmingsplan Achthove-
nerpolder 1986 moest de noodzaak van een be-
drijfswoning al worden aangetoond. De Provinciale 
Verordening laat bedrijfswoningen op bedrijventer-
reinen met een milieucategorie vanaf 3 niet meer 
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. 
 
De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het be-
stemmingsplan. 
 

 
 
 
Ambtelijke wijzigingen: 
 
Toelichting: 
1. Blz. 7 laatste regel onder 1.2. 2

e
 alinea weglaten: Op deze gronden>.. 15 september 2005. 

2. Blz. 12 4
e
 alinea aanvullen met: Met uitzondering van het MIP pand Achthovenerweg 15a. 

3. Blz. 15 bestemmingsregel “Wonen” toevoegen.  
 
Regels 
1. 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%”.  
2. Aan artikel 3 Bedrijventerrein onder 3.1. Bestemmingsomschrijving toevoegen “ter plaatse van de 

aanduiding “seksinrichting ” tevens voor een seksinrichting op de 1e verdieping voor het adres 
Bedrijvenweg 10F; 

3. Aan artikel 11 Algemene gebruiksregels onder c toevoegen dat “met uitzondering van de aange-
duide seksinrichting aan de Bedrijvenweg 10F, 1e verdieping”. 



V

V

WA

G

WA

WA

WA

WA

B

B

B

B

.

.

.

%60

%60

%
60

8

5

8

5

8

5

8

5

%
60

.

*

*

(sb-bvg)

(si)

(bw)

WS-WK

WS-WK

WS-WK

WS-WK

WR-AHT

WR-AHT

WR-AHT

[sba-cwo]

(bw)

(k)

NWERKNR.

DATUM PLOT

SCHAAL

DATUM

GETEKEND

FORMAAT

BESTAND
RO-BP-24248201-VB-ON04imro2008.dwg

BLAD

OVERLEG

TERINZAGELEGGING
ONTWERP

VASTSTELLING

GEWIJZIGD

City & Regional Planning, Urban Design, Architecture, Landscape

Ruimtelijke  Ordening,   Stedenbouw,   Architectuur,  Landschap BV

Internet: www.kuiper.nl
E-mail: kuiper@kuiper.nl

Fax: 010 404 56 69

Telefoon: 010 433 00 99

Postadres: Postbus 13060  3004 HB Rotterdam
Bezoekadres:  Van Nelleweg 6060   3044 BC Rotterdam

11-3-2013

J:\242\482\01\3 Projectresultaat\verbeelding\dwg

WoutUSER

PROJECTMAP

IDN

Bestemmingsplan

Lage Zijde e.o.

242.482.01

1:1000

11 maart 2013

nv/ak

A1

ONTWERP

NL.IMRO.0547.BPlagezijde-ON01

Plangrens

Plangrens

Enkelbestemmingen

B

Bedrijf

G

Groen

V

Verkeer

WA

Water

Dubbelbestemmingen

WR-AHT

Waarde - Archeologie hoge trefkans

WS-WK

Waterstaat - Waterkering

Gebiedsaanduidingen

geluidzone - industrie

Functieaanduidingen

(bw)

bedrijfswoning

(k)

kantoor

(si)

seksinrichting

(sb-bvg)

specifieke vorm van bedrijf - bedrijfsverzamelgebouw

Bouwvlakken

bouwvlak

Bouwaanduidingen

[sba-cwo]

specifieke bouwaanduiding - cultuurhistorisch waardevol object

Maatvoeringen

%60

maximum bebouwingspercentage (%)

8

5

maximum bouwhoogte (m), maximum goothoogte (m)



Gemeente Leiderdorp 

Bestemmingsplan ‘‘Lage Zijde e.o.’’

ontwerp

11 maart 2013





Gemeente Leiderdorp

Bestemmingsplan ‘‘Lage Zijde e.o.’’

ontwerp

werknummer: 242.482.01 
datum: 11 maart 2013

Plannummer: NL.IMRO.0547.BPlagezijde-ON01

KuiperCompagnons BV
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap
Rotterdam

Inhoud:

- Toelichting
- Regels
- Verbeelding





1 

Bestemmingsplan “Lage Zijde e.o.” 

Toelichting 

Ontwerp, 11 maart 2013 

 

Procedureoverzicht 

 datum document Opmerkingen 

Concept ontwerp 14 december 2012   

Ontwerp 11 maart 2013   

Ontwerp in procedure     

Vaststelling    

 

  
  
 





Toelichting



 

 



Bestemmingsplan “Lage Zijde e.o.” 

Toelichting 

Ontwerp, 11 maart 2013 

Inhoudsopgave van de toelichting 

 

1.  Inleiding  7 

1.1. Bij het plan behorende stukken 7 

1.2. Aanleiding en doel van het plan 7 

1.3. Ligging en begrenzing plangebied 8 

1.4. Voorgaande bestemmingsplannen 8 

1.5 Leeswijzer 8 

2. Planbeschrijving 11 

2.1. Inleiding en uitgangspunten 11 

2.2. Historische beschrijving 11 

2.3. Bestaande situatie 12 

2.4    Ontwikkelingen 14 

2.5.  Juridische aspecten 14 

3  Ruimtelijke Ordening 19 

3.1. Rijksbeleid 21 

3.2. Provinciaal beleid 22 

3.3. Gemeentelijk beleid 26 

4  Natuur en landschap 29 

4.1.  Kader  29 

4.2 Onderzoek 29 

4.3 Conclusie 31 

5.  Water   33 

5.1.  Kader  33 

5.2.  Onderzoek 37 

5.3.  Conclusie 37 

6.  Archeologie en cultuurhistorie 39 

6.1.  Archeologie 39 

6.2.  Cultuurhistorie 42 

7.  Milieu  45 

7.1. Algemeen 45 

7.2. Bodemkwaliteit 45 

7.3.  Akoestische aspecten 47 

7.4  Luchtkwaliteit 49 

7.5.  Milieuzonering 53 

7.6.  Externe veiligheid 55 

7.7. Mobiliteit en parkeren 58 

7.8. Overige belemmeringen 60 

7.9. Duurzaamheid 60 

7.10. Milieueffectrapportage 63 



 

Bestemmingsplan “Lage Zijde e.o.” 

Toelichting 

Ontwerp, 11 maart 2013 

8  Uitvoerbaarheid 65 

8.1  Economische uitvoerbaarheid 67 

8.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 67 

8.3  Handhavingsaspecten 67 

9  Procedure  69 

9.1  Voorbereidingsfase 69 

9.2  Ontwerpfase 69 

9.3  Vaststellingsfase 69 

 
Bijlagen bij de toelichting 

 Bijlage 1: Milieuadvies Omgevingsdienst West-Holland 
 Bijlage 2: Bedrijvenlijst aanwezige bedrijven 
 Bijlage 3: Nota van overleg 



5 

Bestemmingsplan “Lage Zijde e.o.” 

Toelichting 

Ontwerp, 11 maart 2013 

Deel A: Inleiding



6 

Bestemmingsplan “Lage Zijde e.o.” 

Toelichting 

Ontwerp, 11 maart 2013 

 
 

Afbeelding 1: Globale ligging van het plangebied in omgeving, bron: Google maps  

Afbeelding 2: Globale ligging van het plangebied, bron: Bing maps  



7 

Bestemmingsplan “Lage Zijde e.o.” 

Toelichting 

Ontwerp, 11 maart 2013 

 
 

1.  Inleiding 

1.1. Bij het plan behorende stukken 

Het bestemmingsplan “Lage Zijde e.o.” bestaat uit bestemmingen en regels. De bestemming 
van de gronden (en wateren) is geometrisch bepaald1 door middel van lijnen, coderingen en 
arceringen. In de bestemmingen zijn regels ten aanzien van het bouwen en het gebruik 
opgenomen. Het plan gaat vergezeld van deze toelichting. In de toelichting worden de keuzes 
die zijn gemaakt bij het opstellen van de geometrische plaatsbepaling en de regels verantwoord 
en verduidelijkt. Vervolgens wordt hierin de uitvoerbaarheid van het plan aangetoond.  

1.2. Aanleiding en doel van het plan 

Voorliggend bestemmingsplan van de gemeente Leiderdorp geeft een planologisch/juridische 
regeling voor het bedrijventerrein “Lage Zijde” en een nabijgelegen bedrijf,  gelegen in Leider-
dorp. Voorliggend plan betreft een actualisatie van de voorgaande regeling. Ten opzichte van 
deze regeling worden in principe geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het handha-
ven van de bestaande rechten vormt het uitgangspunt. 
 
In september 2005 is het bestemmingsplan “Buitengebied Leiderdorp” vastgesteld. Vervolgens 
is door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (hierna: GS) goedkeuring onthouden aan de 
bestemming “Bedrijfsdoeleinden”. GS hebben in hun besluit tot gedeeltelijke onthouding van 
goedkeuring aangegeven dat het bedrijventerrein ‘Lage Zijde’ buiten de rode contouren ligt, 
zoals vastgelegd in het toen geldende streekplan, en in het Groene Hart. Voorts hebben zij 
opgemerkt dat op het moment van besluitvorming minder dan 50% van het terrein bebouwd 
was. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Leiderdorp’ liet echter een maximaal bebouwingsper-
centage van 70% toe en een maximale bouwhoogte van 10 meter. Deze toename van 
bebouwing, met ten minste 40%, was in strijd met het beleid van GS met betrekking tot het 
volume van niet-agrarische bedrijfsbebouwing in landelijk gebied. Dat beleid liet niet meer dan 
10% toename aan dergelijke bebouwing toe  GS waren van mening dat in de toelichting van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Leiderdorp’ niet gemotiveerd was waarom zo aanzienlijk van 
het provinciaal beleid werd afgeweken. Voor de bestemming ”Bedrijfsdoeleinden” wordt met dit 
bestemmingsplan alsnog een passend planologisch-juridisch kader opgesteld. Op deze 
gronden vigeert nog steeds het bestemmingsplan “Achthovenerpolder”, dat is vastgesteld op 6 
juni 2005 en goedgekeurd op 15 september 2005. 
    
Daarnaast wordt met de vaststelling van dit nieuwe bestemmingsplan voldaan aan de digitalise-
rings- en standaardiseringseisen die aan bestemmingsplannen worden gesteld, en aan de 
verplichting om plannen die ouder dan 10 jaar zijn, te herzien.  

                                                      
1 Geografische coördinaten volgens het Rijksdriehoekstelsel bepalen de ligging van een bestemming. Met gebruikma-
king van de coördinaten kan exact de plaats van een object in een gebied worden bepaald. 
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1.3. Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied bestaat uit het bedrijventerrein Lage Zijde en een nabijgelegen bedrijfsperceel, 
gelegen aan de noordoever van de Oude Rijn. In afbeelding 1 is de ligging van het bedrijventer-
rein weergegeven in de omgeving en is de globale ligging van de plangrens weergegeven.    
 
Het bedrijventerrein is gelegen aan de Achthovenerweg. Deze weg vormt ook de begrenzing 
van het plangebied aan de zuidzijde. De plangrenzen worden verder gevormd door de 
bedrijfspercelen, waarbij de watergangen, die om het bedrijventerrein heen liggen, net buiten de 
bestemmingsgrens is gelegen.     

1.4. Voorgaande bestemmingsplannen 

Met voorliggend bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan “Achthovenerpolder”, voor wat 
betreft de gronden waar goedkeuring aan is onthouden, vervangen.  

1.5 Leeswijzer 

Deze toelichting bestaat uit vier delen. Voorliggend deel, deel A, bevat een aantal algemene 
planaspecten. Hierna volgt deel B. Daarin vindt de planbeschrijving plaats en wordt tevens een 
toelichting gegeven op de bestemmingsmethodiek. Deel C vormt de achterliggende onderbou-
wing voor de keuzes die in deel B worden gemaakt ten aanzien van, onder andere, ruimtelijke 
ordening, natuur en landschap, water, archeologie en cultuurhistorie en milieu. In deel D, 
tenslotte, wordt ingegaan op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan 
en op het overleg- en inspraaktraject. 
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Deel B: Planbeschrijving 
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2. Planbeschrijving 

2.1. Inleiding en uitgangspunten 

Het bedrijventerrein “Lage Zijde” is een bestaand bedrijventerrein. Uitgangspunt van voorlig-
gend bestemmingsplan is het handhaven van de bestaande situatie. Voor de regeling is 
aangesloten bij de vigerende rechten uit het bestemmingsplan ‘Achterhovenerpolder’. In 
voorliggend plan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt ten opzichte van het 
vigerende juridisch/planologisch kader. 

2.2. Historische beschrijving 

De ligging van Leiderdorp aan de Oude Rijn is in meerdere opzichten van belang geweest voor 
de ontwikkeling van Leiderdorp. Al in de IJzertijd (de periode van zo‟n 3000 tot 2000 jaar 
geleden) werden de hoger gelegen oeverwallen langs de zijtakken van de Rijn - onder andere 
de Oude Rijn - bewoond. Daarmee ook het grondgebied van het huidige Leiderdorp.  
 
In de Romeinse tijd is sprake van een tweede duidelijke ontwikkeling op het grondgebied van 
Leiderdorp. De Rijn werd de politiek-bestuurlijke grens van het Romeinse Rijk en vormde tevens 
de belangrijkste verbinding tussen het achterland en het kustgebied. Langs deze grens 
ontstonden verbindingswegen en forten. Het centrum van het gebied werd gevormd door het 
castellum ter hoogte van Roomburg, nu Leiden, en de stad Forum Hadriani, het huidige 
Voorburg.  
 
Het “oudste dorp” Leiderdorp is in de zesde eeuw na Christus ontstaan op de locatie waar 
momenteel de tennisbanen (bij de Hoogmadeseweg) liggen. In diezelfde tijd vonden ook al 
ontwikkelingen plaats in de Boterhuispolder ten noorden van Leiderdorp. Uit bodemvondsten 
blijkt dat het grondgebied van Leiderdorp eveneens in de Karolingische tijd (vanaf de achtste 
eeuw) werd bewoond. Aan beide zijden van de Oude Rijn werd doorlopend vanaf de periode 
van het “oudste” Leiderdorp maar met name in de vroege Middeleeuwen (rond de negende en 
tiende eeuw) - door de vrije boerengemeenschappen die op de hoger gelegen oever-wallen 
woonden - het veenkleigebied ontgonnen ten behoeve van de akkerbouw. Zo is een verkaveling 
ontstaan van land en ontwateringsloten die loodrecht op de aanwezige waterlopen staan. De 
oudste ontginningen zijn erg onregelmatig van vorm; blokken en stroken die de natuurlijke 
waterlopen volgen.  
 
De boerderijen bevonden zich in het zogenaamde eerste, tweede en derde Leithon. Deze drie 
districten vormden samen het Holtlant, waarvan de provincienaam “Holland” is afgeleid. Het 
Holtlant omvatte het Waardeiland, het gebied tussen de Mare en de Zijl en het gebied ten 
noorden van de Rijn. De stad Leiden en de ambachtsheerlijkheid Leiderdorp danken hun naam 
aan de Leithons.  
 
Het Leiderdorpse grondgebied strekte zich uit tot aan het centrum van de stad Leiden. Toen 
Leiden rond 1200 grondgebied nodig had voor haar stadsuitbreiding werd het grondgebied van 
de omliggende ambachtsheerlijkheden, waaronder dat van Leiderdorp, geannexeerd. Leider-
dorp bestond toen nog voornamelijk uit agrarisch gebied en kende een aantal bebouwingslin-
ten: het watergebonden historische lint (Lage Rijn-dijk/Hoofdstraat) dat aan het eind van de 
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dertiende eeuw door ophoging van de oevers van de waterlopen met klei was ontstaan; en de 
twee boerderijlinten van Leiderdorp: het lint langs de Ommedijk en het lint langs de Hoogmade-
seweg, beide ontstaan in de late Middeleeuwen. Het meest zuidelijke deel van de lintbebouwing 
langs de Oude Rijn wordt wel de buurt Achthoven genoemd.  
 
Pas in de vijftiende en zestiende eeuw bloeide de nijverheidssector aan de Rijn op. Hierin was 
een grote rol weggelegd voor de steen- en pottenbakkerijen waarin de afgezette klei uit het 
omringende landschap werd verwerkt. Na het ontzet van Leiden was geen bebouwing meer 
mogelijk op het grondgebied van Leiderdorp, met uitzondering van boerderijen en bedrijven ten 
dienste van de stad Leiden. In 1582 werd Leiderdorp ook bestuurlijk opgenomen in de stad 
Leiden. Tijdens de Franse revolutie veranderde deze bestuurlijke organisatie; in 1795 werd 
Leiderdorp een zelfstandige gemeente. 
 
Tot aan de jaren dertig van de twintigste eeuw bestond Leiderdorp uit niet meer dan enkele 
bebouwingslinten met daartussen kleinschalige (water)gebonden industrie (scheepsbouw, 
lijmwerven, kleiwaren, tuinderijen). De bebouwing aan de Achthovenerweg bestond voorname-
lijk uit langhuisboerderijen. Wel vond al voor de Tweede Wereldoorlog in Leiderdorp - hoewel in 
geringe mate - planmatige volkswoningbouw plaats. Na de oorlog werd er echter pas volop 
gebouwd, de industrie ontwikkelde zich goed, het omliggende landelijk gebied werd langzamer-
hand volgebouwd en de verkeersdrukte nam toe. 
 
Langs de Achthovenerweg is de bedrijvigheid uit de MlP-periode (1850-1940) geheel verdwe-
nen en vervangen door naoorlogse bedrijven. Het pand aan de Achthovenerweg 15 is een 
beeldbepalend pand, dat nog behouden is gebleven. 

2.3. Bestaande situatie  

Algemeen 

Het bedrijventerrein “Lage Zijde” is gelegen in het buurtschap Achthoven. Dit buurtschap maakt 
onderdeel uit van de Polder Achthoven. Deze polder is grotendeels onbebouwd, met uitzonde-
ring van het buurtschap Achthoven. Het bedrijventerrein heeft een oppervlakte van circa 10 
hectare. Aan de oostzijde maakt één separaat bedrijfsperceel deel uit van het plangebied. 
 
Stedenbouwkundige aspecten 

Het bedrijventerrein kent een heldere noord-zuidstructuur die gevormd wordt door twee parallel 
gelegen wegen, beide de Bedrijvenweg genaamd. Het bedrijventerrein heeft een dichte 
bebouwingsstructuur met kleinschalige bedrijfshallen en een enkel kantoorgebouw.  
 
Dit bedrijventerrein heeft een eenvoudige hoofdstructuur met vrijwel aaneengesloten individuele 
bebouwing, waarvan de rooilijnen verspringen. De gebouwen zijn in het algemeen georiënteerd 
op de weg. De inrichting van de openbare ruimte is aan de hoofdstraten zorgvuldig met 
groenelementen en in het overig gebied doelmatig en eenvoudig. Het bedrijventerrein maakt 
een verrommelde indruk vanwege het parkeren in openbaar gebied en de opslag van goederen, 
zichtbaar vanaf de openbare weg.  
 
Verspreid over het hele gebied zijn diverse loodsen vervangen door meer representatieve 
gebouwen. De opbouw van gebouwen is veelal tot twee lagen hoog met een plat dak of 
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eenduidige kap. De bebouwing bestaat uit loodsachtige volumes waarbij entreepartijen en kan-
toorgedeelten veelal zijn vormgegeven als accenten of zelfstandige volumes.  
 
Materialen en kleuren zijn overwegend traditioneel. De gevels zijn uitgevoerd in plaatmateriaal 
of bak- of betonsteen. Het kleurgebruik is rustig en sober, waarbij lichte grijzen en baksteentin-
ten het meest aanwezig zijn. Bijzondere elementen zijn de individuele en afwisselende 
(voormalige) woningen aan de Achthovenerweg met representatieve gevels en een zorgvuldige 
detaillering. De opbouw bestaat uit een onderbouw van twee lagen met variërende kappen. Het 
bedrijventerrein Lage Zijde is een traditioneel bedrijventerrein. De waarde is vooral gelegen in 
de heldere opzet en eenvoudige bebouwing die de functie weergeeft. Recente bebouwing heeft 
een meer representatieve verschijningsvorm. De dynamiek van de terreinen is gemiddeld en 
betreft in het algemeen de plaatsing van bijgebouwen en de vervanging van loodsen en hallen.  
 
Het bedrijventerrein is gedeeltelijk omsloten door een groensingel. Aan de rand van het 
bedrijventerrein liggen diverse watergangen.     
 
Functionele aspecten 

Het terrein biedt op dit moment ruimte aan circa 40 bedrijven en is volledig uitgegeven. Over het 
algemeen is er sprake van relatief kleinschalige bedrijvigheid. Ruimte voor uitbreiding is er 
vrijwel niet. 
 
De aanwezige bedrijvigheid varieert van aannemersbedrijven of bouwgerelateerde bedrijven, 
distributiebedrijven, opslag en (auto)reparatiebedrijven tot installatiebedrijven. Detailhandel is 
hier niet gevestigd. Kantoren bevinden zich wel op het bedrijventerrein.  
 
Daarnaast zijn op het bedrijventerrein een fotostudio en een bordeel gevestigd. Ook het 
afvalverwerkingsbedrijf Vliko heeft hier haar vestigingsplaats. Vliko B.V. is een bedrijf dat zich 
richt op inzameling, op-, overslag en sortering van bedrijfsafval en bouw- en sloopafval. Tevens 
verzorgt het bedrijf transport van afvalstoffen, onderhoud van terreinen en verhuur van 
containers.   
 
Verkeersaspecten 

De hoofdontsluiting voor auto- en vrachtverkeer vindt plaats vanaf de Achthovenerweg. Via de 
Persant Snoepweg, de Hoge Rijndijk en de Van der Madeweg kan de Rijksweg A4 worden 
bereikt. Op het bedrijventerrein is één ontsluitingsstraat aanwezig, de Bedrijvenweg. De 
Bedrijvenweg loopt centraal door het bedrijventerrein.  
 
Parkeren dient grotendeels plaats te vinden op het eigen terrein. In de feitelijke situatie wordt 
tevens langs de Bedrijvenweg op een aantal plaatsen in het openbaar gebied geparkeerd. Rond 
deze weg is sprake van een aanzienlijke parkeeroverlast. Het probleem wordt veroorzaakt door 
het ontbreken van voldoende fysieke ruimte en de aanwezigheid van (auto)bedrijven die het 
openbaar gebied gebruiken om te parkeren. In hoofdstuk 7 wordt verder ingegaan op het 
aspect parkeren. 
 
Het bedrijventerrein is niet eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer. De dichtstbijzijnde 
bushalte ligt op circa 20 minuten loopafstand van het bedrijventerrein.  
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2.4    Ontwikkelingen 

In het bestemmingsplan “Lage Zijde e.o.” zijn geen ontwikkelingen voorzien. Uitgangspunt is het 
handhaven van de geldende juridische regeling. Het bestemmingsplan “Lage Zijde e.o.” is 
daarom een conserverend bestemmingsplan. 

2.5.  Juridische aspecten 

2.5.1. Inleiding 

Uitgangspunt van het voorliggende bestemmingsplan is de continuering van de geldende 
rechten. Dit betekent dat de bedrijven in het gebied de bebouwingsmogelijkheden hebben 
behouden die zij op grond van het geldende plan hadden. De in dat plan opgenomen flexibili-
teitsbepalingen zijn echter niet overgenomen in het voorliggende plan, aangezien dit een 
toename van de bebouwingsmogelijkheden tot gevolg zou hebben, wat tot strijdigheid zou 
leiden met het provinciale beleid. 

2.5.2.  Planmethodiek 

Bestemmingsmethodiek 

Bij de opzet van het plan is gekozen voor eindbestemmingen. Op basis van de bepalingen van 
een eindbestemming kunnen direct omgevingsvergunningen worden afgegeven, indien deze 
passen binnen de regels die gelden bij die bestemming. 

2.5.3.  Regels 

De regels bestaan uit vier hoofdstukken:  
 Inleidende regels (hoofdstuk 1) 
 Bestemmingsregels (hoofdstuk 2) 
 Algemene regels (hoofdstuk 3) 
 Overgangs- en slotregels (hoofdstuk 4) 
 
De regels zijn in overeenstemming met de gemeentelijke standaard. Hierna wordt een korte 
toelichting gegeven op de in het plan voorkomende bestemmingen.  

Hoofdstuk 1 Inleidende regels  

In dit hoofdstuk is een aantal begrippen verklaard dat wordt gebruikt in de regels. Dit voorkomt 
dat er bij de uitvoering van het plan onduidelijkheden ontstaan over de uitleg van bepaalde 
regelingen. Daarnaast is het artikel "Wijze van meten” opgenomen waarin bepaald is hoe de 
voorgeschreven maatvoering in het plan gemeten moet worden. 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

In dit hoofdstuk zijn de in het plan voorkomende bestemmingen geregeld. In ieder artikel is per 
bestemming bepaald welk gebruik van de gronden is toegestaan en welke bouwregels er 
gelden.. 
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Onder de bestemmingsomschrijving is aangegeven voor welke functies de gronden bestemd 
zijn.  
 
Bedrijf 

Deze bestemming beslaat vrijwel het gehele plangebied. De vigerende rechten uit het geldende 
bestemmingsplan ‘Achterhovenerweg’ zijn integraal overgenomen, met uitzondering van de 
mogelijkheid voor het oprichten van één bedrijfswoning per bedrijf. Deze mogelijkheid is in strijd 
met het beleid van de provincie Zuid-Holland en is daarom niet overgenomen. Binnen de 
bestemming zijn bedrijfsactiviteiten uit milieucategorie 1 tot en met 3.2 uit de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten toegestaan. Het vigerende bestemmingsplan liet bedrijfsactiviteiten uit 
milieucategorie 1 tot en met 3 toe. Het plan kende nog geen onderscheid in milieucategorie 3.1 
en 3.2. In het onderhavige bestemmingsplan is ervan uitgegaan dat milieucategorie 3 uit het 
oude plan overeenkomt met milieucategorie 3.1 en 3.2 uit de bij het onderhavige plan behoren-
de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Het betreft de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten van de 
VNG. Ook naar de aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen bedrijfsactiviteiten, maar die 
niet genoemd worden in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zijn toegestaan. Uitgesloten zijn 
detailhandel (niet zijnde productiegebonden detailhandel), horeca en nieuwe zelfstandige 
kantoren. 
Op de verbeelding is in de bedrijfsbestemming een bouwvlak opgenomen. Binnen de bedrijfs-
bestemming is mogen bouwpercelen voor 60% worden bebouwd. De gebouwen mogen een 
goothoogte hebben van 5 meter en een bouwhoogte van 8 meter. Een en ander is met een 
aanduiding op de verbeelding aangegeven. 
 

Verkeer 

De bestemming ‘Verkeer’ is opgenomen voor gronden met een verkeersfunctie, te weten de 
Bedrijvenweg. Het betreft hier een bestemming met een globaal karakter waarbinnen de diverse 
verkeersfuncties, zoals gebiedsontsluitingswegen en wandel- en fietspaden, mogelijk zijn.  
 
Groen 

De als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor groenvoorzieningen, voet- en fietspa-
den, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding en dergelijke. 
Binnen deze bestemming zijn de bouwmogelijkheden beperkt. 
 
Water 

De bestemming is opgenomen voor waterhuishoudkundige doeleinden. Op deze gronden 
mogen geen gebouwen worden opgericht. 
 
Dubbelbestemmingen 

 

Waarde – Archeologie hoge trefkans 

Deze dubbelbestemming is opgenomen voor het gehele gebied, vanwege de hoge archeolo-
gische verwachtingswaarde in het gebied. In deze dubbelbestemming is geregeld dat bij 
werkzaamheden die eventuele aanwezige archeologische waarden kunnen verstoren, zoals 
graafwerkzaamheden, een omgevingsvergunning benodigd is. Deze regeling beschermt 
daarmee de archeologische waarde van het gebied. 
 

Waterstaat – Waterkering 
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De bestemming is opgenomen voor de gronden die een waterkerende functie hebben. Voor de 
bestemming is sprake van een zogenoemde dubbelbestemming waarbij de waterkerende 
functie primair is gesteld ten opzichte van de andere aangegeven bestemmingen.  
 
Alleen na verlening van een omgevingsvergunning door burgemeester en wethouders kan op 
de gronden worden gebouwd. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend na advies van de 
beheerder van de waterkering. 
 
Hoofdstuk 3 Algemene regels 

 
In dit hoofdstuk is een aantal algemene bepalingen opgenomen, zoals de antidubbeltelregel, 
algemene bouwregels, gebruiksregels, aanduidingsregels, afwijkings- en wijzigingsregels.  
 

Anti-dubbeltelregel 

In deze bepaling is vastgelegd dat grond die in aanmerking moest worden genomen bij het 
verlenen van een bouwvergunning, waarvan de uitvoering heeft plaatsgevonden of alsnog kan 
plaatsvinden, bij de beoordeling van een andere aanvraag om bouwvergunning niet opnieuw in 
beschouwing mag worden genomen. 
 

Algemene bouwregels 

In de algemene bouwregels is een regeling opgenomen voor het overschrijden van 
bouwgrenzen door ondergeschikte bouwdelen, een regeling voor dakopbouwen ten behoeve 
van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties alsmede voor ondergronds bouwen.  
 

Algemene gebruiksregels 

 In deze regels zijn algemene gebruiksverboden opgenomen. 
 
Algemene aanduidingsregels 
Voor een deel van het gebied is de aanduiding ‘geluidzone-industrie’ opgenomen. Binnen deze 
zone geldt dat geen geluidgevoelige objecten mogen worden opgericht, tenzij wordt voldaan 
aan het gestelde in de Wet geluidhinder. 
 
Algemene afwijkingsregels  

In dit artikel is een aantal algemene afwijkingen opgenomen, die middels een omgevingsver-
gunning kunnen worden verleend. Het betreft een standaardregeling die het mogelijk maakt om 
bij de uitvoering van bouwplannen beperkte afwijkingen van het plan bij een omgevingsvergun-
ning mogelijk te maken.  
 
Algemene wijzigingsregels 

In dit artikel is een algemene wijzigingsbepaling opgenomen in verband met het aanbrengen 
van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen. 
 
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

 
In het overgangsrecht is een regeling opgenomen voor bebouwing en gebruik dat al bestond bij 
het opstellen van het plan, maar dat strijdig is met de opgenomen regeling. Onder bepaalde 
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voorwaarden mag deze strijdige bebouwing en/of strijdig gebruik worden voortgezet of 
gewijzigd. 
 
In de slotregel is de officiële naam van het plan bepaald. Onder deze naam kan het bestem-
mingsplan worden aangehaald. 

2.5.4.  Geometrische plaatsbepaling / verbeelding 

Voor het verbeelden van de geometrisch bepaalde bestemmingen is een GBKN-ondergrond 
gebruikt. Dit bestand is opgebouwd in coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting, of 
kortweg Rijksdriehoekscoördinaten (ook wel: RD-coördinaten). Dit zijn de coördinaten die in 
Nederland worden gebruikt als grondslag voor onder meer geografische aanduidingen, waarbij 
de exacte locatie van een gebied wordt vastgelegd. In het plan is met behulp van lijnen, 
coderingen en arceringen aan gronden (en in dit geval ook wateren) een bepaalde bestemming 
toegekend. Binnen een bestemmingsvlak zijn met aanduidingen nadere regels aangegeven. Op 
een afdruk van de geometrische plaatsbepaling, de verbeelding, zijn alle bestemmingen en 
aanduidingen naast elkaar zichtbaar. 
 
De gegevens zijn digitaal raadpleegbaar. Via de digitale portal waarop het plan wordt gepubli-
ceerd kan, door te klikken op een bepaalde locatie, de bijbehorende bestemmingsregeling 
worden opgeroepen. De analoge versie van het plan bestaat uit één kaartblad. Op dit blad is 
een overzichtstekening met de ligging van het betreffende deelgebied weergegeven. 
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Deel C: Verantwoording 
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3  Ruimtelijke Ordening 

3.1. Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 inwerking getreden. 
Deze structuurvisie vervangt de Nota Ruimte. De structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader 
voor het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw 
rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. In de structuurvisie schetst het rijk ambities tot 2040 
en doelen, belangen en opgaven tot 2028.  
 
De leidende gedachte in de SVIR is ruimte maken voor groei en beweging. De SVIR is de 
eerste rijksnota die de onderwerpen infrastructuur en ruimte integraal behandelt. In de SVIR 
richt het Rijk zich vooral op decentralisatie. De verantwoordelijkheid wordt verplaatst van 
rijksniveau naar provinciaal en gemeentelijk niveau. 
 
Door urbanisatie, individualisering, vergrijzing en ontgroening nemen de ruimtelijke verschillen 
toe. Vanaf 2035 groeit de bevolking niet meer. De samenstelling van de bevolking, en daarmee 
de samenstelling van huishoudens, verandert. Ambities tot 2040 zijn onder andere het 
aansluiten van woon- en werklocaties op de (kwalitatieve) vraag en het zoveel mogelijk 
benutten van locaties voor transformatie en herstructurering. Ook wil het rijk ervoor zorgen dat 
in 2040 een veilige en gezonde leefomgeving met een goede milieukwaliteit wordt geboden. Dit 
moet voor zowel het landelijk als het stedelijk gebied gelden. In de SVIR is verder vastgelegd 
dat provincies en (samenwerkende) gemeenten verantwoordelijk zijn voor programmering van 
verstedelijking. (Samenwerkende) gemeenten zorgen voor (boven)lokale afstemming van 
woningbouwprogrammering die past binnen de provinciale kaders. Ook zijn de gemeenten 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de woningbouwprogramma’s.  
 
Ter versterking van het vestigingsklimaat in de stedelijke regio’s rondom de main-, brain- en 
greenports geldt een gebiedsgerichte, programmatische urgentieaanpak. In krimpregio’s wordt 
het interbestuurlijke programma bevolkingsdaling doorgezet.  

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Het rijk legt met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de nationale ruimtelij-
ke belangen juridisch vast. Enerzijds betreft het de belangen die reeds in de (ontwerp-) AMvB 
Ruimte uit 2009 waren opgenomen en anderzijds is het Barro aangevuld met onderwerpen uit 
de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het besluit is op 30 december 2011 in 
werking getreden. 
 
Onderwerpen waarvoor het rijk ruimte vraagt zijn de mainportontwikkeling van Rotterdam, 
bescherming van de waterveiligheid in het kustfundament en in en rond de grote rivieren, 
bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, zoals de Beemster, 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en de uitoefening van defensie-
taken. Ter bescherming van deze belangen zijn reserveringsgebieden, begrenzingen en 
vrijwaringszones opgenomen. In het besluit is aangegeven op welke wijze bestemmingsplannen 
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voor deze gebieden moeten zijn ingericht. Indien geldende bestemmingsplannen niet voldoen 
aan het Barro dan moeten deze binnen drie jaar na inwerkingtreding van het besluit zijn 
aangepast. 
 
In de loop van 2012 zal het besluit worden aangevuld met de ruimtevraag voor de onderwerpen 
veiligheid op rijksvaarwegen, toekomstige uitbreiding van infrastructuur (hoofdwegen en 
hoofdspoorwegen), de elektriciteitsvoorziening, de ecologische hoofdstructuur (EHS), de 
veiligheid van primaire waterkeringen, buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van 
gevaarlijke stoffen, reserveringsgebieden voor hoogwater langs de Maas en maximering van de 
verstedelijkingsruimte in het IJsselmeer.  
De ladder voor duurzame verstedelijking is in 2012 in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
opgenomen.  
 
Het plangebied is conserverend van aard en om die reden heeft het rijksbeleid geen directe 
consequenties voor het plangebied. Het bestemmingsplan is niet strijdig met het rijksbeleid.  

3.2. Provinciaal beleid 

Provinciale structuurvisie; Visie op Zuid-Holland, ontwikkelen met schaarse ruimte 

Op basis van de Wro moeten gemeenten, provincies en rijk hun beleid neerleggen in één of 
meer structuurvisies. Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft ervoor gekozen één integrale 
ruimtelijke structuurvisie voor Zuid-Holland te ontwikkelen. Het uitgangspunt is “lokaal wat kan, 

provinciaal wat moet”. In de provinciale structuurvisie geeft de provincie aan wat zij als 
provinciaal belang beschouwt en hoe zij daarop wil gaan sturen. 
 
Provinciale Staten stelden op 2 juli 2010 de provinciale Structuurvisie, de Verordening Ruimte 
(de realisatie van de structuurvisie, zie ook hierna) en de Uitvoeringsagenda definitief vast. 
Vanaf dat moment gelden de Streekplannen, inclusief eventuele partiële herzieningen, en de 
Nota Regels voor Ruimte niet langer als vigerend beleids- en toetsingskader. Bij de vaststelling 
is evenwel geconstateerd dat het voor een aantal onderwerpen en dossiers nog niet mogelijk 
was een passende oplossing op te nemen. Daarom is een eerste herziening van de Provinciale 
Structuurvisie en de Verordening Ruimte opgesteld welke op 23 februari 2011 werd vastgesteld 
door Provinciale Staten. 
 
De structuurvisie bevat het ruimtelijk beleid tot 2020 met een doorkijk naar 2040. Het accent ligt 
op sturing vooraf en sturing op kwaliteit. 
 
Het beleid gaat in op verschillende provinciale belangen. Van belang voor het plan is de 
bundeling van verstedelijking, infrastructuur, voorzieningen en economische activiteiten gericht 
op concentratie en functieafstemming (knopen- en locatiebeleid). Verder dient kansrijke en 
innovatieve binnenstedelijke verdichting plaats te vinden, vooral rond openbaar vervoerknoop-
punten. Ook is de opvang van de bevolkingsgroei in het Groene Hart en de Delta in regionale, 
goed ontsloten kernen en daartoe aangewezen relatief verstedelijkte zones belangrijk.  

Provinciale Verordening Ruimte; ontwikkelen met schaarse ruimte 

Om het provinciale ruimtelijke belang, zoals beschreven in de provinciale structuurvisie, te 
kunnen uitvoeren is, onder meer, de provinciale verordening opgesteld. In de provinciale 
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verordening zijn de zaken die generiek van aard zijn (relevant voor alle gemeenten of een 
bepaalde groep gemeenten) en in eerste instantie vooral een werend of beperkend karakter 
hebben vastgelegd. De provincie acht de borging hiervan van groot belang.  
 
Tevens zijn de nationale belangen zoals vastgelegd in de AMvB Ruimte ook in de provinciale 
verordening opgenomen ten behoeve van een doorwerking in de gemeentelijke bestemmings-
plannen. 
 
Tot slot zijn in de verordening regels gesteld over de inhoud van bestemmingsplannen en de 
inhoud van de toelichting van bestemmingsplannen. De verordening heeft slechts betrekking op 
een beperkt aantal onderwerpen. Bij het opstellen van bestemmingsplannen dient daarom ook 
rekening te worden gehouden met ander provinciaal beleid. Bovendien moet worden voldaan 
aan de overige wet- en regelgeving. 
 
Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 23 februari 2011 de Eerste Herziening van de 
Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte vastgesteld.  
 
Bebouwingscontouren 

De verordening geeft de bebouwingscontouren weer. In afbeelding 3 is een afbeelding 
weergegeven van de bebouwingscontouren met daarin het plangebied. Het plangebied ligt 
geheel buiten de bebouwingscontouren.  
 
In de verordening is opgenomen dat bestemmingsplannen met gronden buiten de bebouwings-
contouren in beginsel geen nieuwe vestiging of uitbreiding van stedelijke functies mogelijk 
maken. In onderhavig bestemmingsplan is sprake van een conserverend bestemmingsplan. 
Bestaande rechten worden gecontinueerd. Het bestemmingsplan maakt daarom juridisch-
planologisch geen nieuwe vestiging of uitbreiding mogelijk, omdat deze bouwmogelijkheden 
reeds aanwezig zijn in het vigerende bestemmingsplan. Deze gedachtegang wordt versterkt 
doordat in dezelfde verordening het gehele plangebied is aangeduid als (zie kaart 6, in 
afbeelding 4). Daarmee wordt aangegeven dat sprake is van een bedrijventerrein en dat 
bebouwing hier passend is.  
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Afbeelding 3: Bebouwingscontouren uit provinciale verordening (kaart 1) 
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Op grond van artikel 2, lid 3 van de verordening geldt voor bestaande niet-agrarische bedrijven 
buiten de bebouwingscontouren dat een eenmalige uitbreidingsruimte van 10% van de inhoud 
toegestaan is. Het voorliggende bestemmingsplan biedt alleen uitbreidingsruimte voor bestaan-
de bedrijven, waarvan nog niet 60% van het bedrijfsperceel is bebouwd.  Omdat het hier gaat 
om bestaande rechten, dat wil zeggen: rechten die op grond van het vigerende bestemmings-
plan al van toepassing waren, is weliswaar sprake van - in beginsel - een strijdigheid met de 
provinciale verordening, maar is afwijking van het bepaalde in de verordening legitiem. 
Ingevolge het derde lid van artikel 15 kan namelijk, in afwijking van het bepaalde in de 
verordening, in een bestemmingsplan een bouw- of gebruiksrecht uit een geldend bestem-
mingsplan opnieuw worden bestemd, indien het belang bij strikte handhaving van deze 
verordening niet in verhouding staat tot het belang bij het behoud van het bouw- of gebruiks-
recht. Deze afwijkingsmogelijkheid is niet van toepassing op bestemmingsplannen voor 
gebieden die onderdeel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur, maar daarvan is geen 
sprake in onderhavig bestemmingsplan.  
 
Bedrijventerrein 

In de verordening zijn de gronden van voorliggend plangebied aangemerkt als bedrijventerrein 
(kaart 6). De in voorliggend bestemmingsplan opgenomen gronden betreffen uitsluitend 
bestaand bedrijventerrein. Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe bedrijfslocaties mogelijk 
en past daarmee binnen de verordening. 
 

 
Afbeelding 4: Contouren bedrijventerrein uit provinciale verordening (kaart 6) 
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Kantoren 

Met betrekking tot kantoren wordt in artikel 7 van de verordening bepaald dat in bestemmings-
plannen geen nieuwe kantoorlocaties buiten de aangeduide haltes van hoogwaardig openbaar 
vervoer worden mogelijk gemaakt.  
 
Uitzondering betreft het mogelijk maken van: 
 kleinschalige zelfstandige kantoren tot een bruto vloeroppervlak van maximaal 1.000 m2 

per vestiging; 
 kantoren met een lokaal verzorgingsgebied, zoals gemeentehuizen en bankfilialen; 
 bedrijfsgebonden kantoren met een bruto vloeroppervlak dat minder bedraagt dan 50% 

van het totale bruto vloeroppervlak en minder is dan 3.000 m2; 
 functiegebonden kantoren; 
 uitbreiding van bestaande kantoren, eenmalig met hoogste 10% van het bestaande bruto 

vloeroppervlak. 
 
In het plangebied zijn kantoorfuncties aanwezig op basis van vigerende rechten. Het bestem-
mingsplan maakt geen nieuwe kantoorfuncties mogelijk.  

3.3. Gemeentelijk beleid  

Toekomstvisie Leiderdorp 2015 

Voor Leiderdorp is een toekomstvisie opgesteld welke is vastgesteld door de raad d.d. 3 
september 2001. Hiermee is een raamwerk voor de toekomst van Leiderdorp tot stand 
gekomen. Dat raamwerk dient verder ingevuld en uitgewerkt te worden in de vorm van 
meerjarenontwikkelingsprogramma‟s. Doelstellingen van de toekomstvisie zijn: 

a) het creëren van een echte gemeenschap met een eigen identiteit; 
b) het versterken van het woon- en leefklimaat; 
c) een intensieve samenwerking met de regiogemeenten; 
d) van de gemeente een klantgerichte organisatie maken waarin participatie van en com-

municatie met burgers moet leiden tot nieuw beleid. 
 

Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in zeven ambities, welke zijn vertaald in een negental 
speerpunten voor de komende jaren. Voorliggend bestemmingsplan is conserverend en 
beheergericht van aard. 
 
In 2012 heeft de gemeente Leiderdorp een conceptversie van de Toekomstvisie Leiderdorp 
2025 opgesteld. Ten aanzien van bedrijfsfuncties wordt als uitgangspunt genomen dat 
bedrijfslocaties bestendig ingericht moeten worden.  
 

Integraal Verkeers- en Vervoersplan 

 

Het IVVP is vastgesteld door de raad op 14 juli 2009. Doel van dit IVVP is het bewerkstelligen 
van een grotere leefbaarheid, betere bereikbaarheid, duurzame veiligheid en een beheersbare 
mobiliteit in de gemeente Leiderdorp. 
In het IVVP zijn de principes van Duurzaam Veilig als uitgangspunt genomen. Samengevat 
houden die principes in dat bij de inrichting van de weg rekening wordt gehouden met de 
functie. Dit komt zowel de herkenbaarheid van de weg als ook de verkeersveiligheid ten goede. 
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Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gebiedsontsluitingswegen (verkeersaders met een 
snelheidslimiet van 50 tot 70 km/uur binnen de bebouwde kom en 80 km/uur buiten de 
bebouwde kom) en woonstraten in verblijfsgebieden (30 km/uur binnen de bebouwde kom en 
60 km/uur buiten de bebouwde kom). 
 
De doelstelling is een grotere leefbaarheid, een betere bereikbaarheid en een beheersbare 
mobiliteit in Leiderdorp. Het plangebied is conserverend van aard en is daardoor niet in strijd 
met deze doelstelling.  
 
Welstandsnota 2010 

 

Met de wijziging van de Woningwet per 1 januari 2003 werden gemeenten verplicht voor 1 juli 
2004 een Welstandsnota te hebben vastgesteld om welstandsbeleid te kunnen voeren. Deze 
nota vormt een nieuw instrument binnen het bestaande welstandsbeleid en de basis voor de 
welstandsadvisering en -toetsing van bouwaanvragen op “redelijke eisen van welstand”. De 
Welstandsnota voor Leiderdorp heeft tot doel de identiteit en het imago van Leiderdorp te 
versterken door middel van bescherming van het karakter van de verschillende buurten en 
wijken en het identificeren van elementen die kenmerkend zijn voor dat karakter. 
 
De welstandsnota bevat objectgerichte criteria voor onder meer hoofdgebouwen, dakkapellen, 
aan- en uitbouwen, installaties, reclame en dergelijke. Naast objectgerichte criteria kent de 
welstandsnota ook gebiedsgerichte criteria voor het bedrijventerrein “Lage Zijde”.  
 
Het bedrijventerrein Lage Zijde is een bijzonder welstandsgebied. Het beleid is gericht op de 
inpassing in het bijzondere buitengebied en het behoud van de samenhang in de massa’s en 
het versterken van het straatbeeld. De welstandscommissie zal bij de advisering onder meer 
aandacht schenken aan de samenhang in zowel de architectonische uitwerking als het gebruik 
van materiaal en kleur. 
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4  Natuur en landschap 

4.1.  Kader 

De huidige natuurwetgeving kan worden onderverdeeld in soortbescherming en gebiedsbe-
scherming.  
 

Soortbescherming 

Soortbescherming wordt gewaarborgd door de Flora- en faunawet. Deze wet beschermt 
inheemse dier- en plantensoorten waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende 
beschermingscategorieën. Voor álle activiteiten met een mogelijk effect op beschermde dier- en 
plantensoorten is toetsing aan de Flora- en faunawet noodzakelijk.  
 

Gebiedsbescherming 

Gebiedsbescherming wordt gewaarborgd door de Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) en de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro). De NB-wet beschermt Natura 2000-gebieden en Beschermde 
natuurmonumenten. Voor activiteiten met een mogelijk effect op deze gebieden is toetsing aan 
de NB-wet noodzakelijk. In de Wro is de planologische bescherming van gebieden aangemerkt 
als Ecologische Hoofdstructuur vastgelegd. Toetsing hieraan vindt primair plaats bij ruimtelijke 
procedures en andere vergunningaanvragen. Naast de beschermde EHS is in de Provincie 
Zuid-Holland het Compensatiebeginsel 1997 van toepassing op belangrijke weidevogelgebie-
den, recreatiegebieden in de zuidvleugel en de karakteristieke landschapselementen.  In de 
handreiking bestemmingsplan en natuurwetgeving (EL&I, 2007); de website 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur en op www.pzh.nl is een uitgebreid overzicht 
opgenomen van de geldende natuurwetgeving in Nederland en de provincie Zuid-Holland. 
 
De handreiking geeft aan dat: “gemeenten op grond van de Wro rekening moeten houden met 
een goede ruimtelijke ordening. Dat betekent onder meer op grond van het zorgvuldigheidsbe-
ginsel doorwerking van het nationaal en provinciaal natuurbeleid en rekening houden met 
aanpalende wetgeving op grond van de uitvoerbaarheid van plannen (art. 9 Besluit ruimtelijke 
ordening)”. 

4.2 Onderzoek 

In deze paragraaf is de planologische haalbaarheid van het conserverende bestemmingsplan in 
het kader van de natuurwetgeving onderzocht. Hierbij is beoordeeld of er effecten kunnen 
optreden op beschermde soorten en/of beschermde gebieden. De volgende bronnen zijn 
geraadpleegd: 

 Landelijke en Provinciale beleidsdocumenten en online plankaarten; 
 Literatuur en websites over beschermde soorten in de Provincie Zuid-Holland. 

Een overzicht van de gebruikte bronnen is opgenomen in het advies van de omgevingsdienst.  
 

Resultaten Gebiedsbescherming 

Op basis van literatuuronderzoek is bepaald of het plangebied zich in (de nabijheid van) een 
Natura 2000-gebied bevindt, danwel in een Beschermd Natuurmonument. Tevens is bepaald of 
het plangebied binnen de groene gebieden van de Provinciale Structuurvisie (EHS, weidevo-
gelgebied) is gelegen.  
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In de directe omgeving van het plangebied zijn geen Natura 2000-gebieden aanwezig.  Het 
Natura 2000-gebied de Wilck ligt op een afstand van circa 2 kilometer. Dit gebied is aangewe-
zen voor de soorten kleine zwaan en smient. Voor beide soorten geldt dat het plangebied 
binnen de actieradius ligt (Van der Vliet et al., 2011). Omdat het industrieterrein niet geschikt is 
als foerageergebied zijn zogenaamde ‘externe effecten’ uitgesloten. Bij eventuele uitbreidingen 
van het industrieterrein moet getoetst worden of hierbij foerageergebied van de Kleine zwaan 
en Smient verloren gaat (en zodoende een negatief effect in het kader van de Natuurbescher-
mingswet 1998 optreedt). 
 
De EHS gebieden en verbindingszones liggen op enige afstand van het plangebied (>500mtr). 
Door de afstand en de conserverende aard van het plan zijn geen effecten op de EHS te 
verwachten. Het plangebied grenst direct aan ‘belangrijk provinciaal weidevogel gebied’. Omdat 
geen ontwikkelingen plaatsvinden in dit gebied en het plan conserverend van aard is worden 
ook hier geen effecten verwacht. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst is het wel van 
belang rekening te houden met dit beschermde gebied. Voor het verlies van weidevogelgebied 
geldt het provinciale compensatiebeginsel 1997. 
 

 
Afbeelding 5: EHS en weidevogelgebied rondom het plangebied. www.pzh.nl, geraadpleegd 10-

10-2012. 

 

Resultaten soortbescherming 

Door het conserverende karakter van het plan, waarin geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
zijn voorzien, worden geen effecten verwacht op mogelijk aanwezige beschermde soorten en is 
een overtreding van de Flora- en faunawet door het vaststellen van het plan uit te sluiten. 
 
Een aantal beschermde soorten, bijvoorbeeld algemene broedvogels (en jaarrond beschermde 
huismus en gierzwaluw); vleermuizen (vooral gewone dwergvleermuis);  vissen (kleine 
modderkruiper, bittervoorn) zijn mogelijk in het plangebied aanwezig. Bij alle ruimtelijke 
ontwikkelingen in de toekomst moet hiermee altijd rekening worden gehouden. Dit geldt ook 
voor ontwikkelingen die mogelijk zijn binnen het conserverende plan. Daarbij moet in acht 
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worden genomen dat ook kleine ruimtelijke wijzigingen zoals: slopen, bouwen, kappen en 
snoeien van groen, plaatsen van straatverlichting en profielwijziging van watergangen een 
overtreding van de natuurwetgeving kunnen betekenen (veelal Flora- en faunawet). In dergelij-
ke gevallen moet door de initiatiefnemer altijd een natuurtoets worden uitgevoerd voorafgaand 
aan de verlening van een omgevingsvergunning. 
 

Gebiedsbescherming  
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van de EHS. 
 
Het plangebied is evenmin onderdeel van een gebied dat onder de Natuurbeschermingswet 
1998 valt. Ook in de directe omgeving zijn dergelijke gebieden niet aanwezig. 

4.3 Conclusie 

Omdat geen ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden binnen het conserverende bestemmingplan 
is schade aan door Flora- en faunawet beschermde soorten niet mogelijk door het plan, omdat 
er ruimtelijk niets verandert. Door het conserverende karakter van het plan en het habitat in het 
plangebied zijn ook geen effecten op beschermde gebieden mogelijk. Samengevat gelden er 
vanuit de discipline ecologie geen belemmeringen. 
 
Bij alle nieuwe ontwikkelingen, ook de ontwikkelingen die mogelijk zijn binnen het conserveren-
de plan moet echter rekening worden gehouden met de Flora- en faunawet en het weidevogel-
gebied dat grenst aan het plangebied. Initiatiefnemers moeten een natuurtoets uitvoeren 
voorafgaand aan de aanvraag van een omgevingsvergunning. Vooral bij sloopmeldingen, 
renovatie en nieuwbouw moet beoordeeld worden of beschermde soorten (vooral name vogels, 
vleermuizen, vissen en muurplanten) geschaad kunnen worden. Als graslanden verloren gaan 
moet beoordeeld worden in hoeverre deze door de kleine zwaan en smient gebruikt worden in 
het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.  
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5.  Water 

5.1.  Kader 

Er is een groot aantal beleidsstukken dat betrekking heeft op de waterhuishouding. Hieronder 
wordt één en ander uiteengezet.   

5.1.1. Europees en rijksbeleid 

Nationaal Waterplan  

Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en is 
opgesteld voor de planperiode 2009 - 2015. Het Nationaal Waterplan is in december 2009 door 
de ministerraad vastgesteld.  
 
Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid. Het rijk streeft 
naar een duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer en heeft de ambitie om de komende 
decennia te investeren in bescherming tegen overstromingen en in de zoetwatervoorziening.  
 
Voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem is het van belang bij ruimtelijke 
ontwikkelingen rekening te houden met waterhuishoudkundige eisen op de korte en de lange 
termijn. Om een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem te bereiken moet het water meer 
bepalend zijn bij de besluitvorming over grote ruimtelijke opgaven dan voorheen. De mate van 
bepalendheid wordt afhankelijk gesteld van, onder meer, de omvang en de aard van de 
ingrepen, bestaande functies, nieuwe andere ruimteclaims en de bodemgesteldheid van een 
gebied.  
 
Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke 
aspecten de status van structuurvisie. Het Nationaal Waterplan, vervangt daarmee op onderde-
len het beleid uit de Nota Ruimte. Specifiek gaat het over de gebieden die deel uitmaken van de 
ruimtelijke hoofdstructuur, het IJsselmeer, de Noordzee en de rivieren. Hiervoor geldt de AMvB 
Ruimte. Ook de bescherming van vitale functies en kwetsbare objecten is een onderwerp van 
nationaal belang. Hiervoor wordt een afzonderlijke AMvB opgesteld. 

Waterwet 

In de Waterwet zijn acht oude waterwetten samengebracht: de Wet op de waterhuishouding, de  
Wet op de waterkering, de Grondwaterwet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet 
verontreiniging zeewater, de Wet droogmakerijen en indijkingen (Wet van 14 juli 1904), de Wet 
beheer rijkswaterstaatswerken (het zogenaamde 'natte gedeelte'), de Waterstaatswet 1900 en 
de Waterbodemparagraaf uit de Wet bodembescherming.   
 
De Waterwet regelt het beheer van de waterkeringen, het oppervlaktewater en het grondwater, 
verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening en zorgt voor een eenduidi-
ge bestuurlijke procedure en daarbij behorende rechtsbescherming voor besluiten. De Waterwet 
dient als paraplu om de Kaderrichtlijn Water (KRW) te implementeren en geeft ruimte voor 
implementatie van toekomstige Europese richtlijnen. 

http://www.helpdeskwater.nl/aspx/download.aspx?File=/publish/pages/24193/wetbodembescherming.pdf
http://www.helpdeskwater.nl/waterwet/overige_wetten/wet_op_de/
http://www.helpdeskwater.nl/aspx/download.aspx?File=/publish/pages/24188/grondwaterwet.pdf
http://www.helpdeskwater.nl/waterwet/overige_wetten/wet_verontreiniging/
http://www.helpdeskwater.nl/aspx/download.aspx?File=/publish/pages/24192/wetverontreinigingzeewater.pdf
http://www.helpdeskwater.nl/aspx/download.aspx?File=/publish/pages/24192/wetverontreinigingzeewater.pdf
http://www.helpdeskwater.nl/aspx/download.aspx?File=/publish/pages/24190/wetdroogmakerijenenindijkingen.pdf
http://www.helpdeskwater.nl/waterwet/overige_wetten/wet_beheer/
http://www.helpdeskwater.nl/waterwet/overige_wetten/wet_beheer/
http://www.helpdeskwater.nl/aspx/download.aspx?File=/publish/pages/24190/wetdroogmakerijenenindijkingen.pdf
http://www.helpdeskwater.nl/waterwet/overige_wetten/wet_bodembescherming/
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De waterschappen krijgen een nieuwe bevoegdheid voor het verlenen van vergunningen voor 
grondwateronttrekkingen, bemalingen en infiltraties, met uitzondering van onttrekkingen voor 
drinkwater, koude en warmteopslag en grote industriële onttrekkingen van meer dan 
150.000 m3/jaar. Gemeenten krijgen verdergaande taken en bevoegdheden in het kader van de 
zorgplicht voor het inzamelen van afvalwater in de riolering en voor hemelwater en grondwater. 

Nationaal Bestuursakkoord Water (actueel) 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is het kabinetsstandpunt over het waterbeleid in 
de 21e eeuw vastgelegd. De hoofddoelstellingen zijn: het waarborgen van het veiligheidsniveau 
bij overstromingen en het verminderen van wateroverlast. Daarbij wordt de voorkeur gegeven 
aan ruimtelijke maatregelen boven technische maatregelen.  
 
In het NBW is ook de watertoets als procesinstrument opgenomen. De watertoets is het proces 
van vroegtijdig informeren, adviseren en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in 
ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van dit nieuwe instrument is waarborgen dat de 
waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet in beschouwing worden genomen als het gaat 
om waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Uitvoering van de 
watertoets betekent in feite dat de gemeente en de waterbeheerder samenwerken bij het 
uitwerken van ruimtelijke plannen, zodat problemen in het gebied zelf en de omgeving worden 
voorkomen. De watertoets is sinds 2003 verankerd in het Besluit op de Ruimtelijke Ordening 
1985 (BRO 1985) en is overgenomen in het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en 
hiermee verplicht voor alle ruimtelijke plannen en besluiten.  
 
In 2008 is het NBW geactualiseerd met als doel de watersystemen in 2015 op orde te krijgen, 
met name op het gebied van wateroverlast en watertekort. 

Kaderrichtlijn water 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geeft een kader voor de bescherming van de 
ecologische en chemische kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater. Zo dienen alle 
waterlichamen in 2015 een “goede ecologische toestand” (GET) te hebben bereikt en dienen 
sterk veranderende c.q. kunstmatige wateren in 2015 een “goed ecologisch potentieel” (GEP) te 
hebben bereikt. De chemische toestand dient in 2015 voor alle wateren (natuurlijk en kunstma-
tig) goed te zijn. 

Waterbeheer 21
e
 eeuw (WB21) 

In september 2000 heeft de commissie Waterbeheer 21e eeuw advies uitgebracht over het 
toekomstig waterbeheer in Nederland. Belangrijk onderdeel van WB21 is het uitgangspunt van 
ruimte voor water. Er mag geen afwenteling plaatsvinden. Berging moet binnen het stroomge-
bied plaatsvinden. Dit betekent onder andere het aanwijzen en instandhouden van waterbe-
ringsgebieden. Daarnaast wordt verdroging bestreden en worden watertekorten verminderd. 

5.1.2. Provinciaal beleid 

Het grondwaterbeleid van de provincie voor de komende jaren staat in het Grondwaterplan 

Zuid-Holland 2007 - 2013. Hierin zijn ook de kaders beschreven die de provincie gebruikt bij het 
verlenen van vergunningen voor grondwateronttrekkingen. In de Verordening Waterbeheer zijn 
aanvullende regels opgenomen waar de provincie rekening mee houdt bij het verlenen, wijzigen 
of intrekken van een onttrekkingsvergunning. Het Grondwaterplan geeft een uitwerking van de 
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hoofdlijnen van het grondwaterbeleid die zijn beschreven in het Beleidsplan Groen, Water en 
Milieu 2006 - 2010. In het Grondwaterplan heeft de provincie zes speerpunten geformuleerd 
voor het grondwaterbeleid in de komende periode. Deze speerpunten komen voort uit de eerder 
genoemde actuele ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving. De speerpunten 
zijn: 
a. verzilting en grondwaterkwantiteit; 
b. grondwaterkwaliteit; 
c. bodemdaling; 
d. concurrentie om de schaarse ruimte; 
e. verandering van positie en taken van de provincie; 
f. specifieke gebieden. 
 
Op 1 januari 2010 is het Provinciaal Waterplan 2010 - 2015 in werking getreden. Dit plan 
vervangt het provinciale Waterhuishoudingplan, dat was opgenomen in het Beleidsplan Groen, 
Water en Milieu 2006 - 2010 en in het Grondwaterplan 2007 - 2013 (zie boven). In het Provinci-
aal Waterplan zijn de opgaven van de Europese Kaderrichtlijn Water, het Nationaal Bestuursak-
koord Water en het Nationaal Waterplan vertaald naar strategische doelstellingen voor Zuid-
Holland. Het Provinciaal Waterplan beschrijft op hoofdlijnen wat de provincie in de periode tot 
2015 samen met haar waterpartners wil bereiken. Het Waterplan heeft vier hoofdopgaven: 
a. waarborgen waterveiligheid; 
b. zorgen voor mooi en schoon water; 
c. ontwikkelen duurzame zoetwatervoorziening; 
d. realiseren robuust en veerkrachtig watersysteem. 
In het plan zijn deze opgaven verder uitgewerkt in 19 thema’s én voor drie gebieden, in 
samenhang met economische, milieu- en maatschappelijke opgaven. Dit heeft geleid tot een 
integrale visie op de ontwikkeling van de Zuid-Hollandse Delta, het Groene Hart en de 
Zuidvleugel van de Randstad.  
 
In de Verordening Ruimte (2010) is regelgeving opgenomen voor de regionale en primaire 
waterkeringen. Voor bestemmingsplannen zijn randvoorwaarden opgenomen die een onbe-
lemmerde werking, instandhouding en het onderhoud van de primaire en regionale waterkerin-
gen mogelijk maken, Dit geldt voor de beschermingszone en de kernzone die hoort bij de 
waterkeringen zoals opgenomen in de vastgestelde leggers van de waterschappen. 

5.1.3. Beleid hoogheemraadschap  

Waterbeheerplan 2010-2015 

Voor de planperiode 2010-2015 zal het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van toepassing 
zijn. In dit plan geeft Rijnland aan wat haar ambities voor de komende planperiode zijn en welke 
maatregelen in het watersysteem worden getroffen. Het nieuwe WBP legt meer dan voorheen 
accent op uitvoering. De drie hoofddoelen zijn veiligheid tegen overstromingen, voldoende 
water en gezond water. Wat betreft veiligheid is cruciaal dat de waterkeringen voldoende hoog 
en stevig zijn én blijven en dat rekening wordt gehouden met mogelijk toekomstige dijkverbete-
ringen. Wat betreft voldoende water gaat het erom het complete watersysteem goed in te 
richten, goed te beheren en goed te onderhouden. Daarbij wil Rijnland dat het watersysteem op 
orde en toekomstvast wordt gemaakt, rekening houdend met klimaatverandering. Immers, de 
verandering van het klimaat leidt naar verwachting tot meer lokale en heviger buien, perioden 
van langdurige droogte en zeespiegelrijzing. Het Waterbeheerplan sorteert voor op deze 
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ontwikkelingen. Het Waterbeheerplan 2010-2015 van Rijnland is te vinden op de website: 
http://www.rijnland.net/wat_doet_rijnland/waterbeheerplan. 
 
Keur 2006 en Beleids- en Algemene regels 2009 /2011 

Per 22 december 2009 is een nieuwe Keur in werking getreden. De beleidsregels zijn in 2011 
opnieuw vastgesteld. Een nieuwe Keur is nodig vanwege de totstandkoming van de Waterwet 
en daarmee verschuivende bevoegdheden in onderdelen van het waterbeheer. Verder zijn aan 
deze Keur bepalingen toegevoegd over het onttrekken van grondwater en het infiltreren van 
water in de bodem. De "Keur en Beleidsregels" maken het mogelijk dat het Hoogheemraad-
schap van Rijnland haar taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De 
Keur is een verordening van de waterbeheerder met wettelijke regels (gebod- en verbodsbepa-
lingen) voor: 
− Waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden); 
− Watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken); 
− Andere waterstaatswerken (o.a. bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen). 
 
De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de bovengenoemde 
waterstaatswerken. Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel 
te mogen uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt, dan wordt dat geregeld in een Watervergun-
ning op grond van de Keur. De Keur is daarmee een belangrijk middel om via vergunningverle-
ning en handhaving het watersysteem op orde te houden of te krijgen. In de Beleidsregels, die 
bij de Keur horen, is het beleid van Rijnland nader uitgewerkt. De Keur en Beleidsregels van 
Rijnland zijn te vinden op de website: 
- http://vww.riinland.net/beleid/keur_2009. 
- http://www.rijnland.net/beleid/beleidsregels. 
 
Voorkeursvolgorde voor Afvalwater en zorgplicht behandeling Hemelwater 

Rijnland geeft de voorkeur aan het scheiden van hemelwater en afvalwater, mits het doelmatig 
is. De voorkeursvolgorde wordt hierbij gevolgd (rijksbeleid), waarbij voorop staat het voorkomen 
van het ontstaan van afvalwater, als er afvalwater is het zoveel mogelijk beperken van 
verontreiniging en waar mogelijk afvalwaterstromen worden gescheiden. De gemeente kan 
gebruik maken van deze voorkeursvolgorde bij de totstandkoming van het gemeentelijk 
rioleringsplan (GRP). Deze voorkeursvolgorde is echter geen dogma. De uiteindelijke afweging 
zal lokaal moeten worden gemaakt, waarbij doelmatigheid van de oplossing centraal staat. 
Rijnland streeft naar samenwerking in de afvalwaterketen en wil hierover graag adviseren. 
 
Naast een voorkeursvolgorde voor afvalwater geldt voor de behandeling van hemelwater de 
zorgplicht. Rijnland geeft daarbij de voorkeur aan brongerichte maatregelen boven 'end-of-pipe' 
maatregelen. Het te lozen hemelwater mag geen significante verslechtering van de kwaliteit van 
het ontvangende oppervlaktewater veroorzaken. Voorbeelden om dit te bereiken zijn duurzaam 
bouwen, infiltratie, het toepassen van berm- of bodempassage en (straat)kolken met extra 
zand-slibvang of zakputten. Als ondanks de zorgplicht en de preventieve maatregelen het te 
lozen hemelwater naar verwachting een aanmerkelijk negatief effect heeft op de oppervlaktewa-
terkwaliteit, kan in overleg tussen gemeente en waterschap gekozen worden voor aanvullende 
voorzieningen, een verbeterd gescheiden stelsel of – als laatste keus – aansluiten op het 
gemengde stelsel. 
 

http://www.rijnland.net/wat_doet_rijnland/waterbeheerplan
http://vww.riinland.net/beleid/keur_2009
http://www.rijnland.net/beleid/beleidsregels


37 

Bestemmingsplan “Lage Zijde e.o.” 

Toelichting 

Ontwerp, 11 maart 2013 

5.1.4. Gemeentelijk beleid 

Waterplan Leiderdorp (2011)  

In het Waterplan van de gemeente Leiderdorp 2011-2015 is de algemene visie van Leiderdorp 
“Leiderdorp, kloppend hart tussen stad en land” door vertaald naar water. Dit heeft geleid tot de 
volgende doelstellingen: 

 water als verbindend element gebruiken om de samenhang en identiteit van de verschil-
lende wijken in Leiderdorp te versterken; 

 het woon- en leefklimaat voor mens en dier versterken door de waterkwaliteit op alle 
fronten te versterken en de recreatieve functies van water optimaal te benutten; 

 intensieve regionale samenwerking op het gebied van water met Rijnland en de 
regiogemeenten; 

 de bewoners gericht van informatie over (grond)water voorzien, gevraagd en ongevraagd 
(loketfunctie). 

5.2.  Onderzoek  

Huidig watersysteem 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van Leiderdorp en maakt onderdeel uit van het 
watersysteem van de Oude Rijn en is gelegen in de polder Achthoven. Het plangebied is 
gelegen in een peilgebied waar een zomerpeil geldt van -1,87 m NAP en een winterpeil van -
1,97 m NAP. Een klein deel van het plangebied is gelegen in een peilgebied met een zomerpeil 
van -1,97 m NAP en een winterpeil van -2,07 m NAP. 
 
De Oude Rijn waar het plangebied aan de zuidwestzijde aan grenst betreft een primaire 
watergang. De Achthovenerweg betreft een waterkering. In het plangebied liggen meerdere 
waterkeringen, langs de watergangen die in open verbinding staan met de Oude Rijn. Deze 
keringen zijn niet altijd in het veld herkenbaar, maar vervullen wel een belangrijke functie. 
 
Beheer bestaande situatie 

De bestaande watergangen hebben in dit bestemmingsplan de waterbestemming gekregen. Dit 
betekent dat bebouwing hier niet is toegestaan. De hoeveelheid oppervlaktewater neemt dan 
ook niet af. Het plangebied bestaat overigens in de huidige situatie grotendeels uit verhard 
oppervlak (bebouwing en bestrating). Voor het vasthouden van water in het gebied komen in 
aanmerking: het kiezen voor een doorlatend type bestrating, het verwijderen van overtollige 
verharding, het aanleggen van infiltratievelden, -bassins en –sleuven in bestaande groengebie-
den, of het aanleggen van wadi’s. Dit bestemmingsplan betreft een bestemmingsplan voor 
bestaand stedelijk gebied. Er vindt dus geen toename van verharding plaats. De planregels zijn 
dusdanig opgesteld dat infiltratie en voorzieningen daartoe met nadruk worden toegelaten 
binnen de diverse bestemmingen. Om de waterstaatkundige belangen van de waterkering te 
beschermen is een dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterkering’ opgenomen. 
 
Het bestemmingsplan staat het uitvoeren van het beleid van het hoogheemraadschap derhalve 
niet in de weg. 

5.3.  Conclusie 

De haalbaarheid van het bestemmingsplan op het gebied van water is hiermee aangetoond. 
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6.  Archeologie en cultuurhistorie 

6.1.  Archeologie 

Wet op de archeologische monumentenzorg 

In 1992 werd in Valetta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa aangeslo-
ten landen het ‘Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch Erfgoed’, beter 
bekend onder de naam ‘Verdrag van Malta’, ondertekend. 
De wet tot goedkeuring van het verdrag is aangenomen door het Nederlands parlement en op 9 
april 1998 in het Staatsblad gepubliceerd. Na enkele malen uitstel is het wetsvoorstel in april 
2006 door de Tweede Kamer aangenomen en in december van dat jaar door de Eerste Kamer 
bekrachtigd. De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is op 1 september 2007 in werking 
getreden. De nieuwe wet heeft zijn beslag gekregen via een wijziging van de Monumentenwet 
1988, aanpassingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en enkele andere wetten. 
 
Met de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg is het accent komen te liggen op 
het streven naar het behoud en beheer van archeologische waarden in de bodem (in situ) en 
het beperken van (de noodzaak van) archeologische opgravingen. Uitgangspunt van het 
nieuwe beleid is tevens het principe ‘de verstoorder betaalt’. Bij het voorbereiden van werk-
zaamheden die het bodemarchief kunnen verstoren (zoals de aanleg van een weg, een nieuwe 
woonwijk, een bedrijventerrein), dient onderzocht te worden of daardoor archeologische resten 
verstoord kunnen worden (dat kan bijvoorbeeld door booronderzoek of sleuvenonderzoek - 
beide na een gedegen bureauonderzoek).  
 
Als uit het onderzoek blijkt dat er archeologische waarden aanwezig zijn en deze niet ter 
plaatse behouden kunnen blijven, dan dient de initiatiefnemer van het werk de kosten die 
gepaard gaan met het opgraven en conserveren van de plaats te dragen. Met de introductie 
van de nieuwe wet zijn de kerntaken en bestuurlijke verantwoordelijkheden van gemeenten 
veranderd. Eén van de belangrijkste consequenties is, dat gemeenten een centrale rol is 
toegekend in de bescherming van archeologisch erfgoed. In de wet is bepaald, dat gemeenten 
door inzet van een planologisch instrumentarium het archeologisch belang dienen te waarbor-
gen. Bescherming van het archeologisch erfgoed kan onder meer vorm krijgen door in 
bestemmingsplannen regels ter bescherming van bekende en te verwachten archeologische 
waarden op te nemen. 
 
Provinciaal beleid 

Het beleid van de Provincie Zuid-Holland richt zich, conform het Rijksbeleid en de WAMZ op het 
behouden van archeologische waarden op de plaats waar de waarden zijn aangetroffen.  
 
Bij het opstellen van een ruimtelijk plan dient onderzoek te worden gedaan naar de  
aanwezigheid van archeologische waarden in het plangebied. Het provinciale beleid  
aangaande archeologie staat vermeld in het Streekplan Zuid-Holland West.  
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Gemeentelijk beleid 

Het archeologisch beleid van de gemeente Leiderdorp - vastgelegd in de Archeologisch 
Waarden- en Verwachtingenkaart -  is er op gericht de in de grond aanwezige archeologische 
waarden zoveel mogelijk te behouden. Wanneer dat niet mogelijk blijkt moet de aanwezige 
archeologie veilig worden gesteld door middel van opgravingen.  
 
De Leiderdorpse bodem is rijk aan archeologische waarden. Veel daarvan zijn echter nog niet 
of maar ten dele bekend. Bij gebieden waar de waarden niet bekend zijn, maar waar de 
bodemopbouw de aanwezigheid van archeologische waarden mogelijk maakt, wordt gesproken 
van een archeologische verwachting. Indien in een in voorbereiding zijnde bestemmingsplan 
gebieden met archeologische waarden en/of verwachtingen aanwezig zijn dan staan deze 
gebieden aangegeven op de verbeelding binnen de dubbelbestemming  “Waarde – Archeologie 
hoge trefkans. Voor werkzaamheden die in deze gebieden de grond verstoren, is de activiteit 
‘uitvoering van een werk’ (voorheen aanlegvergunning) in de omgevingsvergunning noodzake-
lijk, zoals aangegeven in de regels van het bestemmingsplan  
 
Initiatiefnemers dienen bij de aanvraag van bovengenoemde vergunningen een rapport te 
overleggen. Daarin moet de daadwerkelijke archeologische waarde van het terrein, dat zal 
worden verstoord, zijn vastgesteld.  
 
Het vaststellen van de archeologische waarde vindt binnen de archeologische monumenten-
zorg gefaseerd plaats. Na een bureauonderzoek kan het nodig zijn een archeologische 
inventarisatie in het veld uit te voeren. De resultaten van de inventarisatie kunnen vervolgens 
leiden tot een aanvullend archeologisch onderzoek. De resultaten van laatstgenoemd onder-
zoek vormen het uitgangspunt bij de keuze om een vindplaats te behouden, op te graven, 
waarnemingen uit te voeren tijdens het bouwproject of geen verdere stappen te ondernemen. 
Voor zover deze stappen gevolgd moeten worden, dienen deze in dat rapport opgenomen te 
worden met vermelding van de resultaten. Teneinde onnodige procedures te vermijden wordt 
initiatiefnemer verzocht vooraf contact op te nemen met de gemeente. 
  
Uitvoering van archeologisch (voor)onderzoek is in Nederland voorbehouden aan daarvoor 
vergunninghoudende bedrijven of instanties. 
 
Vertaling in bestemmingsplan 

 
Archeologische waarden- en verwachtingenkaart 

De archeologische waarden- en verwachtingenkaart die in afbeelding 6 is weergegeven, geeft 
een beschrijving van verschillende gronden met de daaraan gekoppelde archeologische 
verwachtingen. Aan de verwachtingen zijn voorschriften gekoppeld die weer in regels zijn 
vertaald.  
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Afbeelding 6: Archeologische waarden- en verwachtingskaart gemeente Leiderdorp 
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Het plangebied valt volledig in het gebied waar een hoge trefkans op het aantreffen van 
archeologische vondsten en sporen aanwezig is. Een klein deel wordt door de huidige (en 
voormalige) bebouwing als verstoord beschouwd (het grijze deel op de kaart). Hier zijn bij 
onderzoek in 2005 echter wel resten aangetroffen van bewoning in de IJzertijd tot Nieuwe Tijd2. 
Dat een gebied verstoord is of een lage verwachting heeft, betekent dus niet dat er geen 
archeologische resten meer aanwezig zijn.  
Het noordelijkste puntje van het plangebied is onderzocht in het kader van de aanleg van de 
HSL. Ook daarbij is de vindplaats uit de Nieuwe Tijd aangesneden3. Deze is niet verder 
onderzocht omdat de vindplaats niet bedreigd werd door de werkzaamheden. 
 
In het gehele plangebied is in het bestemmingsplan een dubbelbestemming “Waarde-
Archeologie hoge trefkans” opgenomen. In deze bestemmingen is bepaald dat voor verstorende 
werkzaamheden in de bodem die een bedreiging kunnen vormen voor de mogelijk aanwezige 
archeologische waarden een omgevingsvergunning verplicht is. Daarbij wordt voor de plicht tot 
het verkrijgen van een omgevingsvergunning onderscheid gemaakt in de verstoringsdiepte en 
oppervlakte.  Op deze gronden geldt dat een archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd 
wanneer de werkzaamheden plaatsvinden over een oppervlakte groter dan 100 m2.  Met deze 
regel zijn de archeologische waarden gewaarborgd. Omdat er geen ontwikkelingen worden 
mogelijk gemaakt met onderhavig bestemmingsplan, is verder archeologisch onderzoek niet 
noodzakelijk.  
 
Conclusie 

Het huidige bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. In het kader van dit bestem-
mingsplan is een archeologisch onderzoek dan ook niet noodzakelijk. 
 
Overigens geldt dat wanneer in geval van werkzaamheden archeologische resten worden 
aangetroffen, dit op grond van artikel 53 van de Monumentenwet onmiddellijk dient te worden 
gemeld aan de Minister van OC&W (feitelijk Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). De vondst 
dient gedurende 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van de melding, ter beschikking te 
worden gesteld of gehouden voor wetenschappelijk onderzoek.  

6.2.  Cultuurhistorie     

Nota Belvedere 

In de “Nota Belvedere; Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting” 
(1999) is door het rijk een visie gegeven op de wijze waarop met de cultuurhistorische kwalitei-
ten van gebieden en objecten in de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in Nederland kan 
worden omgegaan. Het behoud en de benutting van het cultureel erfgoed is van grote betekenis 
omdat het kwaliteit toevoegt aan de culturele dimensie van de ruimtelijke inrichting. De 
voornaamste opgave is dan ook het vinden van een verantwoord evenwicht tussen de diverse 
ruimtelijke opgaven en de bestaande cultuurhistorische kwaliteiten. 

                                                      
2 Wijsman, M. & N.H. van der Ham, 2005: Verkennend archeologisch onderzoek Achthovenerweg 21 te Leiderdorp. 

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met boringen (Archeomediarapport A05-138-I). 
3 Oude Rengerink, J.A.M., 1997: Archeologisch onderzoek Hogesnelheidslijn (HSL), rapportage karterend onderzoek 

(RAAP-rapport 0113), Amsterdam. 
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Cultuurplan 2009 – 2012 (2008) 

De provincie Zuid-Holland heeft zichzelf de opgave gesteld om de kwaliteit van de ruimtelijke 
inrichting te bewaken en ervoor te zorgen dat de provinciale identiteit bewaard blijft. Ze wil 
bevorderen dat gemeenten cultuur betrekken bij hun beleidsvorming en de vertaling daarvan in 
ruimtelijke plannen. 
 
De ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van een gebied kunnen worden versterkt door de cultuur 
te betrekken bij de planologie. De inbreng vanuit architectuur, vormgeving, cultuurhistorie en 
kunsten kan ontwerpopgaven verrijken. Het is van belang om vanaf het begin de culturele 
waarden in Zuid-Holland in de ruimtelijke plannen mee te nemen: boerderijlinten, stads- en 
dorpsgezichten, molens, verkavelingspatronen, archeologische monumenten, forten, zandwal-
len enzovoorts. 

Regioprofielen Cultuurhistorie 

De provincie Zuid-Holland wil waardevolle cultuurhistorische elementen behouden of inpassen 
bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Om dit richting te geven, zijn Regioprofielen Cultuurhisto-
rie opgesteld. De zestien regioprofielen dienen als een handreiking en sturingskader voor 
gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders en adviesbureaus om cultuurhistorie op te 
nemen in ruimtelijke plannen. Ze zijn een uitwerking van de algemene richtlijnen voor cultuurhis-
torie in ruimtelijke plannen zoals die staan in de provinciale Structuurvisie. 
 

Vertaling in bestemmingsplan 

Aan de Achthovenerweg 15 is een cultuurhistorisch waardevol pand (MIP-pand) aanwezig. Het 
pand is gebouwd in 1906 en heeft oorspronkelijk een functie als directeurswoonhuis gehad. Dit 
pand is aangeduid als “specifieke bouwaanduiding - cultuurhistorisch waardevol object” op de 
verbeelding. In regels is een passende regeling opgenomen die de cultuurhistorische waarden 
van dit pand in voldoende mate borgt. Verder komen er geen cultuurhistorische waarden in het 
plangebied voor. 
 
Gelet op het feit dat er geen nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt is verder 
onderzoek niet noodzakelijk. Het bestemmingsplan leidt niet tot aantasting van de aanwezige 
cultuurhistorische waarden.  
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7.  Milieu 

7.1. Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de ruimtelijke (on)mogelijkheden vanuit diverse milieuaspecten 
inzichtelijk gemaakt. Waar nodig moet een vertaling plaatsvinden naar de juridische regeling. 
Het uitgangspunt hierbij is dat de juridische regeling zowel de ruimtelijke kwaliteit als de 
milieukwaliteit voldoende dient te borgen. Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van het 
milieuadvies van de Omgevingsdienst West-Holland, dat als bijlage 1 bij deze toelichting is 
opgenomen. 

7.2. Bodemkwaliteit 

7.2.1  Kader 

Wet bodembescherming  

Als sprake is van ernstige bodemverontreiniging dan is de Wet bodembescherming (Wbb) van 
kracht. Het doel van de Wbb is in de eerste plaats het beschermen van de (land- of water-) 
bodem zodat deze kan worden benut door mens, dier en plant, nu en in de toekomst. Via de 
Wbb heeft de Rijksoverheid de mogelijkheid algemene regels te stellen voor de uitvoering van 
werken, het transport van stoffen en het toevoegen van stoffen aan de bodem.  
 
Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem, waarop deze ontwikkelingen gaan 
plaatsvinden, geschikt is of geschikt is gemaakt voor het beoogde doel. Bij nieuwbouwactivitei-
ten dient de bodemkwaliteit door middel van onderzoek in beeld te zijn gebracht. In het 
algemeen geldt dat nieuwe bestemmingen bij voorkeur op een schone bodem dienen te worden 
gerealiseerd.  

Besluit bodemkwaliteit 

Het doel van het Besluit bodemkwaliteit (2008) is de bodem beter te beschermen en meer 
ruimte te bieden voor nieuwe bouwprojecten. Ook geeft het besluit gemeenten en provincies 
meer verantwoordelijkheid om de bodem te beheren. Het Bouwstoffenbesluit (Bsb) is opgeno-
men in het Besluit bodemkwaliteit.  

Relatie Wabo en Wbb  

De inwerkingtreding van de Wabo (1 oktober 2010) heeft effect op de Wbb: in de Wabo is 
aangegeven dat in de plaats van de aanhoudingsgrond een afstemmingsregeling wordt 
opgesteld waarbij de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning wordt afgestemd op de 
acties ten aanzien van de bodemverontreiniging. Deze afstemmingsregeling is opgenomen in 
artikel 6.2c van de Wabo. Voorts geldt ten aanzien van de bodem dat artikel 8, tweede lid, 
onderdeel c, van de Woningwet gemeenten verplicht in hun bouwverordening voorschriften 
omtrent het tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem op te nemen. Die voorschriften 
dienen op grond van artikel 8, vierde lid, van de Woningwet in elk geval betrekking te hebben 
op het verrichten van onderzoek naar aard en mate van verontreiniging van de bodem, op de 
aard en omvang van dat onderzoek en op inrichting van het op te stellen onderzoeksrapport. 
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7.2.2  Onderzoek 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen is de hoofdvraag of de aanwezige bodemkwaliteit 
past bij het huidige of toekomstige gebruik van die bodem en hoe deze optimaal op elkaar 
kunnen worden afgestemd. Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit als gevolg van aanwezige 
bodemverontreiniging geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem. 
Bovendien mag de bodemkwaliteit niet verslechteren door grondverzet (bijvoorbeeld graafwerk-
zaamheden). Dit is het zogenaamde stand still-beginsel.  
Of de bodem een planontwikkeling in de weg staat, wordt door een historisch onderzoek 
eventueel aangevuld met een bodemonderzoek bepaald. De resultaten van het historisch 
onderzoek, het bodemonderzoek en de conclusie met eventuele saneringsadviezen worden in 
het bestemmingsplan vermeld. 
 
Het bestemmingsplan is van conserverende aard.  Binnen het plangebied zijn geen nieuwe 
ontwikkelingen beschreven. De locatie is op basis van de bodemfunctieklassekaart ingedeeld 
als industrie.   

 
Afbeelding 7: Bodemfunctieklassenkaart 

 

Indien er geen ontwikkelingen zijn gepland hoeft de bodem alleen gesaneerd te worden indien 
sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging die als spoedeisend wordt aange-
merkt. 

Bij de Omgevingsdienst is een aantal bodemgegevens beschikbaar. Uit deze gegevens blijkt 
dat de bodem niet noemenswaardig is verontreinigd of voldoende gesaneerd. Hierbij wordt 
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opgemerkt dat deze gegevens niet het gehele plangebied beslaan. Het is mogelijk dat er bij een 
bodemonderzoek verontreiniging wordt aangetroffen. 

Het nader beschrijven van de chemische kwaliteit van de bodem binnen de huidige begrenzing 
van het bestemmingsplan wordt niet doelmatig geacht. Bij het indienen van een omgevingsver-
gunning voor de realisatie van nieuwbouw dient een bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Dit 
onderzoek dient verricht te worden conform de NEN 5740. 

7.2.3.  Conclusie 

In voorliggend plan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt ten opzichte van de 
voorgaande bestemmingsplannen. Met het oog hierop is geen bodemonderzoek noodzakelijk. 
Met inachtneming van bovenstaande zijn er met betrekking tot de bodemkwaliteit geen 
belemmeringen voor de uitvoering van het bestemmingsplan. 

7.3.  Akoestische aspecten 

7.3.1  Kader 

De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het (spoor)wegverkeer en/of door industrieterrei-
nen met een wettelijke geluidzone, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet 
geluidhinder. De Wet  geluidhinder stelt dat in principe de geluidbelasting op de gevel van 
woningen niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde, dan wel een nader bepaalde 
hogere grenswaarde. Indien een bestemmingsplan nieuwe geluidsgevoelige functies (wonin-
gen) toestaat, stelt de Wet geluidhinder de verplichting akoestisch onderzoek te verrichten naar 
de geluidbelasting ten gevolge van wegen en gezoneerde industrieterreinen op een bepaalde 
afstand van de nieuwe geluidsgevoelige functies.  

7.3.2  Onderzoek 

Wegverkeerslawaai 

Er worden geen nieuwe geluidsgevoelige functies mogelijk gemaakt in het plangebied. Er hoeft 
niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. 
 
Spoorweglawaai 

Er worden geen nieuwe geluidsgevoelige functies mogelijk gemaakt in het plangebied. Er hoeft 
niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. 
 
Industrielawaai 

Op het bedrijventerrein Lage Zijde worden grote lawaaimakers4 niet toegelaten. Het bedrijven-
terrein is daarom niet gezoneerd volgens artikel 53 van de Wet geluidhinder.  
 
Het bedrijventerrein Barre Polder in de gemeente Zoeterwoude is wel een gezoneerd industrie-
terrein. Een deel van het plangebied Lage Zijde is gelegen binnen de geluidzone van dit 
industrieterrein. In afbeelding 8 is de geluidzone van dit bedrijventerrein weergegeven. 
 

                                                      
4 Inrichtingen als bedoeld in onderdeel D van Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/#BijlageI
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Afbeelding 8: Geluidzone Barre Polder 

 
Conform artikel 53 van de Wet geluidhinder is op de verbeelding de geluidzone van het 
industrieterrein Barre Polder (Heineken Zoeterwoude) aangegeven middels de gebiedsaandui-
ding “geluidzone – industrie". Deze zone is ook relevant voor nieuwe geluidgevoelige functies. 
Daarvoor is in dit bestemmingsplan echter geen ruimte.  
 
Stiltegebieden 

Een deel van de polder Achterhoven is aangemerkt als stiltegebied (noord-noordoostelijk van 
het plangebied). In afbeelding 9 is de ligging van het stiltegebied weergegeven. Het plangebied 
maakt hier geen deel van uit en ligt niet in de directe nabijheid ervan. Het plan heeft geen 
invloed op het stiltegebied. 
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Afbeelding 9: Ligging stiltegebied 

 

7.3.3  Conclusie 

Vanuit het aspect geluid gelden er geen belemmeringen tegen de vaststelling van het bestem-
mingsplan.  

7.4  Luchtkwaliteit 

7.4.1  Kader 

In de Wet milieubeheer (Wm) zijn kwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen in hoofdstuk 
5, paragraaf 5.2 ‘Luchtkwaliteitseisen’ (kortweg aangeduid als de Wet luchtkwaliteit). Het doel 
van de wet is om mens en milieu bescherming te bieden tegen de negatieve effecten van 
luchtverontreiniging. Voor de gezondheid van de mens is een goede luchtkwaliteit van groot 
belang. Daarom zijn in bijlage 2 van de Wet milieubeheer grenswaarden opgenomen voor een 
aantal stoffen die als verontreiniging in de lucht voorkomen. In de praktijk richt de aandacht zich 
vooral op de stoffen stikstofdioxide en fijn stof. Van deze stoffen komen in Nederland concentra-
ties voor die in de buurt van de grenswaarde liggen. De overige stoffen die in bijlage 2 zijn 
genoemd liggen over het algemeen ver onder de grenswaarden. 
 
De ‘Wet luchtkwaliteit’ vormt de Nederlandse uitwerking van de Europese normen voor de 
luchtkwaliteit. Op grond van de Europese regelgeving moet vanaf 2005 overal in Europa 
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worden voldaan aan de grenswaarde voor fijn stof. Voor stikstofdioxide geldt de grenswaarde 
vanaf 2010. In ons land is het niet gelukt om overal aan de grenswaarden te voldoen. Daarom 
heeft Nederland om uitstel verzocht. Op 7 april 2009 heeft de Europese Commissie het 
gevraagde uitstel gegeven. De jaargemiddelde norm voor fijn stof moet uiterlijk in juni 2011 
gehaald zijn en de daggemiddelde en jaargemiddelde norm voor NO2 uiterlijk 1 januari 2015. 
Om deze normen te halen is een maatregelenpakket opgesteld, dat in een samenwerkingspro-
gramma van de rijksoverheid en de lagere overheden wordt uitgevoerd. Dit pakket wordt het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) genoemd. Het NSL is op 1 augustus 
2009 van kracht geworden en vormt de kern van de Wet luchtkwaliteit. Het NSL is een 
bundeling van alle ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit ‘in betekenende mate’ 
verslechteren en alle maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren. Het Rijk coördineert het 
programma.  
Specifieke onderdelen van de wet zijn uitgewerkt in besluiten (algemene maatregelen van 
bestuur) en ministeriële regelingen. Hiervan zijn de volgende van belang. 
 
Besluit en regeling ‘niet in betekenende mate’ 

De Wet luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen grote en kleine ruimtelijke projecten. Een 
project is klein als het slechts in geringe mate, ofwel niet in betekenende mate (NIBM), leidt tot 
een verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij een verslechtering van maximaal 3% 
van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Grotere projecten die in betekenende mate 
bijdragen kunnen worden opgenomen in het NSL, als is aangetoond dat de effecten van dat 
project worden weggenomen door de maatregelen van het NSL. Met projecten die ‘niet in 
betekenende mate’ bijdragen aan de luchtverontreiniging is rekening gehouden in de autonome 
ontwikkeling van de luchtkwaliteit. 
Het Besluit en de Regeling ‘niet in betekenende mate’ bevatten criteria waarmee kan worden 
bepaald of een bepaald project wel of niet als ‘in betekenende mate’ moet worden beschouwd.  
NIBM projecten kunnen - juridisch gezien - zonder toetsing aan de grenswaarden voor wat 
betreft het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke 
ordening moet wel worden bekeken of het realiseren van het plan met betrekking tot de 
luchtkwaliteit op die locatie gewenst is. Daarbij speelt de mate van blootstelling aan de 
luchtverontreiniging een rol. Ook de gevoeligheid van bepaalde groepen mensen voor luchtver-
ontreiniging kan daarbij worden afgewogen. Hierbij gaat het niet alleen om de toekomstige 
gebruikers van de locatie maar ook om de personen in de omgeving daarvan, bijvoorbeeld om 
de bewoners en/of kinderen in een school/kinderdagverblijf aan de gebiedsontsluitende wegen. 
 
Besluit gevoelige bestemmingen 

Met dit besluit wordt de vestiging van zogeheten ‘gevoelige bestemmingen’ in de nabijheid van 
provinciale en rijkswegen beperkt. Het besluit is gericht op bescherming van mensen met een 
verhoogde gevoeligheid voor fijn stof en stikstofdioxide. Gevoelige bestemmingen zijn gedefini-
eerd als gebouwen met de bijbehorende terreinen van scholen, kinderdagverblijven, en 
verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen en vergelijkbare functies. Woningen worden hier 
niet toe gerekend. Het besluit voorziet in zones waarbinnen luchtkwaliteitonderzoek nodig is, 
namelijk 300 meter aan weerszijden van rijkswegen en 50 meter langs provinciale wegen, 
gemeten vanaf de rand van de weg.  
Wanneer in de onderzoekszone de grenswaarden voor fijn stof of stikstofdioxide (dreigen te) 
worden overschreden, mag het totaal aantal mensen dat hoort bij een ‘gevoelige bestemming’ 
niet toenemen. Dit wordt bereikt door op zo’n plek de vestiging van de gevoelige bestemming 
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niet toe te staan. Bij uitbreidingen van bestaande gevoelige bestemmingen is een eenmalige 
toename van maximaal 10 % van het totale aantal blootgestelden toegestaan. 
 
Regionaal beleidskader Duurzame Stedenbouw 

In het  Regionaal beleidskader Duurzame Stedenbouw (RBDS) zijn voor luchtkwaliteit de 
volgende ambities opgenomen:  

 gevoelige bestemmingen (volgens het besluit Gevoelige bestemmingen) op minstens 
100  meter van de snelweg (basisambitie) 

 handhaving van 5 % tot 10 % lagere waarden dan de grenswaarden NO2 en PM10 
    voor verblijfsgebieden ( 36 tot 38 μg/m3 ); 
 gevoelige bestemmingen op minstens 300 meter van de snelweg; 
 geen gevoelige bestemmingen of woningen direct langs een drukke weg (>10.000 

motorvoertuigen/etmaal). 
 
Regionaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit 

In het Regionale Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit Zuid Holland is een aantal maatregelen 
ingebracht, die in regio Holland Rijnland worden uitgevoerd. Deze maatregelen zijn opgenomen 
in het NSL. De uitvoering van deze maatregelen wordt door Omgevingsdienst West-Holland 
gecoördineerd. 
 
Luchtkwaliteitplan Leiderdorp  

Op 15 januari 2008 is het luchtkwaliteitplan 2007-2015 vastgesteld. In het luchtkwaliteitplan 
2007-2015 zijn de jaren 2010 en 2015 onderzocht. In 2010 en 2015 treden er naar verwachting 
geen overschrijdingen van de grenswaarden meer op. Op enkele locaties wordt maar net 
voldaan aan de wettelijke norm voor stikstofdioxide. In verband hiermee zijn aanvullende 
maatregelen voorgesteld. Medio 2011 vindt een tussentijdse evaluatie van het luchtkwaliteitplan 
plaats. 
 
Duurzaamheidagenda 2011-2014 

Ambities voor het aandachtsgebied wonen in de duurzaamheidagenda 2011-2014 zijn: 
 De luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke waarden; 
 Op plaatsen waar mensen wonen sporten of anderszins langdurig verblijven is de con-

centratie van luchtverontreinigde stoffen beduidend lager dan de wettelijke toegestane 
waarden. 

7.4.2  Onderzoek 

Per ontsluitingsweg worden minder dan 1500 woningen en/of minder dan 100.000 m2 bvo 
kantoor gerealiseerd. Volgens bijlage 3B van de Regeling draagt het plan hierdoor “niet in 
betekenende mate” bij. Er hoeft daarom niet getoetst te worden aan de grenswaarden.  
 
In het plangebied zijn geen gevoelige bestemmingen zoals aangegeven in het besluit gevoelige 
bestemmingen. Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. Er worden, ten opzichte 
van het vorige bestemmingsplan, geen nieuwe ontwikkelingen in opgenomen. De bestaande 
(bouw)rechten blijven in stand. In theorie betekent dit dat de bedrijven die in het bestemming-
plan zijn opgenomen nog bepaalde groei rechten hebben. Het is gebruikelijk om de theoretische 
groei die nog mogelijk is in te schatten op 10%. Nagenoeg alle verkeer wordt afgewikkeld via de 
Mauritssingel, Ericalaan en Achterhovenerweg.  
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In tabel 1.0 zijn de concentraties stikstofdioxide en fijn stof opgegeven voor de jaren 2011 en 
2015 op de Mauristsingel, Ericalaan en Achterhovenerweg. Van dezelfde jaren zijn ook de 
achtergrondconcentraties weergegeven. In de laatste kolom zijn de concentraties stikstofdioxide 
en fijn stof voor de betreffende jaren weergegeven waarbij de 10 % groei van het autoverkeer is 
opgenomen. 
 
In tabel 1a is de berekening weergegeven, de verkeersbijdrage is berekend door de concentra-
tie van het betreffende jaar te verminderen met de achtergrond concentratie. In de volgende 
kolom is voor de jaren 2011 en 2015 10 % van de verkeersbijdrage berekend. Door de 10% van 
de verkeersbijdrage op te tellen bij de in tabel 1 genoemde concentraties worden de concentra-
ties inclusief 10 % groei verkregen. 
 
Tabel 1: Overzicht van stikstofdioxide en fijn stof concentraties in 2011 en 2015 

Straatnaam stof concentratie 

µg/m
3 5

 

achtergrond 

µg/m
3
 

Concentratie 

incl. 10% groei 

µg/m
3 
 

2011 2015 2011 2015 2011 2015 

Mauritssingel NO2 28,2 25,1 23,7 21,5 28,7 28,6 
PM10 25,0 23,8 24,2 23,2 25,1 25,0 

        
Ericalaan NO2 28,2 25,1 23,7 21,5 28,7 28,6 

PM10 25,0 23,8 24,2 23,2 25,1 25,0 
        
Achthovenerweg NO2 24,3 21,9 23,4 21,2 24,4 22,0 

PM10 24,1 23,1 23,9 24,0 24,1 23,1 
 
Tabel 2: Berekenen van verkeersbijdrage en 10%  groei voor de stikstofdioxide en fijn stof in 

2011 en 2015, concentraties  inclusief autonomen groei in 2011 en 2015. 

Straatnaam stof Verkeersbijdrage 

µg/m
3
 

10% (=autonome 

groei) 

Concentratie 

incl. 10% groei 

µg/m
3
 

2011 2015 2011 2015 2011 2015 

Mauritssingel NO2 4,5 3,6 0,45 0,36 28,7 28,6 
PM10 0,8 0,6 0,08 0,06 25,1 25,0 

        
Ericalaan NO2 4,5 3,6 0,45 0,36 28,7 28,6 

PM10 0,8 0,6 0,08 0,06 25,1 25,0 
        
Achthovenerweg NO2 0,9 0,7 0,09 0,07 24,4 22,0 

PM10 0,2 0,1 0,02 0,01 24,1 23,1 
 
 
 
 

                                                      
5 Bron nsl-monitoringstool 2011 
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Toetsing gemeentelijk beleid 

Uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening dient wel afgewogen te worden of het aanvaardbaar 
is om het project op deze locatie te realiseren. In dit geval is getoetst aan de ambities van het 
regionaal beleidskader voor duurzame stedenbouw. 
 
Om inzicht te geven in de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging wordt gebruik gemaakt 
van de, door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, beschikbaar gestelde digitale monito-
ringstool (www.nsl-monitoringstool.nl).  
 
Uit deze monitoringstool blijkt dat langs de Achterhovenerweg in 2011 de concentraties 
stikstofdioxide en fijn stof beduidend lager zijn dan de grenswaarden (respectievelijk 24,3 µg/m3 
en 24,1 µg/m3 (excl. correctie). Het is de verwachting, dat door het schoner worden van de 
autotechniek de concentratie van vooral stikstofdioxide in de toekomst nog lager is. Hiermee 
wordt voldaan aan de ambitie uit de Duurzaamheidsagenda en de extra ambitie uit het 
Regionaal beleidskader duurzame stedenbouw.  

7.4.3  Conclusie 

Het plan voldoet aan de Wet milieubeheer, onderdeel luchtkwaliteitseisen. Verder wordt voldaan 
aan de ambities uit het regionaal beleidskader duurzame stedenbouw.  
Hierdoor zijn er geen belemmeringen voor dit plan met betrekking tot de luchtkwaliteit. 

7.5.  Milieuzonering 

7.5.1  Kader 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat overheden bij het vaststellen van bestemmings-
plannen moeten aantonen dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening (Wro artikel 3.1 lid 
1). Onderdeel hiervan is het zorgen voor een goede milieuzonering: de overheid dient er op toe 
te zien dat er voldoende afstand in acht wordt genomen tussen enerzijds functies die hinder of 
gevaar veroorzaken (bijvoorbeeld bedrijven), en anderzijds functies die daar last van hebben 
(bijvoorbeeld woningen). Die afstand moet ook weer niet onnodig groot zijn, omwille van een 
efficiënt ruimtegebruik. 
 
In de praktijk wordt gebruik gemaakt van de handreiking “Bedrijven en Milieuzonering” van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) (editie 2009). Deze handreiking beveelt per 
standaard bedrijfstype een afstand aan tot woningen of andere ‘kwetsbare’ functies. De afstand 
hangt ondermeer af van de aard van de omgeving: een rustige woonwijk verdient een hoger 
beschermingsniveau dan een gebied waar al enige hinder is van bedrijven of infrastructuur 
(gemengd gebied). Een indicatie van richtafstanden bij verschillend bedrijfstypes is weergege-
ven in onderstaande tabel. 
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Tabel 3: Richtafstanden uit VNG-brochure 
Richtafstand (in meters) tot omgevingstype 
categorie rustige woonwijk en 

rustig buitengebied 
gemengd gebied 

1 10 0 
2 30 10 
3.1 50 30 
3.2 100 50 
4.1 200 100 
4.2 300 200 

 
In gebieden met functiemenging, zoals binnensteden, kunnen sommige soorten bedrijven 
aanpandig of inpandig aan woningen grenzen. Dit is in dat soort gebieden vaak al de praktijk. 
Ook kan gekeken worden naar de specifieke situatie bij een bedrijf: als een bedrijf afwijkt van 
het ‘gemiddelde’ bedrijf uit de VNG handreiking, of als het bedrijf al beperkt wordt door 
bestaande woningen in de buurt, kan een andere afstand worden aangehouden. Een afwijken-
de afstand wordt onderbouwd met onderzoek dat aantoont dat met die afstand een goed woon- 
en leefklimaat behouden blijft. 

7.5.2  Onderzoek 

De omgeving van het plangebied wordt aangemerkt als gemengd gebied. In de omgeving zijn 
agrarische bedrijven, bedrijventerrein Oosthoek en woningen gelegen. Dit betekent dat voor de 
milieuzonering de richtafstand met 1 afstandstrap mag worden verlaagd. 
 
Inventarisatie bedrijven 

De bedrijven op het bedrijventerrein zijn geïnventariseerd. Een overzicht van de bedrijven is 
opgenomen in bijlage 2 van deze toelichting. 
 
De bedrijven in het plangebied bevinden zich in hoofdzaak in de milieucategorie 1 tot en met 
3.2. De aanwezige bedrijven passen binnen de bestaande milieuzonering met uitzondering van 
het afvalverwerkingsbedrijf Vliko, Achthovenerweg 17b. 
 

Vliko 

Vliko is een afvalverwerkingsbedrijf dat valt onder milieucategorie 4.2. Op dit moment is het 
bedrijf in strijd met het vigerende bestemmingsplan Achthovenerpolder. Op grond van dit 
bestemmingsplan zijn bedrijven in maximaal milieucategorie 3 toegestaan. 
 
Voor een bedrijf in milieucategorie 4.2 geldt een milieuzonering van 200 meter tot een gemengd 
gebied en 300 meter tot een rustige woonwijk. Op 80 meter van het bedrijf ligt een woning van 
derden (Achthovenerweg 15). Er wordt niet voldaan aan de richtafstand.  
 
Het bedrijf heeft een grote verkeersaantrekkende werking. Met name op de Achthovenerweg 
ontstaat overlast door de verkeersbewegingen van zware vrachtwagens. Dergelijke zware 
bedrijven passen niet op het bedrijventerrein Lage Zijde. Dit is ook in strijd met het provinciale 
beleid. De gemeente Leiderdorp heeft met Vliko een intentieovereenkomst gesloten voor de 
verplaatsing van het bedrijf. Er vindt onderzoek plaats naar een geschikte locatie voor Vliko.  
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Gelet op deze voorgenomen verplaatsing, die naar verwachting binnen de planperiode van dit 
bestemmingsplan zal plaatsvinden, is het niet gewenst om nu een zwaardere milieucategorie 
aan het perceel toe te kennen. De gemeente heeft dan ook besloten om de vigerende bestem-
ming niet te wijzigen.  
 
Achthovenerweg 39 

Het perceel Achthovenerweg 39 ligt nabij het bedrijventerrein Lage Zijde.  Het perceel ligt in een 
overigens agrarische omgeving en nabij een concentratie van woningen aan het Patrimonium-
park. Verder bevinden zich agrarische bedrijven in de omgeving en aan de overzijde bedrijven-
terrein Oosthoek. De omgeving kan worden aangemerkt als gemengd gebied. 
 
Op het perceel Achthovenerweg 39 is Vermeulen Sloop- en milieutechniek gevestigd. Dit bedrijf 
valt onder ‘aannemersbedrijven met werkplaats: b.o > 1.000 m2’ en valt daarmee in milieucate-
gorie 3.1. De richtafstand tot gemengd gebied bedraagt 30 meter. Op een afstand van 10 meter 
zijn de woningen aan het Patrimoniumpark gelegen. Er wordt niet voldaan aan de richtafstand, 
maar er is sprake van een bestaande situatie. Derhalve behoeft formeel niet getoetst te worden 
aan de richtafstanden uit de VNG-brochure .    

7.5.3  Conclusie 

Het plan is conserverend van aard. De bestaande rechten worden zoveel mogelijk overgeno-
men uit het vorige bestemmingsplan. De maximale toegelaten milieucategorie 3.2 is overgeno-
men uit het bestaande plan. Het afvalverwerkingsbedrijf Vliko valt onder een zwaardere 
milieucategorie. Gelet op de milieuhinder, het provinciale beleid  en de voorgenomen verplaat-
sing van Vliko is het niet wenselijk om een zwaardere milieucategorie toe te laten op het 
bedrijventerrein. 

7.6.  Externe veiligheid 

7.6.1.  Kader 

Externe veiligheidsbeleid heeft betrekking op het gebruik, de productie, de opslag en het 
transport van gevaarlijke stoffen. De overheid stelt grenzen aan de risico’s van inrichtingen met 
gevaarlijke stoffen. De grenzen zijn vertaald in een norm voor het plaatsgebonden risico6 (PR) 
en een oriëntatiewaarde en verantwoordingsplicht voor het groepsrisico7 (GR). 
 
Rijksbeleid 

Het Rijk heeft voor de verschillende risicobronnen beleid vastgesteld. 
 

                                                      
6 PR: Risico op een plaats buiten de inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar, dat een persoon die onafgebroken en 

onbeschermd op die plaats zou verblijven, verblijft overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen 

die inrichting of bij de transport-as, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is (zie ook artikel 1, lid 1 onderdeel p van het 

Bevi). 
7 GR: De cumulatieve kansen dat per jaar dat een groep van 10, 100 of 1000 personen overlijdt als rechtstreeks gevolg 

hun aanwezigheid in het invloedsgebied in het invloedsgebied van een inrichting of een transport-as en een ongewoon 

voorval binnen die inrichting of bij een transport-as, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is (zie ook artikel 1, lid 1 

onderdeel k van het Bevi). 



56 

Bestemmingsplan “Lage Zijde e.o.” 

Toelichting 

Ontwerp, 11 maart 2013 

Het beleid voor de opslag van gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen is vastgelegd in het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi), voor 
zover de risico’s door een inrichting worden veroorzaakt. 
 

Voor ondergrondse buisleidingen gelden het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en 
de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). 
 
Voor het transport van gevaarlijke stoffen zijn de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke 
stoffen (Circulaire Rnvgs) en de Nota vervoer gevaarlijke stoffen van toepassing. In de 
Circulaire Rnvgs is een risicobenadering die vergelijkbaar is met de risicobenadering die 
voorgeschreven is in het Bevi. Verder geldt op grond van de Circulaire Rnvgs dat bij risicobere-
keningen uitgegaan moet worden van de in bijlage 5 bij de Circulaire Rnvgs opgenomen 
vervoershoeveelheden voor GF3 (bijv. LPG). 
Bij de berekening van de risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg moet 
uitgegaan worden van de in deze bijlage opgenomen vervoershoeveelheden GF3. 
 
Op termijn zullen de Circulaire Rnvgs en de Nota vervoer gevaarlijke stoffen vervangen worden 
door het in voorbereiding zijnde Besluit transport externe veiligheid (Btev). In het Btev zal 
dezelfde risicobenadering gehanteerd worden als in het Bevi gehanteerd wordt. 
 
Begrippen externe veiligheid 

Binnen externe veiligheid speelt een aantal begrippen een belangrijke rol, nl. het plaatsgebon-
den risico (PR), het groepsrisico, de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico en de 
belemmeringenstrook buisleidingen. Hieronder zijn deze begrippen nader uitgewerkt. 
 

Het PR kent een grenswaarde van 10-6 per jaar voor nieuwe en bestaande situaties. Binnen de 
PR 10-6 contour mogen geen kwetsbare objecten aanwezig zijn. Eventueel aanwezige 
kwetsbare bestemmingen moeten gesaneerd worden.  
Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als richtwaarde en in nieuwe situaties moet 
in beginsel ook aan deze waarde worden voldaan. 
 

Het groepsrisico is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting in situaties waarin zich een 
ramp met gevaarlijke stoffen voordoet. In artikel 13 van het Bevi worden de verplichtingen voor 
de verantwoording van het groepsrisico voor Wro besluiten vermeld voor zover het inrichtingen 
betreft. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn de verplichtingen beschreven in onderdeel 
4.3 van de Circulaire Rnvgs. Voor het transport door buisleidingen zijn de verplichtingen 
opgenomen in artikel 12 van het Bevb. 
 
De verantwoordingsplicht is erop gericht om een weloverwogen afweging te maken over de 
risico’s in relatie tot de (ruimtelijke) ontwikkelingen in het plangebied. 
Het groepsrisico wordt vergeleken met de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico (OW): met de 
kans op een ongeval met 10 dodelijke slachtoffers van 10-5 per jaar, met de kans op een 
ongeval met 100 dodelijke slachtoffers van 10-7 per jaar, en met de kans op 1000 of meer 
dodelijke slachtoffers van 10-9 per jaar. De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico ligt voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen een factor 10 lager dan voor inrichtingen. 
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In de verantwoording van het groepsrisico worden onderwerpen behandeld die van belang zijn 
bij het maken van een afweging over het risico en de ruimtelijke situatie. Het groepsrisico wordt 
kwantitatief beoordeeld. Daarnaast komen ook planologische aspecten aan de orde en de 
mogelijkheden tot rampenbestrijding (zie ook Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico 
voor inrichtingen). 
 
Provinciaal beleid 

De provincie Zuid Holland ambieert een veilig Zuid-Holland. In de provinciale structuurvisie 
(PSV) staat als provinciaal belang genoemd het ‘beschermen van grote groepen mensen tegen 
ongevallen met gevaarlijke stoffen’. De provincie wil voorkomen dat risicovolle activiteiten 
gevestigd worden in de omgeving van grote groepen mensen of dat een nieuwe ontwikkeling 
gepland wordt binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. 
Het is niet altijd te voorkomen dat dit soort functies gecombineerd worden en het groepsrisico 
toeneemt. In dat geval vraagt de provincie van de verantwoordelijke bestuurders dat zij een 
verantwoording groepsrisico schrijven: een heldere en transparante toelichting waarin zij 
uitleggen waarom deze ontwikkeling op deze locatie noodzakelijk is. Op basis van een 
verantwoording groepsrisico moet aannemelijk worden gemaakt dat op termijn in de eindsituatie 
wordt voldaan aan de oriëntatiewaarde. 
 

Regionaal beleid: Omgevingsvisie externe veiligheid Holland Rijnland 

De regio Holland-Rijnland heeft in 2008 een omgevingsvisie externe veiligheid opgesteld. In 
deze omgevingsvisie heeft de regio een beslismodel opgesteld op basis van zonering van het 
groepsrisicodiagram. Het model gaat uit van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Als de 
groepsrisicocurve voor een bepaalde activiteit of ruimtelijke ontwikkeling in een bepaalde zone 
uitkomt, volgt uit het beslismodel onder welke voorwaarden de activiteit of ruimtelijke ontwikke-
ling is toegestaan. 

7.6.2  Onderzoek 

Er is een inventarisatie van risicobronnen uitgevoerd. Hieronder is een uitsnede van de 
risicokaart opgenomen. 
 

 
Afbeelding 10: Uitsnede risicokaart 
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Uit deze uitsnede blijkt dat er in of in de omgeving van het plangebied geen relevante risico-
bronnen aanwezig zijn. In het bestemmingsplan is opgenomen dat er geen nieuwe inrichtingen, 
die onder het Bevi vallen, gevestigd mogen worden. 

7.6.3  Conclusie 

Binnen het plangebied en de omgeving daarvan zijn geen relevante risicobronnen aanwezig. 
Externe veiligheid leidt niet tot belemmeringen voor dit plan. 

7.7. Mobiliteit en parkeren 

7.7.1.  Kader 

Nota Mobiliteit 

De Nota Mobiliteit is feitelijk het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan en daarmee de opvolger 
van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV2). De nota heeft een PKB 
procedure doorlopen overeenkomstig de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en is op 21 
februari 2006 in werking getreden. De nota is een thematische uitwerking van de Nota Ruimte. 
Hoewel de Nota Ruimte de status van ‘structuurvisie’ heeft gekregen (zie paragraaf 3.1.1.), 
heeft de Nota Mobiliteit dat niet - het fungeert derhalve ‘slechts’ als zelfbindend beleidsstuk voor 
de overheid. 
 
In de Nota Mobiliteit worden de hoofdlijnen van het nationale verkeers- en vervoersbeleid voor 
de komende decennia beschreven. Uitgangspunt van beleid is dat mobiliteit een noodzakelijke 
voorwaarde is voor economische en sociale ontwikkeling. Een goed functionerend systeem voor 
personen- en goederenvervoer en een betrouwbare bereikbaarheid van deur tot deur zijn 
essentieel om de economie en de internationale concurrentiepositie van Nederland te verster-
ken.  

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008 - 2020  

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008 - 2020 van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat geeft een visie weer op het aspect ‘verkeersveiligheid’ in Nederland. De ambitieuze 
doelen (qua verkeersdoden en -gewonden) uit de Nota Mobiliteit moeten worden omgezet in 
beleid. Drie pijlers daarin zijn: samenwerking, integrale aanpak en “Duurzaam Veilig”. Het 
verkeersveiligheidsbeleid in Nederland van de afgelopen jaren was succesvol; dat moet worden 
gecontinueerd. Op basis van generieke maatregelen (maatregelen die in de basis overal 
gelden, die de afgelopen jaren al zijn ingezet en die moeten worden gecontinueerd) alsook met 
specifieke aandachtsgebieden zou dit kunnen worden bewerkstelligd. Het is van groot belang 
dat er een goede afstemming en samenwerking plaatsvindt met alle betrokken partijen.  

Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2002 - 2020  

In het Provinciaal Verkeer- en Vervoer Plan (PVVP) van 21 januari 2004 beschrijft de provincie 
Zuid-Holland hoe zij de komende jaren haar beleid op het terrein van verkeer en vervoer vorm 
wil gaan geven. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als bereikbaarheid, leefbaarheid en 
verkeersveiligheid.  
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De provincie Zuid-Holland kiest voor een beleid van beheerste groei van de mobiliteit. Daarbij 
moeten tegelijkertijd de individuele wensen en eisen die reizigers en het bedrijfsleven aan de 
kwaliteit van hun mobiliteit stellen niet uit het oog worden verloren. Om de bereikbaarheid en de 
kwaliteit van de leefomgeving in stand te houden is ten eerste een kwaliteitssprong van het 
openbaar vervoer op alle niveaus vereist.  
 
Vervolgens dient een vermindering van congestie en een verbetering van de bereikbaarheid 
plaats te vinden. Om die reden worden kwaliteitseisen gesteld aan de trajectsnelheden van de 
verschillende typen wegverbindingen. 
 
Tot slot wordt gestreefd naar een toename van het fietsgebruik. Daartoe zal een volwaardig 
fijnmazig netwerk van zowel verkeersveilige, sociaal veilige, als comfortabele verbindingen 
moeten worden gerealiseerd. 
 
De groei van de mobiliteit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de leefomgeving. Eén 
van de ambities van de provincie is dan ook het duurzaam verbeteren van de omgevingskwali-
teit in Zuid-Holland door het oplossen van de belangrijkste knelpunten in de omgevingskwaliteit 
(te hoge uitstoot van vervuilende stoffen, geluidsoverlast en ruimtelijke versnippering) en het 
voorkomen van nieuwe knelpunten. 
 
Parkeerbeleidsplan Leiderdorp 

Op 2 april 2012 heeft de gemeenteraad het “Parkeerbeleidsplan Leiderdorp” vastgesteld. Het 
plangebied van de Lage Zijde valt onder het Werk-/Winkelgebied met als doelstelling: In 
werkgebieden zijn voldoende parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers van de aanwezige 
bedrijven en winkels, nu en in de toekomst. Deze doelstelling is uitgewerkt in de volgende 
ambitie voor Werk- en Winkelgebieden. 
 

In werkgebieden wordt zorg gedragen voor voldoende parkeergelegenheid, door het voorschrij-
ven van parkeernormen. Uitgangspunt hierbij is dat zo veel mogelijk op eigen terrein van 
bedrijven wordt geparkeerd. De parkeernormen wordt vijfjaarlijks geactualiseerd, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt naar de bedrijfscategorieën zoals vermeld in publicatie 182. Bij de 
uitgifte van terreinen wordt rekening gehouden met toekomstige bedrijfsuitbreidingen en  
functiewijzigingen. Ook in bestemmingsplannen zal een koppeling worden gemaakt tussen de 
bouwoppervlakten en het aantal benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein. Bij bestaande 
bedrijventerreinen worden omgevingsvergunningaanvragen getoetst aan de geldende parkeer-
normen. De normen zijn terug te vinden in het Parkeerbeleidsplan. Parkeerproblemen worden 
waar mogelijk in overleg tussen gemeente en bedrijven aangepakt. 

7.7.2  Onderzoek 

Op het bedrijventerrein Lage Zijde is met name aan de achterzijde van het terrein een tekort 
aan goede parkeergelegenheid. Veel kleine bedrijfjes en te weinig parkeerplaatsen geven een 
chaotische indruk en leveren een stagnatie in de bereikbaarheid. De parkeerbehoefte is bekend 
bij de gemeente en ondernemers en gebruikers van het bedrijventerrein. De parkeerbehoefte 
wordt veroorzaakt door niet alleen het personeel van bedrijven, maar ook door bezoekers van 
de gevestigde bedrijven. Met name de garagebedrijven hebben hierin een verkeersaantrekken-
de werking.  
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Om parkeren terug te dringen, kan de gemeente diverse maatregelen treffen zoals: 
- parkeernormen in bestemmingsplan / exploitatieplan 
- parkeren afdwingen via de bouwverordening 
- betaald parkeren 
- blauwe zones 
- parkmanagement. 
  
Het probleem wordt veroorzaakt door het ontbreken van voldoende fysieke ruimte en de 
aanwezigheid van (auto)bedrijven die het openbaar gebied gebruiken om te parkeren. De 
genoemde maatregelen worden daarom als te zwaar beschouwd en bieden ook geen oplossing 
voor het probleem. Deze maatregelen dienen slechts ter bestrijding daarvan.  
 
De gemeente Leiderdorp zoekt de oplossing daarom meer in het aanwijzen van terreinen 
waarbinnen parkeren wel plaats mag vinden. Parkeren dient daarom op het eigen terrein van 
bedrijvigheid opgelost te worden. De gemeente kan hierin handhavend optreden.  
 
Ten slotte zijn in het vastgestelde ‘Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone’ plannen ontwikkeld 
om het bedrijf Vliko (dat bijna de helft van het bedrijventerrein beslaat) te verplaatsen. Lage 
Zijde kan daarna geherstructureerd worden, waarbij de bedrijven op de achterste helft van het 
terrein worden verplaatst naar het vrijgekomen (voorste) deel van Vliko. Deze herstructurering 
biedt mogelijkheden voor het oplossen van het parkeerprobleem. 

7.7.3  Conclusie 

Het plangebied wordt gekenmerkt door een parkeerproblematiek. Het bestemmingsplan is 
conserverend van aard en kan derhalve deze problematiek niet eenvoudig binnen deze kaders 
oplossen. Parkeren dient plaats te vinden op eigen terrein. Binnen de mogelijkheden van dit 
bestemmingsplan zal de gemeente handhavend optreden tegen parkeren in de openbare 
ruimte.  

7.8. Overige belemmeringen 

Naast de hiervoor beschreven milieuaspecten kunnen er nog andere belemmeringen in of nabij 
het plangebied aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op de planvorming. Het gaat bijvoor-
beeld om de aanwezigheid van straalpaden, planologisch relevante kabels en leidingen (zoals 
waterleidingen of rioleringsleidingen) en dergelijke.  
 
In het plangebied bevinden zich geen overige belemmeringen.  

7.9. Duurzaamheid 

7.9.1.  Kader 

Nationaal klimaatbeleid  

Teneinde de Kyotodoelstellingen te realiseren, is landelijk klimaatbeleid geformuleerd. De korte 
termijn doelstelling voor Nederland is de uitstoot van de belangrijkste broeikasgassen in de 
periode van 2008 - 2012 met 6% terug te dringen ten opzichte van 1990. Op de lange termijn 
wil de overheid de overgang naar een duurzame energiehuishouding bereiken (een aandeel 
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van twintig procent duurzame energie in 2020) en verdere beperking van de CO2-uitstoot 
realiseren (30% in 2020 ten opzichte van 1990). Dit is verwoord in het vierde Nationaal 
Milieubeleidsplan (NMP4).  
 
De Nederlandse overheid wil de helft van de nodige emissiereductie behalen met binnenlandse 
maatregelen en de andere helft uit het buitenland met behulp van de flexibele instrumenten uit 
het Kyotoprotocol. 
 
Het landelijke klimaatbeleid kent vier concrete doelstellingen die van toepassing zijn op de 
ontwikkeling van het glastuinbouwgebied:  
- in geval van nieuwbouw: het realiseren van een EPC (energieprestatiecoëfficiënt)-

verscherping van tien procent ten opzichte van het bouwbesluit; 
- in geval van nieuwbouwprojecten > 250 woningen (of 25.000 m2 bedrijvigheid): het 

realiseren van een EPL (energieprestatie op locatie) van 7,2; 
- in geval van herstructureringsopgaven > 250 woningen (of 25.000 m2 bedrijvigheid): het 

realiseren van een EPL van 6,5; 
- het realiseren van vijf procent duurzaam opgewekt energiegebruik in gemeenten in 2010.  
 
Uit een energieonderzoek (of energievisie) met betrekking tot het te ontwikkelen gebied moet 
blijken in hoeverre de genoemde doelstellingen relevant en haalbaar zijn. 

Duurzaam bouwen 

Duurzaam bouwen staat voor het ontwikkelen en beheren van de gebouwde omgeving met 
respect voor mens en milieu zodat kan worden voorzien in de behoefte van de huidige 
generatie zonder dat voor toekomstige generaties de mogelijkheid wordt ontnomen om ook in 
hun behoeften te kunnen voorzien. Duurzaam bouwen is daarmee onderdeel van de kwaliteit 
van de gebouwde omgeving.  
 
Duurzaamheidagenda 2011-2014  

Het algemene kader voor het milieubeleid van de gemeente Leiderdorp is vastgelegd in de 
Duurzaamheidagenda “Samenwerken en Verbinden”. Dit beleid kent een directe relatie met de 
ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld met betrekking tot de doelstellingen voor duurzame inrichting, 
voor duurzame (steden-)bouw, alsook voor het klimaat en energiebesparing.  
 

Duurzame stedenbouw 

Duurzame stedenbouw is vooral het inspelen op de kansen van de nieuwe bouwlocatie. Juist 
door in een vroegtijdig stadium aandacht te besteden aan de specifieke kenmerken en 
mogelijkheden van de bouwlocatie kan er voor gezorgd worden dat een aantrekkelijke woon- en 
voorzieningenomgeving ontstaat. De gemeente Leiderdorp hanteert hiertoe het Regionaal 
Beleidskader Duurzame Stedenbouw (RBDS). In het RBDS staat het beleid van de gemeente 
Leiderdorp voor duurzame stedenbouw. Dit instrument wordt toegepast bij het ontwikkelen van 
ruimtelijke plannen voor gebieden > 1 ha en koppelt de projectfasering aan een communicatie-
traject en inhoudelijke duurzaamheidambities. Duurzaamheid is hierbij ruim gedefinieerd als 
‘People, Planet, Profit’ (PPP). Dit betekent dat naast ambities op het gebied van milieu ook 
maatschappelijke/sociale en economische ambities geformuleerd zijn. In een ambitietabel zijn 
deze ambities overzichtelijk weergegeven. Door alle ambities integraal af te wegen wordt het 
mogelijk de balans tussen PPP te optimaliseren. De geselecteerde ambities worden vertaald 
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naar maatregelen en in het ontwerp geïntegreerd. Met deze aanpak wordt duurzaamheid in het 
plan geborgd. Een ambitietabel maakt deel uit van het RBDS en wordt toegepast afhankelijk 
van de schaal van de ontwikkeling.  
 

DuBoPlus-Richtlijn 

De gemeente Leiderdorp hanteert als uitgangspunt bij de Regionale DuBoPlus Richtlijn 2008-
2012 als maatlat voor duurzaam bouwen. Voor de woning- en utiliteitsbouw worden de 
duurzame prestaties berekend met het instrument de GPR-Gebouw8. Voor elk thema geeft het 
instrument een kwaliteitsoordeel op een schaal van 1 tot 10. Startwaarde hierbij is een 6,0 die 
bij benadering het Nederlandse Bouwbesluit niveau (nieuwbouw) weergeeft (op basis van 
huidige regelgeving anno 2011). Een score van 7,0 is de regionale ambitie en een score van 
8,0 de ambitie voor gemeentelijke gebouwen. Bij renovatie geldt als doelstelling een verbetering 
met tenminste 2 punten. Voor de  grond-, weg- en waterbouw geldt een maatregelenchecklist 
met vaste- (altijd doen) en keuzemaatregelen. Aan de hand van deze maatregelenchecklist 
wordt de projectambitie samengesteld, geconcretiseerd en getoetst.  

7.9.2.  Onderzoek en conclusie 

In 2008 heeft de gemeente Leiderdorp in samenwerking met de Omgevingsdienst het Plan van 
aanpak regionaal Klimaatprogramma 2008-2012 Holland Rijnland en Rijnstreek vastgesteld. In 
de CO2-kansenkaart is berekend, dat de kabinetsambitie een concrete CO2-reductiedoelstelling 
van 600 kiloton in 2030 voor onze regio betekent. 
 
Dit klimaatbeleid is breed opgezet en bestrijkt onder meer de volgende doelgroepen: ‘Wonin-
gen’; ‘Bedrijven’; ‘Duurzame energieproductie’; ‘Bouwers en projectontwikkelaars’ en ‘Mobiliteit’. 
Het programma kent onder meer een relatie met ruimtelijke ordening, doordat bij ontwikkelingen 
vanaf 50 woningen of 5.000 m2 BVO bedrijfsgebouwen de kansen voor CO2-reductie in 
aanmerking genomen dienen te worden en vanaf 200 woningen of 20.000 m2 BVO bedrijfsge-
bouwen een energievisie ontwikkeld dient te worden. Doel hierbij is om te komen tot het 
reduceren van de CO2-uitstoot tot 100% (vanaf 2021 dient er alleen nog energieneutraal 
gebouwd te worden) en minimaal 5 % van het energieverbruik duurzame op te wekken (14% in 
2020)  afhankelijk van de schaal van de ruimtelijke ontwikkeling.  
 
De Duurzaamheidsagenda verwijst naar het klimaatprogramma en noemt de volgende 
doelstelling voor Klimaat en Energie (regionaal en voor de lange termijn): 
Energiebesparing en een duurzame efficiënte energievoorziening voor iedereen en daarmee 
het reduceren van de regionale uitstoot van broeikasgassen (CO2). Uiteindelijk moet dit leiden 
tot: 

 regionaal 600 kiloton CO2-reductie in 2030 ten opzichte van ongewijzigd beleid (2900 
kton); 

 CO2-neutrale gemeentelijke organisaties in 2015; 
 In 2020 wordt een 14% van de benodigde energie duurzaam opgewekt. 

 
Bij nieuwbouw wordt toepassing gegeven aan de wettelijke verplichtingen op dit gebied. Bij 
nieuwe (her)ontwikkelingen is het van belang dat het uitgangspunt van een minimale energie-
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vraag en het duurzaam opwekken en/of inkopen van de resterende energievraag het uitgangs-
punt is.  

7.10. Milieueffectrapportage 

7.10.1 Kader 

De milieueffectrapportage is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang een 
volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de 
'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming plaatsvindt, 
bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure, of een milieuvergunningsprocedure. 

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage is aangegeven welke 
activiteiten in het kader van het bestemmingsplan mer-plichtig of 
m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden 
opgenomen.  
Daarnaast dient het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de 
bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de 
EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 

 de kenmerken van de projecten; 
 de plaats van de projecten; 
 de kenmerken van de potentiële effecten. 

7.10.2 Onderzoek 

Het aanleggen, wijzigen of uitbreiden van een industrieterrein wordt vermeld onder D.11.3 in  
de bijlage onderdeel D van het Besluit m.e.r.. 
 
In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 75 ha of meer moet een 
m.e.r.-beoordeling of milieueffectrapportage worden opgesteld.  
 
Het bedrijventerrein Lage Zijde is kleiner dan 75 ha. Bovendien vindt geen uitbreiding plaats 
van het oppervlakte van het bedrijventerrein.  Het bestemmingsplan is conserverend van aard. 
De bestaande rechten worden opnieuw vastgelegd.  In het plan zijn geen wijzigings- of 
uitbreidingsbevoegdheden opgenomen. 
 
Op het bedrijventerrein zijn geen bedrijven gevestigd die worden vermeld in de bijlage onder-
deel C en D bij het Besluit m.e.r. Bovendien wordt in de regels vastgelegd dat dergelijke 
bedrijven zich niet mogen vestigen op het bedrijventerrein. 
 
Gelet op de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten worden er geen belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu verwacht. Het opstellen van een milieueffectrapportage is niet nodig. 

7.10.3 Conclusie 

Er worden geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu verwacht waarvoor een milieuef-
fectrapportage noodzakelijk is. 
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Deel D: Uitvoerbaarheid en procedure 
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8  Uitvoerbaarheid 

8.1  Economische uitvoerbaarheid 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) in de plantoelichting minimaal inzicht te worden gegeven in de 
economische uitvoerbaarheid van het plan. Tevens is met de inwerkingtreding van de Wet 
ruimtelijke ordening de verplichting ontstaan om, indien sprake is van ontwikkelingen waarvoor 
de gemeente redelijkerwijs kosten moet maken, bijvoorbeeld voor de aanleg van voorzieningen 
van openbaar nut, en de plankosten, deze moeten worden verhaald op de initiatiefnemer c.q. 
ontwikkelaar. Een en ander dient te worden vastgelegd in privaatrechtelijke overeenkomsten 
met iedere grondeigenaar. Als er met een grondeigenaar geen overeenkomst is gesloten en het 
kostenverhaal niet anderszins is verzekerd, dient een exploitatieplan te worden opgesteld welke 
tegelijkertijd met het bestemmingsplan moet worden vastgesteld. 
 
Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk ten opzichte van de 
voorgaande bestemmingsplannen. Een verplichting tot het maken van een exploitatieplan is 
dan ook niet aan de orde. 
 
Gelet op het voorgaande wordt het plan financieel uitvoerbaar geacht.  

8.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan voorziet in een conserverende regeling welke gericht is op het behoud 
van de bestaande situatie. Met het oog hierop wordt het plan maatschappelijk uitvoerbaar 
geacht. Hierbij wordt opgemerkt dat conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) overleg zal worden gevoerd met instanties die belast zijn met het behartigen van belangen 
in het plangebied.  

8.3  Handhavingsaspecten 

Inleidend 

Het bestemmingsplan is bindend voor zowel de overheid als de burger. De primaire verant-
woordelijkheid voor controle en handhaving ligt bij de gemeente. Handhaving kan worden 
omschreven als elke handeling die erop gericht is de naleving van regelgeving te bevorderen of 
een overtreding te beëindigen. Het doel van handhaving is om de duurzame bescherming van 
mens en omgeving te waarborgen. Binnen het kader van het bestemmingsplan heeft regelge-
ving met name betrekking op de Wet ruimtelijke ordening. Bij overtreding van deze regelgeving 
moet gedacht worden aan bouwen zonder omgevingsvergunning voor het bouwen, bouwen in 
afwijking van een verleende vergunning, het handelen zonder of in afwijking van een noodzake-
lijke vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en voor werkzaam-
heden (de vroegere aanlegvergunning) en het gebruik van gronden en opstallen in strijd met de 
gebruiksregels van het bestemmingsplan of een afwijking.   
 
Er zijn twee vormen handhaving te onderscheiden: preventieve en repressieve handhaving.  
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Preventieve handhaving bestaat uit actief toezicht door of namens de gemeente door bijvoor-
beeld regelmatige controles op de uitvoering van vergunningen en regelmatige gebiedscontro-
les. Vervolgens worden in het kader van preventieve handhaving duidelijke en maatschappelijk 
geaccepteerde regels opgesteld en aandacht besteed aan communicatie en voorlichting.  
 
Repressieve handhaving bestaat uit de aanwending van publiekrechtelijke middelen bij 
geconstateerde overtredingen, zoals het opleggen van een dwangsom of het uitoefenen van 
bestuursdwang. Daarnaast is het mogelijk strafrechtelijke middelen toe te passen en privaat-
rechtelijk actie te ondernemen bij inbreuk op het eigendomsrecht van de gemeente. Repressie-
ve handhaving heeft als primaire doel een einde te maken aan een specifieke overtreding van 
de Wro of de Woningwet. 
 
De handhaafbaarheid van een bestemmingsplan is met name afhankelijk van het draagvlak van 
de regels onder de burgers en van de duidelijkheid van de regels.  

Vertaling naar bestemmingsregeling 

Door middel van het opnemen van flexibiliteitsbepalingen (binnen de bestemmingen en door 
middel van algemene afwijkingsregels en algemene wijzigingen) wordt ingespeeld op eventuele 
toekomstige ontwikkelingen.  
 
De verbeelding, de regels en de toelichting zijn, tot slot, zodanig op elkaar afgestemd dat 
interpretatieproblemen en problemen met betrekking tot de uitvoering zo veel mogelijk worden 
voorkomen. 
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9  Procedure 

9.1  Voorbereidingsfase 

De gemeente heeft er voor gekozen om het ontwerpbestemmingsplan voorafgaand aan de 
formele bestemmingsplanprocedure niet voor inspraak vrij te geven. Wel is een bijeenkomst  
georganiseerd op 28 november 2012 met de ondernemers in het plangebied, waarin zij hun 
wensen ten aanzien van het plan kenbaar hebben kunnen maken. 
 
Conform artikel 3.1.1. van het Bro dienen burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van 
een bestemmingsplan overleg te plegen met de besturen van betrokken gemeenten en 
waterschappen en met de rijks- en provinciale diensten die betrokken zijn bij de zorg voor de 
ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het 
geding zijn. 
 
In dit kader is het concept van het ontwerpbestemmingsplan voor advies toegezonden aan 
verschillende instanties. De ontvangen overlegreacties zijn samengevat en beantwoord. De 
nota overleg is als bijlage 3 bij dit bestemmingsplan opgenomen.  

9.2  Ontwerpfase 

Na afronding van het vooroverleg wordt de formele bestemmingsplanprocedure gestart. De 
aanpassingen die volgen uit de ondernemersbijeenkomst en de overlegreacties zijn verwerkt in 
het ontwerpbestemmingsplan. Ook zijn er enkele ambtshalve aanpassingen doorgevoerd.  
 
Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is artikel 3.8 Wro (gelezen in samenhang met 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. De kennisgeving van het 
ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan moet in de Staatscourant worden 
geplaatst en dient - met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening - ook via elektroni-
sche weg te geschieden. Tevens dient de kennisgeving te worden toegezonden aan die 
diensten van Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in 
het geding zijn, aan het waterschap en aan belanghebbende gemeenten. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze 
termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk en/of mondeling een zienswijze op 
het plan in te dienen. Ook moeten de stukken met de kennisgeving aan de eerder genoemde 
diensten en instanties worden toegezonden (artikel 3:13 Awb), of er moet worden aangegeven 
waar de (digitale) stukken te vinden zijn (elektronische kennisgeving).  

9.3  Vaststellingsfase 

Binnen twaalf weken na de termijn van terinzagelegging moet de gemeenteraad beslissen 
omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan.  
Tegen het besluit tot vaststelling staat, voor belanghebbenden, direct beroep open bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Direct na de beroepstermijn treedt, indien 
tijdens de beroepstermijn geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, het plan in 
werking. 
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Advies ruimtelijke plannen 
 
Project Bestemmingsplan Lage Zijde Leiderdorp 

Gemeente Leiderdorp 

Datum vraag 21 augustus 2012 

Datum advies 4 december 2012 

Contactpersoon gemeente M. Hendriks 

Contactpersoon ODWH Claudia Lokman 

Akkoord coördinator ODWH  

Adviseurs Kiki Visser (Bedrijven en milieuzonering)  
Stefan Garstman (Bodem) 
Erik Dolman (Geluid) 
Lisette Loonen (Luchtkwaliteit)  
Rees Hennekam(Externe veiligheid) 
Bart van Geleuken (Duurzaamheid) 
Annemarie Burger (mer) 

 
Samenvatting en conclusie 
De Gemeente Leiderdorp heeft de Omgevingsdienst West-Holland gevraagd om de 
milieuparagraaf voor het bestemmingsplan Lage Zijde te schrijven.  
 
Wij adviseren om het tekstvoorstel voor de milieuparagraaf op te nemen in de toelichting bij 
het bestemmingsplan.  De geluidszone van het bedrijventerrein Barre Polder moet op de 
verbeelding worden weergegeven. Wij adviseren om met betrekking tot archeologie, externe 
veiligheid en de geluidszone de voorgestelde regels op te nemen in het bestemmingsplan.  
 
 
Projectomschrijving 
De gemeente Leiderdorp stelt een bestemmingsplan op voor het bedrijventerrein Lage Zijde in 
Leiderdorp. De gemeente hanteert de volgende uitgangspunten: 
1. Conserverend bestemmingsplan met bestaande (bouw)rechten 
Uitgangspunt is een conserverend bestemmingsplan met behoud van bestaande rechten. 
Ofwel de bestaande bouwrechten uit het vigerende bestemmingsplan worden meegenomen 
met als doel geen oponthoud  in de procedure en geen planschade verzoeken. Het plan is ook 
conserverend in de zin dat er geen ruimte wordt geboden aan wijzigings- of 
uitbreidingsbevoegdheden. Het uitgangspunt van een conserverend bestemmingsplan buiten 
de rode contour komt overeen met de provinciale Verordening Ruimte. 
2. Bedrijfscategorie 
Geen hogere milieucategorie toestaan dan het vigerende bestemmingsplan nu toestaat dit zou 
in strijd zijn met de Provinciale verordening. Ofwel maximaal categorie 3 uit het vigerende 
bestemmingsplan (ook voor Vliko). Het is een conserverend bestemmingsplan dat nieuwe 
ontwikkelingen niet mogelijk maakt.  
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3. Bedrijfswoningen 
Geen bedrijfswoning (meer) toestaan. De noodzaak voor bedrijfswoningen is in strijd met de 
Provinciale verordening en de noodzaak voor het oprichten van bedrijfswoningen ontbreekt.  
 
 

 
 
De provincie heeft op 13 september 2005 het bestemmingsplan Buitengebied Leiderdorp 
vastgesteld. Goedkeuring hierbij is onthouden aan de bestemming Bedrijfsdoeleinden. De 
motivatie van de Provincie hierbij is geweest dat het volume van de niet agrarische 
bedrijfsbebouwing in het landelijk gebied op sommige locaties meer bedroeg dan de maximaal 
10% toename. Om tijdig het bestemmingsplan weer actueel te hebben wordt voor dit deel een 
nieuw bestemmingsplan opgesteld. 
 
Milieuparagraaf 
De milieuparagraaf in een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing bestaat uit een 
onderdeel dat wordt opgenomen onder het hoofdstuk beleidskader/gemeentelijk beleid en 
een onderdeel dat wordt opgenomen onder een hoofdstuk met betrekking tot de 
haalbaarheid van het plan. 
 
De volgende milieuaspecten worden opgenomen: 

 gemeentelijk beleid (duurzaamheidsbeleid onderdeel van hoofdstuk beleidskader) 
 Haalbaarheid van het plan: 

-Milieueffectrapportage 
-Bedrijven en milieuzonering 
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-Bodem 
-Externe Veiligheid 
-Geluid 
-Luchtkwaliteit 
-Archeologie 
-Ecologie 

 
1. Gemeentelijk beleid 
 
Duurzaamheidagenda 2011-2014  
Het algemene kader voor het milieubeleid van de gemeente Leiderdorp is vastgelegd in de 
Duurzaamheidagenda “Samenwerken en Verbinden”. Dit beleid kent een directe relatie met 
de ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld met betrekking tot de doelstellingen voor duurzame 
inrichting, voor duurzame (steden-)bouw, alsook voor het klimaat en energiebesparing.  
 
Duurzame stedenbouw 
Duurzame stedenbouw is vooral het inspelen op de kansen van de nieuwe bouwlocatie. Juist 
door in een vroegtijdig stadium aandacht te besteden aan de specifieke kenmerken en 
mogelijkheden van de bouwlocatie kan er voor gezorgd worden dat een aantrekkelijke woon- 
en voorzieningenomgeving ontstaat. De gemeente Leiderdorp hanteert hiertoe het Regionaal 
Beleidskader Duurzame Stedenbouw (RBDS). In het RBDS staat het beleid van de gemeente 
Leiderdorp voor duurzame stedenbouw. Dit instrument wordt toegepast bij het ontwikkelen 
van ruimtelijke plannen voor gebieden > 1 ha en koppelt de projectfasering aan een 
communicatietraject en inhoudelijke duurzaamheidambities. Duurzaamheid is hierbij ruim 
gedefinieerd als ‘People, Planet, Profit’ (PPP). Dit betekent dat naast ambities op het gebied 
van milieu ook maatschappelijke/sociale en economische ambities geformuleerd zijn. In een 
ambitietabel zijn deze ambities overzichtelijk weergegeven. Door alle ambities integraal af te 
wegen wordt het mogelijk de balans tussen PPP te optimaliseren. De geselecteerde ambities 
worden vertaald naar maatregelen en in het ontwerp geïntegreerd. Met deze aanpak wordt 
duurzaamheid in het plan geborgd. Een ambitietabel maakt deel uit van het RBDS en wordt 
toegepast afhankelijk van de schaal van de ontwikkeling.  
 
DuBoPlus-Richtlijn 
De gemeente Leiderdorp hanteert als uitgangspunt bij de Regionale DuBoPlus Richtlijn 2008-
2012 als maatlat voor duurzaam bouwen.  
Voor de woning- en utiliteitsbouw worden de duurzame prestaties berekend met het 
instrument de GPR-Gebouw1. Voor elk thema geeft het instrument een kwaliteitsoordeel op 
een schaal van 1 tot 10. Startwaarde hierbij is een 6,0 die bij benadering het Nederlandse 
Bouwbesluit niveau (nieuwbouw) weergeeft (op basis van huidige regelgeving anno 2011). Een 
score van 7,0 is de regionale ambitie en een score van 8,0 de ambitie voor gemeentelijke 
gebouwen. Bij renovatie geldt als doelstelling een verbetering met tenminste 2 punten. 
Voor de  grond-, weg- en waterbouw geldt een maatregelenchecklist met vaste- (altijd doen) 
en keuzemaatregelen. Aan de hand van deze maatregelenchecklist wordt de projectambitie 
samengesteld, geconcretiseerd en getoetst.  
 
Klimaatprogramma 
In 2008 heeft de gemeente Leiderdorp in samenwerking met de Omgevingsdienst het Plan van 
aanpak regionaal Klimaatprogramma 2008-2012 Holland Rijnland en Rijnstreek vastgesteld. In 
de CO2-kansenkaart is berekend, dat de kabinetsambitie een concrete CO2-reductiedoelstelling 
van 600 kiloton in 2030 voor onze regio betekent. 
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Dit klimaatbeleid is breed opgezet en bestrijkt onder meer de volgende doelgroepen: 
‘Woningen’; ‘Bedrijven’; ‘Duurzame energieproductie’; ‘Bouwers en projectontwikkelaars’ en 
‘Mobiliteit’. Het programma kent onder meer een relatie met ruimtelijke ordening, doordat bij 
ontwikkelingen vanaf 50 woningen of 5.000 m2 BVO bedrijfsgebouwen de kansen voor CO2-
reductie in aanmerking genomen dienen te worden en vanaf 200 woningen of 20.000 m2 BVO 
bedrijfsgebouwen een energievisie2 ontwikkeld dient te worden. Doel hierbij is om te komen 
tot het reduceren van de CO2-uitstoot tot 100% (vanaf 2021 dient er alleen nog 
energieneutraal gebouwd te worden) en minimaal 5 % van het energieverbruik duurzame op 
te wekken (14% in 2020)  afhankelijk van de schaal van de ruimtelijke ontwikkeling.  
 
De Duurzaamheidsagenda verwijst naar het klimaatprogramma en noemt de volgende 
doelstelling voor Klimaat en Energie (regionaal en voor de lange termijn): 
Energiebesparing en een duurzame efficiënte energievoorziening voor iedereen en daarmee 
het 
reduceren van de regionale uitstoot van broeikasgassen (CO2). Uiteindelijk moet dit leiden tot: 

 regionaal 600 kiloton CO2-reductie in 2030 ten opzichte van ongewijzigd beleid (2900 
kton); 

 CO2-neutrale gemeentelijke organisaties in 2015; 
 In 2020 wordt een 14% van de benodigde energie duurzaam opgewekt. 

 
Bij nieuwe (her)ontwikkelingen is het van belang dat het uitgangspunt van een minimale 
energievraag en het duurzaam opwekken en/of inkopen van de resterende energievraag het 
uitgangspunt is.  
 
 
2. Milieu 
 
2.1 Milieueffectrapportage  
2.1.1 Toetsingskader 

De milieueffectrapportage is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang een 
volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de 
'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming plaatsvindt, 
bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure, of een milieuvergunningsprocedure. 

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage is aangegeven welke 
activiteiten in het kader van het bestemmingsplan mer-plichtig of 
m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. 
drempelwaarden opgenomen.  
Daarnaast dient het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de 
bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de 
EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 

 de kenmerken van de projecten; 
 de plaats van de projecten; 
 de kenmerken van de potentiële effecten. 

 

                                                           
2 Een energievisie is een studie naar de vraag naar en opwekking van energie in een ruimtelijk project (warmte 
(stadsverwarming), koude, elektriciteit). Het project bevat meestal al een programma met uitsplitsing naar de soort 
functie (wonen,kantoor, bedrijven, voorzieningen In de openbare ruimte, etc.). Per functie wordt de energievraag 
bepaald. Vervolgens wordt bekeken of de energievraag op gebouwniveau kan worden beperkt door bijvoorbeeld 
warmte-isolatie, slimme indelingen (tappunten dicht bij de CV), bepaalde energiebesparende installaties, etc. Voor de 
resterende energievraag wordt bekeken in hoeverre er duurzame energiebronnen voorhanden zijn.  
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2.1.2 Onderzoek 
Het aanleggen, wijzigen of uitbreiden van een industrieterrein wordt vermeld onder D.11.3 in  
de bijlage onderdeel D van het Besluit m.e.r.. 
 
In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 75 ha of meer moet 
een m.e.r.-beoordeling of milieueffectrapportage worden opgesteld.  
 
Het bedrijventerrein Lage Zijde is kleiner dan 75 ha. Bovendien vindt geen uitbreiding plaats 
van het oppervlakte van het bedrijventerrein.  Het bestemmingsplan is conserverend van aard. 
De bestaande rechten worden opnieuw vastgelegd.  In het plan zijn geen wijzigings- of 
uitbreidingsbevoegdheden opgenomen. 
 
Op het bedrijventerrein zijn geen bedrijven gevestigd die worden vermeld in de bijlage 
onderdeel C en D bij het Besluit m.e.r. Bovendien wordt in de regels vastgelegd dat dergelijke 
bedrijven zich niet mogen vestigen op het bedrijventerrein. 
 
Gelet op de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten worden er geen belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu verwacht. Het opstellen van een milieueffectrapportage is niet nodig. 
 
2.1.3 Conclusie 
Er worden geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu verwacht waarvoor een 
milieueffectrapportage noodzakelijk is. 
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2.2 Bedrijven en milieuzonering 
2.2.1 Toetsingskader 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat overheden bij het vaststellen van 
bestemmingsplannen moeten aantonen dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening (Wro 
artikel 3.1 lid 1). Onderdeel hiervan is het zorgen voor een goede milieuzonering: de overheid 
dient er op toe te zien dat er voldoende afstand in acht wordt genomen tussen enerzijds 
functies die hinder of gevaar veroorzaken (bijvoorbeeld bedrijven), en anderzijds functies die 
daar last van hebben (bijvoorbeeld woningen). Die afstand moet ook weer niet onnodig groot 
zijn, omwille van een efficiënt ruimtegebruik. 
 
In de praktijk wordt gebruik gemaakt van de handreiking “Bedrijven en Milieuzonering” van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) (editie 2009). Deze handreiking beveelt per 
standaard bedrijfstype een afstand aan tot woningen of andere ‘kwetsbare’ functies. De 
afstand hangt ondermeer af van de aard van de omgeving: een rustige woonwijk verdient een 
hoger beschermingsniveau dan een gebied waar al enige hinder is van bedrijven of 
infrastructuur (gemengd gebied). Een indicatie van richtafstanden bij verschillend bedrijfstypes 
is weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Richtafstand (in meters) tot omgevingstype 

categorie rustige woonwijk en 
rustig buitengebied 

gemengd gebied 

1 10 0 

2 30 10 

3.1 50 30 

3.2 100 50 

4.1 200 100 

4.2 300 200 

 
In gebieden met functiemenging, zoals binnensteden, kunnen sommige soorten bedrijven 
aanpandig of inpandig aan woningen grenzen. Dit is in dat soort gebieden vaak al de praktijk. 
Ook kan gekeken worden naar de specifieke situatie bij een bedrijf: als een bedrijf afwijkt van 
het ‘gemiddelde’ bedrijf uit de VNG handreiking, of als het bedrijf al beperkt wordt door 
bestaande woningen in de buurt, kan een andere afstand worden aangehouden. Een 
afwijkende afstand wordt onderbouwd met onderzoek dat aantoont dat met die afstand een 
goed woon- en leefklimaat behouden blijft. 
 
2.2.2 Onderzoek 
De omgeving van het plangebied wordt aangemerkt als gemengd gebied. In de omgeving zijn 
agrarische bedrijven, bedrijventerrein Oosthoek en woningen gelegen. Dit betekent dat voor 
de milieuzonering de richtafstand met 1 afstandstrap mag worden verlaagd. 
 
Inventarisatie bedrijven 
De bedrijven op het bedrijventerrein zijn geïnventariseerd. Een overzicht van de bedrijven is 
opgenomen in de bijlage. 
 
De bedrijven in het plangebied bevinden zich in hoofdzaak in de milieucategorie 1 tot en met 
3.2. De aanwezige bedrijven passen binnen de bestaande milieuzonering met uitzondering van 
het afvalverwerkingsbedrijf Vliko, Achthovenerweg 17b. 
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Vliko 
Vliko is een afvalverwerkingsbedrijf dat valt onder milieucategorie 4.2.  
Op dit moment is het bedrijf in strijd met het vigerende bestemmingsplan Achthovenerpolder. 
Op grond van dit bestemmingsplan zijn bedrijven in maximaal milieucategorie 3 toegestaan. 
 
Voor een bedrijf in milieucategorie 4.2 geldt een milieuzonering van 200 meter tot een 
gemengd gebied en 300 meter tot een rustige woonwijk. 
Op 80 meter van het bedrijf ligt een woning van derden (Achthovenerweg 15).  
Er wordt niet voldaan aan de richtafstand.  
 
Het bedrijf heeft een grote verkeersaantrekkende werking. Met name op de Achthovenerweg 
ontstaat overlast door de verkeersbewegingen van zware vrachtwagens. Dergelijke zware 
bedrijven passen niet op het bedrijventerrein Lage Zijde. Dit is ook in strijd met het provinciale 
beleid.  
 
De gemeente Leiderdorp heeft met Vliko een intentieovereenkomst gesloten voor de 
verplaatsing van het bedrijf. Er vindt onderzoek plaats naar een geschikte lokatie voor Vliko.  
 
Gelet op deze voorgenomen verplaatsing, die naar verwachting binnen de planperiode van dit 
bestemmingsplan zal plaatsvinden, is het niet gewenst om nu een zwaardere milieucategorie 
aan het perceel toe te kennen. De gemeente heeft dan ook besloten om de vigerende 
bestemming niet te wijzigen.  
 
Achthovenerweg 39 
Het perceel Achthovenerweg 39 ligt nabij het bedrijventerrein Lage Zijde.  Het perceel ligt in 
een overigens agrarische omgeving en nabij een concentratie van woningen aan het 
Patrimoniumpark. Verder bevinden zich agrarische bedrijven in de omgeving en aan de 
overzijde bedrijventerrein Oosthoek. De omgeving kan worden aangemerkt als gemengd 
gebied. 
 
Op het perceel Achthovenerweg 39 is Vermeulen Sloop- en milieutechniek gevestigd. Dit 
bedrijf valt onder ‘aannemersbedrijven met werkplaats: b.o> 1000 m2’,  milieucategorie 3.1. 
De richtafstand tot gemengd gebied bedraagt 30 meter. Op een afstand van 10 meter zijn de 
woningen aan het Patrimoniumpark gelegen. Er wordt niet voldaan aan de richtafstand.  
 
Voor dit perceel worden bedrijven in maximaal milieucategorie 2 toegelaten met een 
specifieke aanduiding ‘aannemersbedrijf met werkplaats in maximaal milieucategorie 3.1’.  
 

Op basis hiervan kan het bedrijf de activiteiten voortzetten die vallen onder deze 
maatbestemming. Omschakeling van het bedrijf naar een andere activiteit dan in de 
bestemming is vermeld, kan alleen plaatsvinden wanneer deze activiteit past binnen de 
algemeen toelaatbare categorieën van bedrijfsactiviteiten. Bij bedrijfsbeëindiging of –
verplaatsing kan zich dan alleen nog een gelijksoortig bedrijf vestigen, of een bedrijf dat past 
binnen de algemene toelaatbaarheid. 
 
2.2.3 Conclusie 
Het plan is conserverend van aard. De bestaande rechten worden zoveel mogelijk 
overgenomen uit het vorige bestemmingsplan. De maximale toegelaten milieucategorie 3.2 is 
overgenomen uit het bestaande plan. Het afvalverwerkingsbedrijf Vliko valt onder een 
zwaardere milieucategorie. Gelet op de milieuhinder, het provinciale beleid  en de 
voorgenomen verplaatsing van Vliko is het niet wenselijk om een zwaardere milieucategorie 
toe te laten op het bedrijventerrein. 
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Voor het perceel Achthovenerweg 39 wordt maximaal milieucategorie 2 toelaatbaar geacht. 
Voor het bestaande aannemersbedrijf wordt een specifieke aanduiding opgenomen.  
 
 
2.3 Bodem 
 
2.3.1 Algemeen 
Bij het opstellen van bestemmingsplannen is de hoofdvraag of de aanwezige bodemkwaliteit 
past bij het huidige of toekomstige gebruik van die bodem en hoe deze optimaal op elkaar 
kunnen worden afgestemd. Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit als gevolg van aanwezige 
bodemverontreiniging geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem. 
Bovendien mag de bodemkwaliteit niet verslechteren door grondverzet (bijvoorbeeld 
graafwerkzaamheden). Dit is het zogenaamde stand still-beginsel.  
Of de bodem een planontwikkeling in de weg staat, wordt door een historisch onderzoek 
eventueel aangevuld met een bodemonderzoek bepaald. De resultaten van het historisch 
onderzoek, het bodemonderzoek en de conclusie met eventuele saneringsadviezen worden in 
het bestemmingsplan vermeld. 
 
2.3.2 Onderzoek 
Het bestemmingsplan is van conserverende aard. Binnen het plangebied zijn geen nieuwe 
ontwikkelingen beschreven. De locatie is op basis van de bodemfunctieklassekaart ingedeeld 
als industrie.  

 
 

Indien er geen ontwikkelingen zijn gepland hoeft de bodem alleen gesaneerd te worden indien 
sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging die als spoedeisend wordt 
aangemerkt. 
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Bij de Omgevingsdienst is een aantal bodemgegevens beschikbaar. Uit deze gegevens blijkt dat 
de bodem niet noemenswaardig is verontreinigd of voldoende gesaneerd. Hierbij wordt 
opgemerkt dat deze gegevens niet het gehele plangebied beslaan. Het is mogelijk dat er bij 
een bodemonderzoek verontreiniging wordt aangetroffen. 

Het nader beschrijven van de chemische kwaliteit van de bodem binnen de huidige begrenzing 
van het bestemmingsplan wordt niet doelmatig geacht. Bij het indienen van een 
omgevingsvergunning voor de realisatie van nieuwbouw dient een bodemonderzoek te 
worden uitgevoerd. Dit onderzoek dient verricht te worden conform de NEN 5740. 
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2.4 Geluid 
 
2.4.1 Toetsingskader  
De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het (spoor)wegverkeer en/of door 
industrieterreinen met een wettelijke geluidzone, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in 
de Wet geluidhinder. De Wet  geluidhinder stelt dat in principe de geluidbelasting op de gevel 
van woningen niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde, dan wel een nader bepaalde 
hogere grenswaarde. Indien een bestemmingsplan nieuwe geluidsgevoelige functies 
(woningen) toestaat, stelt de Wet geluidhinder de verplichting akoestisch onderzoek te 
verrichten naar de geluidbelasting ten gevolge van wegen en gezoneerde industrieterreinen op 
een bepaalde afstand van de nieuwe geluidsgevoelige functies.  
 
2.4.2 Onderzoek 
Wegverkeerslawaai 
 Er worden geen nieuwe geluidsgevoelige functies mogelijk gemaakt in het plangebied. Er 
hoeft niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. 
 
Spoorweglawaai 
Er worden geen nieuwe geluidsgevoelige functies mogelijk gemaakt in het plangebied. Er hoeft 
niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. 
 
Industrielawaai 
Op het bedrijventerrein Lage Zijde worden grote lawaaimakers3 niet toegelaten. Het 
bedrijventerrein is daarom niet gezoneerd volgens artikel 53 van de Wet Geluidhinder.  
 
Het bedrijventerrein Barre Polder in de gemeente Zoeterwoude is wel een gezoneerd 
industrieterrein.  Een deel van het plangebied Lage Zijde is gelegen binnen de geluidzone van 
dit industrieterrein. 
 

 
 

                                                           
3
 inrichtingen als bedoeld in onderdeel D van Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/#BijlageI
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Conform artikel 53 van de Wet Geluidhinder is op de verbeelding de geluidzone van het 
industrieterrein Barre Polder (Heineken Zoeterwoude) aangegeven. Deze zone is ook relevant 
voor nieuwe geluidgevoelige functies. Daarvoor is in dit bestemmingsplan echter geen ruimte.  
 
Stiltegebieden 
Een deel van de polder Achterhoven is aangemerkt als stiltegebied (noord-noordoostelijk 
van het plangebied). Het plangebied maakt hier geen deel van uit en ligt niet in de directe 
nabijheid ervan. Het plan heeft geen invloed op het stiltegebied. 
 

 
 
 
 
 
2.4.3 Conclusie 
Vanuit geluid is er geen belemmering voor het plan. 
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2.5 Luchtkwaliteit 

 
2.5.1  Landelijk wet-/regelgeving en beleid 
In de Wet milieubeheer (Wm) zijn kwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. In 
hoofdstuk 5 paragraaf 5.2 ‘Luchtkwaliteitseisen’ wordt kortweg aangeduid als de Wet 
luchtkwaliteit. Het doel van de wet is om mens en milieu bescherming te bieden tegen de 
negatieve effecten van luchtverontreiniging. Voor de gezondheid van de mens is een goede 
luchtkwaliteit van groot belang. Daarom zijn in bijlage 2 van de Wet milieubeheer 
grenswaarden opgenomen voor een aantal stoffen die als verontreiniging in de lucht 
voorkomen. In de praktijk richt de aandacht zich vooral op de stoffen stikstofdioxide en fijn 
stof. Van deze stoffen komen in Nederland concentraties voor die in de buurt van de 
grenswaarde liggen. De overige stoffen die in bijlage 2 zijn genoemd liggen over het algemeen 
ver onder de grenswaarden. 
 
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 
De ‘Wet luchtkwaliteit’ vormt de Nederlandse uitwerking van de Europese normen voor de 
luchtkwaliteit. Op grond van de Europese regelgeving moet vanaf 2005 overal in Europa 
worden voldaan aan de grenswaarde voor fijn stof. Voor stikstofdioxide geldt de grenswaarde 
vanaf 2010. In ons land is het niet gelukt om overal aan de grenswaarden te voldoen. Daarom 
heeft Nederland om uitstel verzocht. Op 7 april 2009 heeft de Europese Commissie het 
gevraagde uitstel gegeven. De jaargemiddelde norm voor fijn stof moet uiterlijk in juni 2011 
gehaald zijn en de daggemiddelde en jaargemiddelde norm voor NO2 uiterlijk 1 januari 2015. 
Om deze normen te halen is een maatregelenpakket opgesteld, dat in een 
samenwerkingsprogramma van de rijksoverheid en de lagere overheden wordt uitgevoerd. Dit 
pakket wordt het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) genoemd. Het NSL 
is op 1 augustus 2009 van kracht geworden en vormt de kern van de Wet luchtkwaliteit. Het 
NSL is een bundeling van alle ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit ‘in betekenende 
mate’ verslechteren en alle maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren. Het Rijk coördineert 
het programma.  
Specifieke onderdelen van de wet zijn uitgewerkt in besluiten (algemene maatregelen van 
bestuur) en ministeriële regelingen. Hiervan zijn de volgende van belang. 
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Besluit en regeling ‘niet in betekenende mate’ 
De Wet luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen grote en kleine ruimtelijke projecten. Een 
project is klein als het slechts in geringe mate, ofwel niet in betekenende mate (NIBM), leidt 
tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij een verslechtering van maximaal 
3% van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Grotere projecten die in betekenende mate 
bijdrage kunnen worden opgenomen in het NSL, als is aangetoond dat de effecten van dat 
project worden weggenomen door de maatregelen van het NSL. Met projecten die ‘niet in 
betekenende mate’ bijdragen aan de luchtverontreiniging is rekening gehouden in de 
autonome ontwikkeling van de luchtkwaliteit. 
Het Besluit en de Regeling ‘niet in betekenende mate’ bevat criteria waarmee kan worden 
bepaald of een bepaald project wel of niet als ‘in betekenende mate’ moet worden 
beschouwd.  
NIBM projecten kunnen - juridisch gezien - zonder toetsing aan de grenswaarden voor wat 
betreft het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Uit het oogpunt van een goede 
ruimtelijke ordening moet wel worden bekeken of het realiseren van het plan met betrekking 
tot de luchtkwaliteit op die locatie gewenst is. Daarbij speelt de mate van blootstelling aan de 
luchtverontreiniging een rol. Ook de gevoeligheid van bepaalde groepen mensen voor 
luchtverontreiniging kan daarbij worden afgewogen. Hierbij gaat het niet alleen om de 
toekomstige gebruikers van de locatie maar ook om de personen in de omgeving daarvan, 
bijvoorbeeld om de bewoners en/of kinderen in een school/kinderdagverblijf aan de 
gebiedsontsluitende wegen. 
 
 Besluit gevoelige bestemmingen 
Met dit besluit wordt de vestiging van zogeheten ‘gevoelige bestemmingen’ in de nabijheid 
van provinciale en rijkswegen beperkt. Het besluit is gericht op bescherming van mensen met 
een verhoogde gevoeligheid voor fijn stof en stikstofdioxide. Gevoelige bestemmingen zijn 
gedefinieerd als gebouwen met de bijbehorende terreinen van scholen, kinderdagverblijven, 
en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen en vergelijkbare functies. Woningen worden 
hier niet toe gerekend. Het besluit voorziet in zones waarbinnen luchtkwaliteitonderzoek 
nodig is, namelijk 300 meter aan weerszijden van rijkswegen en 50 meter langs provinciale 
wegen, gemeten vanaf de rand van de weg.  
Wanneer in de onderzoekszone de grenswaarden voor fijn stof of stikstofdioxide (dreigen te) 
worden overschreden, mag het totaal aantal mensen dat hoort bij een ‘gevoelige bestemming’ 
niet toenemen. Dit wordt bereikt door op zo’n plek de vestiging van de gevoelige bestemming 
niet toe te staan. Bij uitbreidingen van bestaande gevoelige bestemmingen is een eenmalige 
toename van maximaal 10 % van het totale aantal blootgestelden toegestaan. 
 
2.5.2 Regionaal beleid 
Regionaal beleidskader Duurzame Stedenbouw 
In het  Regionaal beleidskader Duurzame Stedenbouw (RBDS) zijn voor luchtkwaliteit de 
volgende ambities opgenomen:  
Basisambitie 

 gevoelige bestemmingen (volgens het besluit Gevoelige bestemmingen) op minstens 
100  meter van de snelweg; 

Extra ambitie 
 handhaving van 5 % tot 10 % lagere waarden dan de grenswaarden NO2 en PM10 

voor verblijfsgebieden ( 36 tot 38 μg/m3 ); 
 gevoelige bestemmingen op minstens 300 meter van de snelweg; 
 geen gevoelige bestemmingen of woningen direct langs een drukke weg (>10.000 

motorvoertuigen/etmaal). 
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Regionaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit 
In het Regionale Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit Zuid Holland is een aantal maatregelen 
ingebracht, die in regio Holland Rijnland worden uitgevoerd. Deze maatregelen zijn 
opgenomen in het NSL. De uitvoering van deze maatregelen wordt door Omgevingsdienst 
West-Holland gecoördineerd. 
 
2.5.3 Gemeentelijk beleid 
Luchtkwaliteitplan Leiderdorp  
Op 15 januari 2008 is het luchtkwaliteitplan 2007-2015 vastgesteld. In het luchtkwaliteitplan 
2007-2015 zijn de jaren 2010 en 2015 onderzocht. In 2010 en 2015 treden er naar verwachting 
geen overschrijdingen van de grenswaarden meer op. Op enkele locaties wordt maar net 
voldaan aan de wettelijke norm voor stikstofdioxide. In verband hiermee zijn aanvullende 
maatregelen voorgesteld. Medio 2011 vindt een tussentijdse evaluatie van het 
luchtkwaliteitplan plaats. 
 
Duurzaamheidagenda 2011-2014 
Ambities voor het aandachtsgebied wonen in de duurzaamheidagenda 2011-2014 zijn: 

 De luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke waarden; 
 Op plaatsen waar mensen wonen sporten of anderszins langdurig verblijven is de 

concentratie van luchtverontreinigde stoffen beduidend lager dan de wettelijke 
toegestane waarden. 

2.5.4 Beoordeling 

Toetsing aan wet 

Per ontsluitingsweg worden minder dan 1500 woningen en/of minder dan 100.000 m2 bvo 
kantoor gerealiseerd. Volgens bijlage 3B van de Regeling draagt het plan hierdoor “niet in 
betekenende mate” bij. Er hoeft daarom niet getoetst te worden aan de grenswaarden.  
 
In het plangebied zijn geen gevoelige bestemmingen zoals aangegeven in het besluit gevoelige 
bestemmingen. 
 
Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. Er worden, ten opzichte van het 
vorige bestemmingsplan, geen nieuwe ontwikkelingen in opgenomen. De bestaande 
(bouw)rechten blijven in stand. In theorie betekent dit dat de bedrijven die in het 
bestemmingplan zijn opgenomen nog bepaalde groei rechten hebben. Het is gebruikelijk om 
de theoretische groei die nog mogelijk is in te schatten op 10%. Nagenoeg alle verkeer wordt 
afgewikkeld via de Mauritssingel, Ericalaan en Achterhovenerweg.  
 
In tabel 1.0 zijn de concentraties stikstofdioxide en fijn stof opgegeven voor de jaren 2011 en 
2015 op de Mauristsingel, Ericalaan en Achterhovenerweg. Van dezelfde jaren zijn ook de 
achtergrondconcentraties weergegeven. In de laatste kolom zijn de concentraties 
stikstofdioxide en fijn stof voor de betreffende jaren weergegeven waarbij de 10 % groei van 
het autoverkeer is opgenomen. 
 
In tabel 1a is de berekening weergegeven, de verkeersbijdrage is berekend door de 
concentratie van het betreffende jaar te verminderen met de achtergrond concentratie. In de 
volgende kolom is voor de jaren 2011 en 2015 10 % van de verkeersbijdrage berekend. Door 
de 10% van de verkeersbijdrage op te tellen bij de in tabel 1.0 genoemde concentraties 
worden de concentraties inclusief 10 % groei verkregen. 
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Tabel 1.0 Overzicht van stikstofdioxide en fijn stof concentraties in 2011 en 2015 

Straatnaam stof concentratie 
µg/m3 4 

achtergrond 
µg/m3 

Concentratie 
incl. 10% groei 

µg/m3  

2011 2015 2011 2015 2011 2015 

Mauritssingel NO2 28,2 25,1 23,7 21,5 28,7 28,6 

PM10 25,0 23,8 24,2 23,2 25,1 25,0 

        

Ericalaan NO2 28,2 25,1 23,7 21,5 28,7 28,6 

PM10 25,0 23,8 24,2 23,2 25,1 25,0 

        

Achthovener-weg NO2 24,3 21,9 23,4 21,2 24,4 22,0 

PM10 24,1 23,1 23,9 24,0 24,1 23,1 

 
Tabel 1a. Berekenen van verkeersbijdrage en 10%  groei voor de stikstofdioxide en fijn stof in 
2011 en 2015, concentraties  inclusief autonomen groei in 2011 en 2015. 

Straatnaam stof Verkeersbijdrage 
µg/m3 

10% (=autonome 
groei) 

Concentratie 
incl. 10% groei 

µg/m3 

2011 2015 2011 2015 2011 2015 

Mauritssingel NO2 4,5 3,6 0,45 0,36 28,7 28,6 

PM10 0,8 0,6 0,08 0,06 25,1 25,0 

        

Ericalaan NO2 4,5 3,6 0,45 0,36 28,7 28,6 

PM10 0,8 0,6 0,08 0,06 25,1 25,0 

        

Achthovener-weg NO2 0,9 0,7 0,09 0,07 24,4 22,0 

PM10 0,2 0,1 0,02 0,01 24,1 23,1 

 
 
Toetsing gemeentelijk beleid 
Uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening dient wel afgewogen te worden of het 
aanvaardbaar is om het project op deze locatie te realiseren. In dit geval is getoetst aan de 
ambities van het regionaal beleidskader voor duurzame stedenbouw. 
 
Om inzicht te geven in de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging wordt gebruik 
gemaakt van de, door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, beschikbaar gestelde digitale 
monitoringstool (www.nsl-monitoringstool.nl).  
 
Uit deze monitoringstool blijkt dat langs de Achterhovenerweg in 2011 de concentraties 
stikstofdioxide en fijn stof beduidend lager zijn dan de grenswaarden (respectievelijk 24,3 
µg/m3 en 24,1 µg/m3 (excl. correctie). Het is de verwachting, dat door het schoner worden van 
de autotechniek de concentratie van vooral stikstofdioxide in de toekomst nog lager is. 
Hiermee wordt voldaan aan de ambitie uit de Duurzaamheidsagenda en de extra ambitie uit 
het Regionaal beleidskader duurzame stedenbouw.  
 

                                                           
4
 Bron nsl-monitoringstool 2011 

http://www.nsl-monitoringstool.nl/
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2.5.5 Conclusie 

Het plan voldoet aan de Wet milieubeheer, onderdeel luchtkwaliteitseisen. Verder wordt 
voldaan aan de ambities uit het regionaal beleidskader duurzame stedenbouw.  
Hierdoor zijn er geen belemmeringen voor dit plan met betrekking tot de luchtkwaliteit. 
 
 
2.6 Externe veiligheid 

 
2.6.1 Toetsingskader  
 
Wettelijk kader 
Externe veiligheidsbeleid heeft betrekking op het gebruik, de productie, de opslag en het 
transport van gevaarlijke stoffen. De overheid stelt grenzen aan de risico’s van inrichtingen 
met gevaarlijke stoffen. De grenzen zijn vertaald in een norm voor het plaatsgebonden risico5 
(PR) en een oriëntatiewaarde en verantwoordingsplicht voor het groepsrisico6 (GR). 
 
Landelijk beleid 
Het Rijk heeft voor de verschillende risicobronnen beleid vastgesteld. 
 
Inrichtingen 
Het beleid voor de opslag van gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen is vastgelegd in het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen 
(Revi), voor zover de risico’s door een inrichting worden veroorzaakt. 
 
Buisleidingen 
Voor ondergrondse buisleidingen gelden het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en 
de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). 
 
Transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor 
Voor het transport van gevaarlijke stoffen zijn de Circulaire Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen (Circulaire Rnvgs) en de Nota vervoer gevaarlijke stoffen van toepassing. In 
de Circulaire Rnvgs is een risicobenadering die vergelijkbaar is met de risicobenadering die 
voorgeschreven is in het Bevi. Verder geldt op grond van de Circulaire Rnvgs dat bij 
risicoberekeningen uitgegaan moet worden van de in bijlage 5 bij de Circulaire Rnvgs 
opgenomen vervoershoeveelheden voor GF3 (bijv. LPG). 
Bij de berekening van de risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg moet 
uitgegaan worden van de in deze bijlage opgenomen vervoershoeveelheden GF3. 
 
Op termijn zullen de Circulaire Rnvgs en de Nota vervoer gevaarlijke stoffen vervangen worden 
door het in voorbereiding zijnde Besluit transport externe veiligheid (Btev). In het Btev zal 
dezelfde risicobenadering gehanteerd worden als in het Bevi gehanteerd wordt. 
 
Begrippen externe veiligheid 
Binnen externe veiligheid speelt een aantal begrippen een belangrijke rol, nl. het 
plaatsgebonden risico, het groepsrisico, de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico en de 
belemmeringenstrook buisleidingen. Hieronder zijn deze begrippen nader uitgewerkt. 
 

                                                           
5 PR: Risico op een plaats buiten de inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar, dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd 
op die plaats zou verblijven, verblijft overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting of bij de 
transport-as, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is (zie ook artikel 1, lid 1 onderdeel p van het Bevi). 
6 GR: De cumulatieve kansen dat per jaar dat een groep van 10, 100 of 1000 personen overlijdt als rechtstreeks gevolg hun 
aanwezigheid in het invloedsgebied in het invloedsgebied van een inrichting of een transport-as en een ongewoon voorval binnen 
die inrichting of bij een transport-as, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is (zie ook artikel 1, lid 1 onderdeel k van het Bevi). 
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Plaatsgebonden risico 
Het PR kent een grenswaarde van 10-6 per jaar voor nieuwe en bestaande situaties. Binnen de 
PR 10-6 contour mogen geen kwetsbare objecten aanwezig zijn. Eventueel aanwezige 
kwetsbare bestemmingen moeten gesaneerd worden.  
Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als richtwaarde en in nieuwe situaties 
moet in beginsel ook aan deze waarde worden voldaan. 
 
Verantwoordingsplicht groepsrisico 
Het groepsrisico is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting in situaties waarin zich 
een ramp met gevaarlijke stoffen voordoet. In artikel 13 van het Bevi worden de verplichtingen 
voor de verantwoording van het groepsrisico voor Wro besluiten vermeld voor zover het 
inrichtingen betreft. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn de verplichtingen beschreven 
in onderdeel 4.3 van de Circulaire Rnvgs. Voor het transport door buisleidingen zijn de 
verplichtingen opgenomen in artikel 12 van het Bevb. 
 
De verantwoordingsplicht is erop gericht om een weloverwogen afweging te maken over de 
risico’s in relatie tot de (ruimtelijke) ontwikkelingen in het plangebied. 
Het groepsrisico wordt vergeleken met de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico (OW): met 
de kans op een ongeval met 10 dodelijke slachtoffers van 10-5 per jaar, met de kans op een 
ongeval met 100 dodelijke slachtoffers van 10-7 per jaar, en met de kans op 1000 of meer 
dodelijke slachtoffers van 10-9 per jaar. De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico ligt voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen een factor 10 lager dan voor inrichtingen. 
 
In de verantwoording van het groepsrisico worden onderwerpen behandeld die van belang zijn 
bij het maken van een afweging over het risico en de ruimtelijke situatie. Het groepsrisico 
wordt kwantitatief beoordeeld. Daarnaast komen ook planologische aspecten aan de orde en 
de mogelijkheden tot rampenbestrijding (zie ook Handreiking verantwoordingsplicht 
groepsrisico voor inrichtingen). 
 
Provinciaal beleid 
De provincie Zuid Holland ambieert een veilig Zuid-Holland. In de provinciale structuurvisie 
(PSV) staat als provinciaal belang genoemd het ‘beschermen van grote groepen mensen tegen 
ongevallen met gevaarlijke stoffen’. De provincie wil voorkomen dat risicovolle activiteiten 
gevestigd worden in de omgeving van grote groepen mensen of dat een nieuwe ontwikkeling 
gepland wordt binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. 
Het is niet altijd te voorkomen dat dit soort functies gecombineerd worden en het groepsrisico 
toeneemt. In dat geval vraagt de provincie van de verantwoordelijke bestuurders dat zij een 
verantwoording groepsrisico schrijven: een heldere en transparante toelichting waarin zij 
uitleggen waarom deze ontwikkeling op deze locatie noodzakelijk is. Op basis van een 
verantwoording groepsrisico moet aannemelijk worden gemaakt dat op termijn in de 
eindsituatie wordt voldaan aan de oriëntatiewaarde. 
 
Regionaal beleid: Omgevingsvisie externe veiligheid Holland Rijnland 
De regio Holland-Rijnland heeft in 2008 een omgevingsvisie externe veiligheid opgesteld. In 
deze omgevingsvisie heeft de regio een beslismodel opgesteld op basis van zonering van het 
groepsrisicodiagram. Het model gaat uit van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Als de 
groepsrisicocurve voor een bepaalde activiteit of ruimtelijke ontwikkeling in een bepaalde 
zone uitkomt, volgt uit het beslismodel onder welke voorwaarden de activiteit of ruimtelijke 
ontwikkeling is toegestaan. 
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2.6.2. Onderzoek 
Er is een inventarisatie van risicobronnen uitgevoerd. Hieronder is een uitsnede van de 
risicokaart opgenomen. 
 

 
Figuur 2: Uitsnede risicokaart 
 
Uit deze uitsnede blijkt dat er in of in de omgeving van het plangebied geen relevante 
risicobronnen aanwezig zijn. 
Het bestemmingsplan geeft ook aan dat er geen nieuwe risicobronnen in het plangebied 
gevestigd mogen worden. 
 
 
2.6.3 Conclusie  
Binnen het plangebied en de omgeving daarvan zijn geen relevante risicobronnen aanwezig. 
Externe veiligheid is niet relevant voor dit plan. 
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2.7 Archeologie 
 
2.7.1 Toetsingskader 

Rijksbeleid 

Wet op de Archeologische Monumentenzorg 

In 1992 werd in Valetta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa 
aangesloten landen het ‘Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch 
Erfgoed’, beter bekend onder de naam ‘Verdrag van Malta’, ondertekend. 

De wet tot goedkeuring van het verdrag is aangenomen door het Nederlands parlement en op 
9 april 1998 in het Staatsblad gepubliceerd. Na enkele malen uitstel is het wetsvoorstel in april 
2006 door de Tweede Kamer aangenomen en in december van dat jaar door de Eerste Kamer 
bekrachtigd. De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is op 1 september 2007 in 
werking getreden. De nieuwe wet heeft zijn beslag gekregen via een wijziging van de 
Monumentenwet 1988, aanpassingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en enkele 
andere wetten. 
 
Met de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg is het accent komen te liggen op 
het streven naar het behoud en beheer van archeologische waarden in de bodem (in situ) en 
het beperken van (de noodzaak van) archeologische opgravingen. Uitgangspunt van het 
nieuwe beleid is tevens het principe ‘de verstoorder betaalt’. Bij het voorbereiden van 
werkzaamheden die het bodemarchief kunnen verstoren (zoals de aanleg van een weg, een 
nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein), dient onderzocht te worden of daardoor 
archeologische resten verstoord kunnen worden (dat kan bijvoorbeeld door booronderzoek of 
sleuvenonderzoek - beide na een gedegen bureauonderzoek).  
 
Als uit het onderzoek blijkt dat er archeologische waarden aanwezig zijn en deze niet ter 
plaatse behouden kunnen blijven, dan dient de initiatiefnemer van het werk de kosten die 
gepaard gaan met het opgraven en conserveren van de plaats te dragen. Met de introductie 
van de nieuwe wet zijn de kerntaken en bestuurlijke verantwoordelijkheden van gemeenten 
veranderd. Eén van de belangrijkste consequenties is, dat gemeenten een centrale rol is 
toegekend in de bescherming van archeologisch erfgoed. In de wet is bepaald, dat gemeenten 
door inzet van een planologisch instrumentarium het archeologisch belang dienen te 
waarborgen. Bescherming van het archeologisch erfgoed kan onder meer vorm krijgen door in 
bestemmingsplannen regels ter bescherming van bekende en te verwachten archeologische 
waarden op te nemen. 

Provinciaal beleid 

Het beleid van de Provincie Zuid-Holland richt zich, conform het Rijksbeleid en de WAMZ op 
het behouden van archeologische waarden op de plaats waar de waarden zijn aangetroffen.  
 
Bij het opstellen van een ruimtelijk plan dient onderzoek te worden gedaan naar de  
aanwezigheid van archeologische waarden in het plangebied. Het provinciale beleid  
aangaande archeologie staat vermeld in het Streekplan Zuid-Holland West.  
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Gemeentelijk beleid 
Het archeologisch beleid van de gemeente Leiderdorp - vastgelegd in de Archeologisch 
Waarden- en Verwachtingenkaart -  is er op gericht de in de grond aanwezige archeologische 
waarden zoveel mogelijk te behouden. Wanneer dat niet mogelijk blijkt moet de aanwezige 
archeologie veilig worden gesteld door middel van opgravingen.  
 
De Leiderdorpse bodem is rijk aan archeologische waarden. Veel daarvan zijn echter nog niet 
of maar ten dele bekend. Bij gebieden waar de waarden niet bekend zijn, maar waar de 
bodemopbouw de aanwezigheid van archeologische waarden mogelijk maakt, wordt 
gesproken van een archeologische verwachting. Indien in een in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan gebieden met archeologische waarden en/of verwachtingen aanwezig zijn 
dan staan deze gebieden aangegeven op de plankaart binnen de aanduiding “Waarde – 
Archeologie 1” tot en met “Waarde – Archeologie 4”. Voor werkzaamheden die in deze 
gebieden de grond verstoren, is de activiteit ‘uitvoering van een werk’ (voorheen 
aanlegvergunning) in de omgevingsvergunning noodzakelijk, zoals aangegeven in de regels van 
het bestemmingsplan, met uitzondering van Waarde – Archeologie 1, daarvoor geldt de 
vergunningplicht van artikel 11 van de Monumentenwet 1988.  
 
Initiatiefnemers dienen bij de aanvraag van bovengenoemde vergunningen een rapport te 
overleggen. Daarin moet de daadwerkelijke archeologische waarde van het terrein dat zal 
worden verstoord zijn vastgesteld.  
 
Het vaststellen van de archeologische waarde vindt binnen de archeologische 
monumentenzorg gefaseerd plaats. Na een bureauonderzoek kan het nodig zijn een 
archeologische inventarisatie in het veld uit te voeren. De resultaten van de inventarisatie 
kunnen vervolgens leiden tot een aanvullend archeologisch onderzoek. De resultaten van 
laatstgenoemd onderzoek vormen het uitgangspunt bij de keuze om een vindplaats te 
behouden, op te graven, waarnemingen uit te voeren tijdens het bouwproject of geen verdere 
stappen te ondernemen. Voor zover deze stappen gevolgd moeten worden, dienen deze in dat 
rapport opgenomen te worden met vermelding van de resultaten. Teneinde onnodige 
procedures te vermijden wordt initiatiefnemer verzocht vooraf contact op te nemen met de 
gemeente. 
  
Uitvoering van archeologisch (voor)onderzoek is in Nederland voorbehouden aan daarvoor 
vergunninghoudende bedrijven of instanties. 
 
2.7.2 Onderzoek 
Archeologische waarden- en verwachtingenkaart 
De archeologische waarden- en verwachtingenkaart die hieronder is weergegeven, geeft een 
beschrijving van verschillende gronden met de daaraan gekoppelde archeologische 
verwachtingen. Aan de verwachtingen zijn voorschriften gekoppeld die weer in regels zijn 
vertaald.  
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Het plangebied valt volledig in het gebied waar een hoge trefkans op het aantreffen van 
archeologische vondsten en sporen aanwezig is. Een klein deel wordt door de huidige (en 
voormalige) bebouwing als verstoord beschouwd (het grijze deel op de kaart). Hier zijn bij 
onderzoek in 2005 echter wel resten aangetroffen van bewoning in de IJzertijd tot Nieuwe 
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Tijd7. Dat een gebied verstoord is of een lage verwachting heeft, betekent dus niet dat er geen 
archeologische resten meer aanwezig zijn.  
Het noordelijkste puntje van het plangebied is onderzocht in het kader van de aanleg van de 
HSL. Ook daarbij is de vindplaats uit de Nieuwe Tijd aangesneden8. Deze is niet verder 
onderzocht omdat de vindplaats niet bedreigd werd door de werkzaamheden. 
 
Het hele plangebied is in het huidige bestemmingsplan opgenomen als Waarde-Archeologie 2. 
Hier geldt dat een archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd wanneer de 
werkzaamheden plaatsvinden over een oppervlakte groter dan 100m2 en dieper dan 30 cm.  
Met deze regel zijn de archeologische waarden gewaarborgd. 
 
2.7.3  Conclusie 
Het huidige bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. In het kader van dit 
bestemmingsplan is een archeologisch onderzoek dan ook niet noodzakelijk. 
 
 
 
 
Ter informatie 
 
Archeologie 
Voor alle gebieden geldt verder het volgende: In geval dat bij werkzaamheden archeologische 
resten worden aangetroffen, moet dit op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 
onmiddellijk worden gemeld aan de Minister van OC&W (feitelijk Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed). De vondst dient gedurende 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van de melding, 
ter beschikking te worden gesteld of gehouden voor wetenschappelijk onderzoek. Voor het 
melden van vondsten kan gebruik worden gemaakt van het E-formulier Vondstmelding dat de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft ontwikkeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Wijsman, M. & N.H. van der Ham, 2005: Verkennend archeologisch onderzoek Achthovenerweg 21 te 

Leiderdorp. Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met boringen (Archeomediarapport 
A05-138-I). 
8
 Oude Rengerink, J.A.M., 1997: Archeologisch onderzoek Hogesnelheidslijn (HSL), rapportage karterend 

onderzoek (RAAP-rapport 0113), Amsterdam. 
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2.8 Ecologie 

 2.8.1 Toetsingskader 

De huidige natuurwetgeving kan worden onderverdeeld in soortbescherming en 
gebiedsbescherming.  
 
Soortbescherming 
Soortbescherming wordt gewaarborgd door de Flora- en faunawet. Deze wet beschermt 
inheemse dier- en plantensoorten waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende 
beschermingscategorieën. Voor álle activiteiten met een mogelijk effect op beschermde dier- 
en plantensoorten is toetsing aan de Flora- en faunawet noodzakelijk.  
 
Gebiedsbescherming 
Gebiedsbescherming wordt gewaarborgd door de Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) en 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro). De NB-wet beschermt Natura 2000-gebieden en 
Beschermde natuurmonumenten. Voor activiteiten met een mogelijk effect op deze gebieden 
is toetsing aan de NB-wet noodzakelijk. In de Wro is de planologische bescherming van 
gebieden aangemerkt als Ecologische Hoofdstructuur vastgelegd. Toetsing hieraan vindt 
primair plaats bij ruimtelijke procedures en andere vergunningaanvragen. Naast de 
beschermde EHS is in de Provincie Zuid-Holland het Compensatiebeginsel 1997 van toepassing 
op belangrijke weidevogelgebieden, recreatiegebieden in de zuidvleugel en de karakteristieke 
landschapselementen.  In de handreiking bestemmingsplan en natuurwetgeving (EL&I, 2007); 
de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur en op www.pzh.nl is een uitgebreid 
overzicht opgenomen van de geldende natuurwetgeving in Nederland en de provincie Zuid-
Holland. 
 
De handreiking geeft aan dat: “gemeenten op grond van de Wro rekening moeten houden met 
een goede ruimtelijke ordening. Dat betekent onder meer op grond van het 
zorgvuldigheidsbeginsel doorwerking van het nationaal en provinciaal natuurbeleid en 
rekening houden met aanpalende wetgeving op grond van de uitvoerbaarheid van plannen 
(art. 9 Besluit ruimtelijke ordening)”. 
 
2.8.2. Onderzoek 

De gemeente Leiderdorp heeft het voornemen om het bestemmingsplan ‘Lage zijde’ aan de 

Achthovenerweg opnieuw vast te stellen. In deze paragraaf is de planologische haalbaarheid 

van het conserverende bestemmingsplan in het kader van de natuurwetgeving onderzocht. 

Hierbij is beoordeeld of er effecten kunnen optreden op beschermde soorten en/of 

beschermde gebieden. De volgende bronnen zijn geraadpleegd: 

 Landelijke en Provinciale beleidsdocumenten en online plankaarten 

 Literatuur en websites over beschermde soorten in de Provincie Zuid-Holland 

De gebruikte bronnen zijn opgenomen in 2.8.4 (bronvermelding). 
 
Resultaten Gebiedsbescherming 

Op basis van literatuuronderzoek is bepaald of het plangebied zich in (de nabijheid van) een 

Natura 2000-gebied bevindt, danwel in een Beschermd Natuurmonument. Tevens is bepaald 

of het plangebied binnen de groene gebieden van de Provinciale Structuurvisie (EHS, 

weidevogelgebied) is gelegen.  
In de directe omgeving van het plangebied zijn geen Natura 2000-gebieden aanwezig.  Het 
Natura 2000-gebied de Wilck ligt op een afstand van circa 2 kilometer. Dit gebied is 
aangewezen voor de soorten Kleine zwaan en Smient. Voor beide soorten geldt dat het 
plangebied binnen de actieradius ligt (Van der Vliet et al., 2011). Omdat het industrieterrein 
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niet geschikt is als foerageergebied zijn zogenaamde ‘externe effecten’ uitgesloten. Bij 
eventuele uitbreidingen van het industrieterrein moet getoetst worden of hierbij 
foerageergebied van de Kleine zwaan en Smient verloren gaat (en zodoende een negatief 
effect in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 optreedt). 
De EHS gebieden en verbindingszones liggen op enige afstand van het plangebied (>500mtr). 
Door de afstand en de conserverende aard van het plan zijn geen effecten op de EHS te 
verwachten. Het plangebied grenst direct aan ‘belangrijk provinciaal weidevogel gebied’. 
Omdat geen ontwikkelingen plaatsvinden in dit gebied en het plan conserverend van aard is 
worden ook hier geen effecten verwacht. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst is het 
wel van belang rekening te houden met dit beschermde gebied. Voor het verlies van 
weidevogelgebied geldt het provinciale compensatiebeginsel 1997. 
 

 
Figuur x.x EHS en weidevogelgebied rondom het plangebied. www.pzh.nl, geraadpleegd 10-10-2012. 

 
 
Resultaten Soortbescherming 

Door het conserverende karakter van het plan, waarin geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
zijn voorzien, worden geen effecten verwacht op mogelijk aanwezige beschermde soorten en is 
een overtreding van de Flora- en faunawet door het vaststellen van het plan uit te sluiten. 
Een aantal beschermde soorten, bijvoorbeeld algemene broedvogels (en jaarrond beschermde 
huismus en gierzwaluw); vleermuizen (vooral gewone dwergvleermuis);  vissen (kleine 
modderkruiper, bittervoorn) zijn mogelijk in het plangebied aanwezig. Bij alle ruimtelijke 
ontwikkelingen in de toekomst moet hiermee altijd rekening worden gehouden. Dit geldt ook 
voor ontwikkelingen die mogelijk zijn binnen het conserverende plan. Daarbij moet in acht 
worden genomen dat ook kleine ruimtelijke wijzigingen zoals: slopen, bouwen, kappen en 
snoeien van groen, plaatsen van straatverlichting en profielwijziging van watergangen een 
overtreding van de natuurwetgeving kunnen betekenen (veelal Flora- en faunawet). In 
dergelijke gevallen moet door de initiatiefnemer altijd een natuurtoets worden uitgevoerd 
voorafgaand aan de verlening van een omgevingsvergunning. 
 
2.8.3 Conclusie 

Omdat geen ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden binnen het conserverende 

bestemmingsplan is schade aan door Flora- en faunawet beschermde soorten niet mogelijk 

door het plan, omdat er ruimtelijk niets veranderd. Door het conserverende karakter van het 

plan en het habitat in het plangebied zijn ook geen effecten op beschermde gebieden 
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mogelijk. Samengevat zijn er vanuit de discipline ecologie geen planologische bezwaren tegen 

het conserverende plan ‘Lage zijde’.  

 
Bij alle nieuwe ontwikkelingen, ook diegenen die mogelijk zijn binnen het conserverende plan 

moet echter rekening worden gehouden met de Flora- en faunawet en het weidevogelgebied 

wat grenst aan het plangebied. Initiatiefnemers moeten een natuurtoets uitvoeren 

voorafgaand aan de aanvraag van een omgevingsvergunning. Vooral bij sloopmeldingen, 

renovatie en nieuwbouw moet beoordeeld worden of beschermde soorten (met name vogels, 

vleermuizen, vissen en muurplanten) geschaad kunnen worden. Als graslanden verloren gaan 

moet beoordeeld worden in hoeverre deze door de Kleine zwaan en Smient gebruikt worden 

in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. 
 
2.8.4 Bronvermelding 

- Ministerie E, L&I, 2007. Handreiking bestemmingsplan en natuurwetgeving; 

- Vliet, R. van der; Heijligers, W.; Tilborghs, J. 2011. Maximale foerageerafstanden: op een rij 

gezet voor 97 beschermde vogelsoorten; 

- www.pzh.nl, geraadpleegd 10-10-2012; 

- www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur, geraadpleegd 10-10-2012; 
- www.ravon.nl, geraadpleegd 10-10-2012; 
- www.zoogdieratlas.nl, geraadpleegd 10-10-2012 . 
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Regels 
Ten aanzien van de regels adviseren wij het volgende. 
 
Geluid 
In de regels moet ten aanzien van de geluidszone-industrieterrein Barre Polder worden 
opgenomen: 
Ter plaatse van de aanduiding ‘Geluidszone-Industrie’ geldt de geluidszone van het gezoneerde 
industrieterrein 'Barre polder'. Nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen, als bedoeld in de Wet 
geluidhinder, zijn uitsluitend toelaatbaar met inachtneming van de maximaal toelaatbare 
geluidwaarden volgens de Wet Geluidhinder. 
 
Externe veiligheid 
Het bestemmingsplan staat bedrijven in maximaal categorie 3.2 toe. Daarom is het van belang 
om expliciet in de regels vast te leggen dat er geen risicovolle inrichtingen gevestigd mogen 
worden. 
 
Archeologie 
Wij adviseren om de onderstaande regels  op te nemen in het bestemmingsplan.  
 
Begrippen 

archeologisch onderzoek 

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied, 
uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. 

archeologisch rapport 

in rapportvorm vervat verslag van een volgens de in de archeologische beroepsgroep 
gebruikelijke normen verricht archeologisch onderzoek, op basis waarvan een conclusie kan 
worden getrokken over de aanwezigheid van archeologische waarden. 

archeologische verwachting 

de aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van 
archeologische resten. 

archeologische waarde 

de waarde die een gebied bezit op grond van de aldaar aanwezige archeologische resten.  
 

deskundige 

een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke 
deskundige of commissie van deskundigen inzake een bepaalde vakdiscipline.  
 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 

de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie is binnen de beroepsgroep de geldende norm 
voor de uitvoering van archeologisch onderzoek. 
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Programma van Eisen 

een programma van eisen is een document, opgesteld conform de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie, waarin wordt aangegeven op welke wijze archeologisch onderzoek 
moet worden uitgevoerd. Een Programma van Eisen behoeft altijd goedkeuring door het 
college van burgemeester en wethouders. 
 

 

Artikel XX  Waarde - Archeologie 2 

XX.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Waarde - Archeologie 2 aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het behoud en 
de bescherming van archeologische waarden 
 

XX.2  Bouwregels 

1. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in artikel XX.1 bedoelde bestemming 
uitsluitend gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd die voor 
aanvullend of definitief archeologisch onderzoek (opgraven) noodzakelijk zijn, mits de 
bepalingen van artikel XX.3 vooraf in acht zijn genomen. 
2. Tevens mogen op deze gronden gebouwen/bouwwerken geen gebouwen zijnde worden 
opgericht voor de primaire bestemming(en) als bedoeld in het betreffende bestemmingsplan, 
mits de bepalingen van artikel XX.3 vooraf in acht zijn genomen. 
 

XX.3  Omgevingsvergunning 

1.  Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 
zonder of in afwijking van een schriftelijke omgevingsvergunning (voorheen archeologische 
aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken 
zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, dieper dan 30 cm en over een (totale) oppervlakte 
groter dan 100 m².  
a. grondwerkzaamheden, waartoe wordt gerekend het ophogen, afgraven, verwijderen  van 
oude funderingen, woelen en mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden 
alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het 
aanleggen van drainage; 
b. het aanleggen of rooien van bomen en diepwortelende struiken waarbij stobben worden 
verwijderd; 
c. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en 
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
d. het verlagen van het waterpeil;  
e. het werken met opsporingsapparatuur (waaronder vallen metaaldetectoren, grondradar en 
ander detectieapparatuur), gevolgd door het opgraven van archeologische vondsten en 
relicten; 
f. het heien van palen en slaan van damwanden; 
2. De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, dient bij het indienen van de aanvraag een archeologisch rapport over te 
leggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden 
verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, in voldoende mate is 
vastgesteld. 
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3. De werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden als bedoeld onder a t/m f zijn 
slechts toelaatbaar, indien en voor zover deze door die werken of werkzaamheden geen 
afbreuk doen aan het behoud en de bescherming van de archeologische waarden in de 
desbetreffende gronden. 
 

XX.4  Omgevingsvergunning niet vereist 

Het verbod zoals bedoeld in artikel XX.3 is niet van toepassing indien: 
1. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 
beplanting en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen; 
2. de werken of werkzaamheden:   
- reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; 
- mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende aanlegvergunning of 
ontgrondingenvergunning; 
 

XX.5  Voorwaarden omgevingsvergunning 

Aan de omgevingsvergunning kunnen de volgende voorwaarden worden verbonden: 
1. de verplichting tot het doen van archeologisch bureauonderzoek; 
2. de verplichting tot het doen van inventariserend en/of waarderend archeologisch onderzoek 
zoals boringen, proefsleuven en non-destructief onderzoek (zoals bijvoorbeeld grondradar- en 
weerstandsonderzoek); 
3. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische 
waarden kunnen worden behouden (behoud in situ); 
4. de verplichting tot definitief archeologisch onderzoek (opgraven) en het conserveren van de 
archeologische resten en het opstellen van een eindrapportage; 
5. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door 
burgemeester en wethouders te stellen kwalificaties (archeologische begeleiding); 
 

XX.6  Programma van eisen 

Archeologisch onderzoek zoals bedoeld in artikel 5.5 wordt uitgevoerd op basis van een 
programma van eisen opgesteld overeenkomstig de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, 
dat moet worden goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. In het 
programma van eisen wordt aangegeven op welke wijze de voorwaarden die aan de 
vergunning worden verbonden worden uitgevoerd. 
 

XX.7  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door: 
1. de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, 
indien op basis van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat 
op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; 
2. aan gronden alsnog de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 toe te kennen indien uit 
inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van de 
gronden met deze medebestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden, 
aanpassing behoeft. 
 

XX.8  Procedure wijzigingsbevoegdheid 

Op de voorbereiding van een wijziging als bedoeld in artikel XX.7 is afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing 
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Verbeelding 
 
Op de verbeelding moet de geluidszone Barre Polder worden weergegeven. 

 
 
 
Ter informatie 
 
Archeologie 
Voor alle gebieden geldt verder het volgende: In geval dat bij werkzaamheden archeologische 
resten worden aangetroffen, moet dit op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 
onmiddellijk worden gemeld aan de Minister van OC&W (feitelijk Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed). De vondst dient gedurende 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van de melding, 
ter beschikking te worden gesteld of gehouden voor wetenschappelijk onderzoek. Voor het 
melden van vondsten kan gebruik worden gemaakt van het E-formulier Vondstmelding dat de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft ontwikkeld.  
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2:  
Bedrijvenlijst aanwezige bedrijven 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



straat huisnummer functie naam goothoogte bouwhoogte bijzonderheden

Achthovenerweg 15 a-c Kantoor + wonen Reclameburo REM 8 10 Reclameburo
Achthovenerweg 15 d Kantoor Pand staat te huur 7 Eigenaar dhr. Bunck
Achthovenerweg 15 e Kantoor Sywan 7 adviesburo automatisering
Achthovenerweg 15 f Bedrijf HFK liften 6 onderhoud en reparatie liften
Achthovenerweg 15 g Bedrijf HW dakbedekkingen 6 Dakdekken en bouwen van dakxconstructies
Achthovenerweg 15 h Bedrijf Zeilmakerij Beukenholdt 6 Het maken en repareren van zeilen.
Achthovenerweg 15 k en l Bedrijf Vee en vleeshandel Verschoor 6 slachten, vleesverwerking, verkoop en groothandel
Achthovenerweg 15 m Ton van der Meer Verhuurd aan Verschoor
Achthovenerweg 17 b Bedrijf Vliko zie kaart Afvalverwerking en opslag asbest (1 bak)
Achthovenerweg 17 b Bedrijf Vliko 3,5 8 Bedrijfswoning
Achthovenerweg 17 d Kantoor Cyprus financiële diensten 7 administratie kantoor
Achthovenerweg 17 e Kantoor Premarc advies b.v. 7 advisbureau boukhoudkundig vlak. SnelStart dealer
Achthovenerweg 17 f Bedrijf Rob Nell Elektrotechniek 6 elektrotechnisch installatiebedrijf
Achthovenerweg 17 g Bedrijf Berkhout - Van der Meer 6 Timmer- en onderhoudsbedrijf
Achthovenerweg 17 h Bedrijf Verhoef dakramen 6 Dakramen plaatsen enof vervangen
Achthovenerweg 17 j Bedrijf Topframe 6 Kunststof ramen en deuren
Achthovenerweg 17 kl Bedrijf Berry Borst 6 Bouw- en aannemingsbedrijf
Achthovenerweg 17 m Bedrijf VOF Autohandel Ad Dol 6 autobedrijf, handel, reparaties
Achthovenerweg 19 Bedrijf Laarhoven Design International 6 en 7 mobiele presentaties, beursstands en projectinrichtingen
Achthovenerweg 19 a t/m c Bedrijf Velopa 6 vervaardiging van straatmeubilair
Achthovenerweg 21 Bedrijf Velopa zie kaart vervaardiging van straatmeubilair
Achthovenerweg 21 Bedrijf Velopa 6 tot 8 kantoor van Velopa
Achthovenerweg 39 Bedrijf Vermeulen 3 en 6 sloop- en milieutechniek
Bedrijvenweg 4 Bedrijf W. Laarhoven 7
Bedrijvenweg 6 Bedrijf Laurens Hekwerk 6 met buiten opslag
Bedrijvenweg 9 a Bedrijf Laurens Hekwerk 6
Bedrijvenweg 9 a Bedrijf Deci wand systems 6 opslag hekwerk
Bedrijvenweg 9 b t/m e Bedrijf Bedrijfsunits 6 opslag hekwerk
Bedrijvenweg 9 f Bedrijf Growhousegarden 6 onduidelijke functie
Bedrijvenweg 9 g Bedrijf Maatwerk Timmer- en bouwbedrijf 6 werkplaats
Bedrijvenweg 9 h en j Bedrijf Dool timmerbedrijf 6 of 8? werkplaats
Bedrijvenweg 10 a Bedrijf Achthoven autoservice 6 werkplaats onderhoud
Bedrijvenweg 10 b Bedrijf Grimbergen en van Putten 6 Elektrotechniek
Bedrijvenweg 10 c Bedrijf Totaal Cleaning 6 Auto cleaning bedrijf
Bedrijvenweg 10 d Bedrijf Autobedrijf Aad de Groot 6 werkplaats
Bedrijvenweg 10 e Bedrijf Bedrijfunit te koop 6
Bedrijvenweg 10 f Bedrijf Claudius Auto's 6
Bedrijvenweg 10 f Bedrijf Club Joy 6 exploiteren van de seksinrichting 
Bedrijvenweg 10 g en h Bedrijf Ras Auto's 6 werkplaats en handelaar
Bedrijvenweg 11a Bedrijf Graafland fotografie 6
Bedrijvenweg 11 b Bedrijf Roner amusement 6 Verhuur speelautomaten
Bedrijvenweg 11 c Bedrijf Unit gebruik onduidelijk 6
Bedrijvenweg 11 d Bedrijf Fotostudio Veefkind 6
Bedrijvenweg 11 e Bedrijf Unit gebruik onduidelijk 6
Bedrijvenweg 11 f Bedrijf Fabricage sinaasappelapparaten 6
Bedrijvenweg 12 Bedrijf Deci Wand Systems 7 Groothandel in hekwerk
Bedrijvenweg 14 Bedrijf Gebr. Van Hemert 7 Betonvlechters
Bedrijvenweg 18a Bedrijf AT Auto's 6,5 werkplaats
Bedrijvenweg 18 b en c Bedrijf Laterveer VOF 6,5 Timmerbedrijf
Bedrijvenweg 18 d Bedrijf Steenbergen BV 6,5 onderhoud en reparatie wasmachines en wasdrogers
Bedrijvenweg 20a Bedrijf RS Auto servicegarage 6
Bedrijvenweg 20b Bedrijf AT Auto's 6
Bedrijvenweg 20c Bedrijf Unit gebruik onduidelijk 6



straat huisnummer functie naam goothoogte bouwhoogte bijzonderheden

Bedrijvenweg 20d Bedrijf Havana BV 6,5 ziekenhuisbenodigdheden
Bedrijvenweg 22a Bedrijf Van Gellecum 6 machine verhuur grondverzet
Bedrijvenweg 22b t/m c Bedrijf Brainwave 6 groothandel in kleding
Bedrijvenweg 22d Bedrijf Dennis shoes 6,5 groothandel in schoenen
Bedrijvenweg 24 Bedrijf Autoservice Lage Zijde 4 Reparatie van autos. 
Bedrijvenweg 24a Kermisbedrijf T. van Rekom 6 kermisbedrijf
Bedrijvenweg 26 Bedrijf New ID company 6 Suède kleding
Bedrijvenweg 28 Bedrijf Visko afvalverwerking zie kaart - 8 zie achthovenerweg 17b



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3: 
Nota van overleg 



  

  



NOTA VAN OVERLEG  
 
CONCEPT ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LAGE ZIJDE 

 
 
Conform artikel 3.1.1. van het Bro is het concept van het ontwerpbestemmingsplan “Lage Zijde” voor 
advies toegezonden aan verschillende overleginstanties. In het onderstaande zijn de reacties 
samengevat. Per reactie is aangegeven of deze aanleiding geeft tot wijziging van het concept 
ontwerpbestemmingsplan.  
 
Overzicht van de overlegreacties 

De volgende reacties zijn gedurende de termijn van terinzagelegging naar voren gebracht: 
 

Overlegreacties 

1. Hoogheemraadschap van Rijnland, ontvangen op 21 januari 2013 
2. Veiligheidsregio Hollands Midden, ontvangen op 30 januari 2013 
3. N.V. Nederlandse Gasunie, ontvangen op 4 januari 2013 

 
 
Samenvatting en beantwoording 

 

1 Hoogheemraadschap van Rijnland 

Ontvangen op 21 januari 2013 

 
Overlegreactie 

1.    Het aspect water is in de plantoelichting correct en in voldoende mate omschreven. 
2.    In het plangebied liggen meerdere waterkeringen, die niet allemaal op de verbeelding zijn 

weergegeven. De waterkering die wel op de verbeelding is bestemd, heeft een bredere 
beschermingszone dan is aangegeven. Verzocht wordt de waterkeringen en beschermingszones 
zoals aangeleverd over te nemen.   

3.   In de regels ontbreken de bestemmingen “Water” en “Groen”.  
 
Beantwoording 

1.    Ter kennisname aangenomen. De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
2.    De waterkeringen en diens beschermingszones worden overgenomen conform de aangeleverde 

informatie. De reactie leidt tot aanpassing van de verbeelding.  
3.    De bestemmingen “Water” en “Groen” zullen worden opgenomen in de regels. De reactie leidt tot 

aanpassing van de regels.   
 



2 . Veiligheidsregio Hollands Midden 

ontvangen op 30 januari 2013 

 
Overlegreactie 

Het bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het geven van een reactie in het kader van externe 
veiligheid. Wel wordt in het algemeen een advies gegeven over de bereikbaarheid en 
bluswatervoorziening, algemeen voor het gehele plangebied en voor de terreinen Achthovenerweg 15, 
17b, 19 en 21, 39a, Bedrijvenweg en het terrein van de HSL-schacht. Gevraagd wordt met deze 
maatregelen rekening te houden ten behoeve van een adequate hulpverlening.  
 
Beantwoording 

Het bestemmingsplan biedt niet de mogelijkheden om deze maatregelen juridisch-planologisch te regelen. 
In zijn algemeenheid zal rekening worden gehouden met dit advies. De reactie leidt niet tot aanpassing 
van het bestemmingsplan.  
 

3. N.V. Nederlandse Gasunie  

ontvangen op 4 januari 2013 

 

Overlegreactie 

Het plangebied is buiten de 1% letaliteitgrens van de dichtstbijzijnde gasleiding gelegen. Daarmee staat 
vast dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling. 
 
Beantwoording 

Ter kennisname aangenomen. De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
  
 



Regels
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HOOFDSTUK 1  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

Plan 

het bestemmingsplan Lage Zijde e.o. met identificatienummer 
NL.IMRO.0547.BPlagezijde-ON01 van de gemeente Leiderdorp; 

Bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels (en eventuele 
bijlagen); 

Verbeelding 

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale 
ruimtelijke informatie;  

Aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden; 

Aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

Afwijking van de bouwregels en/of van de gebruiksregels 

een afwijking als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 sub a, onder 1 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht; 

Bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

Bebouwingspercentage 

een in dit plan aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwvlak aangeeft, dat 
maximaal mag worden bebouwd, tenzij in dit plan anders is bepaald; 

Bedrijf 

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, 
bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig 
verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen; 
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Bedrijfswoning 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning 
door (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op 
de bestemming van het gebouw of het terrein. 

Bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak; 

Bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

Bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen 
of veranderen van een standplaats. 

Bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 

Bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten. 

Bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel. 

Bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

Bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op 
de grond. 

Dakopbouw 

een toevoeging aan de bouwmassa door het verhogen van de nok en/of de dakrand van 
het dak, die de silhouet van het oorspronkelijke dak verandert; 

Detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het 
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor 
gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 
bedrijfsactiviteit;  
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Erftoegangsweg 

een weg met een verblijfsfunctie, bestemd voor het toegankelijk maken van percelen. 
Binnen de bebouwde kom is de maximum snelheid 30 km/h; 

Gebiedsontsluitingsweg 

een weg die zowel doorstroming als uitwisselen tot doel heeft met veelal een scheiding 
van snel- en langzaamverkeer (parallelle fietspaden) en gelijkvloerse kruisingen. Binnen 
de bebouwde kom is de maximum snelheid 50km/h; 

Gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt; 

Gebruiken 

gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven; 

Geluidgevoelig object 

een als zodanig aangewezen gebouw of terrein dat vanwege de bestemming of het 
gebruik daarvan bijzondere bescherming tegen geluid behoeft; 

Kantoor 

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en 
werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van 
(semi)overheidsinstellingen, het bankwezen en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
instellingen/het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het afnemers niet of slechts in 
ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;  

Maatvoeringsgrens 

de grens van een maatvoeringsvlak; 

Maatvoeringsvlak 

een geometrisch bepaald vlak waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels voor bepaalde bouwwerken eenzelfde maatvoering geldt; 

Omgevingsvergunning 

een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht; 

Omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen gebouwen 

zijnde, en werkzaamheden 

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening; 
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Peil 

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte 
van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de 
hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 

c. indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het 
meest nabijgelegen punt waar het water grenst aan het vaste land;  

Prostitutie 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 
tegen vergoeding;  

Rijstrook 

onderdeel van de rijbaan, begrensd door de lengtemarkering; 

Seksinrichting 

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van 
erotische/pornografische aard plaatsvinden, waaronder in ieder geval worden verstaan 
een prostitutiebedrijf, een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een 
seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met 
elkaar;  

Staat van Bedrijfsactiviteiten 

een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van 
bedrijven en instellingen; 

Vloeroppervlakte 

de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een bouwwerk en/of op een terrein die 
wordt gebruikt voor de uitoefening van een aan-huis- gebonden beroep of bedrijf.  

Voorgevel 

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met 
meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig dient te 
worden aangemerkt; 

Wijziging 

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening; 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijbaan
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 

bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen 
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals 
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van 
het bouwwerk. 
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HOOFDSTUK 2  BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3  Bedrijf 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. bedrijfsactiviteiten in de milieucategorie 1 tot en met 3.2 als bedoeld in de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van: 
1. detailhandel, niet zijnde productiegebonden detailhandel; 
2. horeca; 
3. zelfstandige kantoren; 

b. bedrijfsactiviteiten die niet zijn genoemd als milieucategorie 1 tot en met 3.2 in de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten maar die naar de aard en invloed op de omgeving 
daarmee gelijk te stellen zijn, met uitzondering van: 
1. detailhandel, niet zijnde productiegebonden detailhandel; 
2. horeca; 
3. zelfstandige kantoren; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' tevens voor een bedrijfswoning; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' tevens voor een kantoor; 
e. ter plaatse van de aanduiding 'seksinrichting' tevens voor een seksinrichting; 
f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bedrijfsverzamelgebouw' 

een bedrijfsverzamelgebouw;  
g. water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 
h. groenvoorzieningen; 
i. straatmeubilair; 
j. nutsvoorzieningen; 
met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, bedrijfsgebonden kantoren, 
wegen en paden,  parkeervoorzieningen, tuinen en erven.   
 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Gebouwen 
Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken: 
a. gebouwd binnen het bouwvlak; 
b. goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

bouwhoogte en maximum goothoogte' aangegeven goothoogte respectievelijk 
bouwhoogte; 

c. bebouwingspercentage per bouwperceel maximaal het ter plaatse van de aanduiding 
'maximum bebouwingspercentage' aangegeven bebouwingspercentage.  

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal: 
a. erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) 
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      de voorgevel van het hoofdgebouw:    1 m; 
b. erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van)  
    de voorgevel van het hoofdgebouw:     2 m; 
c. lichtmasten:       6 m; 
d. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde:                      10 m. 
 

3.2.3  Cultuurhistorisch waardevol object 
 
1. Algemeen 
Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - cultuurhistorisch waardevol 
object' zijn de gronden tevens bestemd voor het behoud van de cultuurhistorisch 
waardevolle bebouwing. 
 
2. Verbod 
a. het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

cultuurhistorisch waardevol object' bouwwerken te slopen zonder of in afwijking van 
een omgevingsvergunning voor het slopen (af te geven door burgemeester en 
wethouders) 

b. burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van 
het bepaalde onder lid a na een positief advies van de gemeentelijke 
monumentencommissie. 

 
3. Uitzondering 
Het bepaalde in lid 3.2.3 sub 2 is niet van toepassing op (bouw)werken en 
werkzaamheden die: 
a. van ondergeschikte betekenis zijn, indien door burgemeester en wethouders 

schriftelijk is medegedeeld dat daarvoor geen omgevingsvergunning voor het slopen 
is vereist; 

b. betrekking hebben op de sloop ten behoeve het treffen van voorzieningen of het 
aanbrengen van verbeteringen in het kader van het regulier onderhoud van het pand;  

c. betrekking hebben op de sloop ten behoeve van het treffen van voorzieningen en 
aanbrengen van verbeteringen aan bouwwerken waartoe burgemeester en 
wethouders hebben aangeschreven. 

3.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in artikel 4.2.1a voor een uitbreiding bij of aan een hoofdgebouw voor zover: 
a. de uitbreiding niet meer dan 10% bedraagt van het bestaande brutovloeroppervlak 

van het hoofdgebouw 
b. de voorgevelrooilijn of andere aan het openbaar gebied gelegen rooilijn niet wordt 

overschreden; 
c. de op de verbeelding opgenomen goot- en bouwhoogtes voor het aangrenzende of 

bijbehorende hoofdgebouw in acht worden genomen. 
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3.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik 
van gronden en bouwwerken ten behoeve van: 
a. bedrijven als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wet 

milieubeheer; 
b. bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen; 
c. vuurwerkbedrijven; 
d. inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit m.e.r. 
 

3.5  Afwijken van de gebruiksregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.1 voor het 
toestaan van een ander bedrijf dan ter plaatse is toegestaan, mits: 
a. het een bedrijf betreft dat voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder 

die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in de 
categorieën 1,2 en 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden 
van aangrenzende gronden. 
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Artikel 4  Groen 

 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. groenvoorzieningen, bermen en beplanting; 
b. voet- en fietspaden; 
c. speelvoorzieningen; 
d. water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 
e. extensief recreatief medegebruik; 
f. straatmeubilair; 
g. nutsvoorzieningen; 
met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, paden en verhardingen.  

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Gebouwen 
Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken: 
a. gebouwd binnen een bouwvlak; 
b. goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding maximale goot- en 

bouwhoogte aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte. 
 

4.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde 
Bouwwerken geen gebouwen zijde voldoen aan de volgende kenmerken: 
a. de bouwhoogte van palen en masten bedraagt maximaal:               10 m; 
b. de bouwhoogte van speeltoestellen bedraagt maximaal:                   5 m. 
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Artikel 5  Verkeer 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. gebiedsontsluitingswegen, waarbij het aantal rijstroken maximaal 2 bedraagt 

exclusief opstelstroken; 
b. wandel- en fietspaden; 
c. parkeer-, groen- en speelvoorzieningen; 
d. straatmeubilair en afvalverzamelingsvoorzieningen; 
e. nutsvoorzieningen; 
f. in- en uitritten; 
g. bruggen; 
h. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen; 
met bijbehorende gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde. 
 

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Gebouwen 
Gebouwen mogen niet worden gebouwd.  
 

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal: 
a. voor bruggen: 8 m; 
b. voor bouwwerken geen gebouwen zijnde, voor de wegaanduiding, geleiding, 

beveiliging en regeling van het verkeer: 10 m.  
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Artikel 6  Water 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen; 
b. extensief recreatief medegebruik;  
 
met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde waaronder bruggen, dammen 
en/of duikers. 

6.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 

gebouwd; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve 

van de verkeersregeling of de verlichting en bruggen bedraagt ten hoogste 3 m. 
 

6.2.1  Gebouwen 
Gebouwen mogen niet worden gebouwd 
 

6.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde 
De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal: 

1. voor bruggen en viaducten          3 m; 
2. voor steigers                             1 m.  

 

6.3  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik 
van gronden en bouwwerken als ligplaats voor woonschepen, plezier- of beroepsvaart. 
Dit verbod geldt niet voor het innemen van een ligplaats met pleziervaartuigen aan 
(aanleg)steigers, in die gedeelten waar ingevolge lid 1 van dit artikel steigers of 
ligplaatsen zijn toegestaan. 
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Artikel 7  Waarde - Archeologie hoge trefkans 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Waarde - Archeologie hoge trefkans aangewezen gronden zijn mede bestemd 
voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden. 

7.2  Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikel 3 tot en met 6) mag 
alleen worden gebouwd ten behoeve van aanvullend of definitief archeologisch 
onderzoek.  
 

7.3  Afwijken van de bouwregels 

7.3.1  Afwijking 
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7.2 ten 
behoeve van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten behoeve van 
andere, voor deze gronden geldende bestemmingen, mits is aangetoond dat de 
archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen 
worden geschaad. 
 

7.3.2  Uitzonderingen 
Afwijking als bedoeld in artikel 7.3.1 is niet vereist, indien: 
a. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat 

op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten aanwezig 
zijn; 

b. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, 
waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut; 

c. het nieuw te bebouwen oppervlak kleiner is dan 100 m2.  
 

7.3.3  Advies archeologisch deskundige 
Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van een afwijking als 
bedoeld in artikel  7.3.1, winnen zij schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige 
omtrent de vraag of de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen 
worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden.  

7.4  Omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerken zijnde, en werkzaamheden 

7.4.1  Omgevingsvergunningplichtige werken 
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning  op de in lid 1 
bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit 
te voeren: 
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a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden; 
b. het bodemverlagen of afgraven van gronden; 
c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,50 m vanaf maaiveld; 
d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen; 
e. het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden 

en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
f. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport- energie of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies. 
 

7.4.2  Verlening 
Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 7.4.1 wordt slechts verleend, indien door de 
werken en/of werkzaamheden, dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten 
gevolgen de archeologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad. 
 

7.4.3  Adviesaanvraag deskundige 
Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van een afwijking als 
bedoeld in lid 7.4.1 , winnen zij schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige 
omtrent de vraag of de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen 
worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden. 
 

7.4.4  Uitzonderingen 
Het in lid 7.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing, indien: 
a. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande 

bestratingen en beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracés van 
kabels en leidingen; 

b. er sprake is van bodemingrepen kleiner dan 100 m2; 
c. op basis van bureauonderzoek, inventariserend of aanvulend archeologisch 

vooronderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige 
archeologische relicten aanwezig zijn; 

d. de werken en werkzaamheden: 
1. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
2. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of  
        een ontgrondingvergunning; 

e. de werken en werkzaamheden op aanvullend of definitief archeologisch onderzoek 
zijn gericht. 

 

7.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor: 
a. het toevoegen van de bestemming Waarde - Archeologie hoge trefkans, indien uit 

archeologisch onderzoek blijkt dat dit wenselijk is; 
b. het verwijderen van de bestemming  Waarde - Archeologie hoge trefkans, indien uit 

archeologisch onderzoek blijkt dat dit mogelijk is. 
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Artikel 8  Waterstaat - Waterkering 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Waterstaat - Waterkering aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming, het onderhoud 
en de verbetering van de waterkering, met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen 
zijnde zoals duikers, keerwanden en merktekens. 

8.2  Bouwregels 

8.2.1  Algemeen 
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 en 6) mag alleen 
ten behoeve van deze bestemming worden gebouwd. 
 

8.2.2  Gebouwen 
Gebouwen mogen niet worden gebouwd. 

8.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3m. 

8.3  Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 8.2 voor het 
bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is verkregen van de 
beheerder van de waterkering.  

8.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden 

8.4.1  Omgevingsvergunningplichtige werken 
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in lid 8.1 
bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit 
te voeren: 
a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en 

ophogen van gronden; 
b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, 

parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen; 
c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 

waterpartijen; 
d. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 

communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en 
apparatuur; 

e. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en 
aanplanten van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere 
houtgewassen. 
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8.4.2  Advies beheerder waterkering 
Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 8.4.1 wordt niet eerder verleend dan nadat 
advies is verkregen van de beheerder van de waterkering 

8.4.3  Uitzonderingen 
Geen omgevingsvergunning als bedoeld in lid 8.4.1 is nodig voor: 
a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud, 

gebruik en beheer betreffen; 
b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die op het moment van het van 

kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond 
van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning. 
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HOOFDSTUK 3  ALGEMENE REGELS 

Artikel 9  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 
van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 10  Algemene bouwregels 

 

10.1  Overschrijding bouwgrenzen 

10.1.1  ondergeschikte bouwdelen 
De in deze regels opgenomen bepalingen ten aanzien van bouwgrenzen zijn niet van 
toepassing voor wat betreft overschrijdingen met betrekking tot: 
a. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen, voor zover zij de grens van 

een weg niet overschrijden; 
b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, 

wanden van ventilatiekanalen en schoorstenen, indien de overschrijding van de 
voorgevelbouwgrens niet meer dan 12 cm bedraagt; 

c. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, erkers, balkons, 
galerijen en luifels, mits zij de voorgevelbouwgrens met niet meer dan 50 cm 
overschrijden en niet lager zijn aangebracht dan: 
1. 4,20 m boven een rijweg of boven een strook ter breedte van 1,50 m langs een 

rijweg; 
2. 2,20 m boven een voetpad, voor zover dit voetpad geen deel uitmaakt van de 

onder 1 genoemde strook; 
d. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voor zover deze de 

bouwgrens met niet meer dan 1 m overschrijden; 
e. goten en ondergrondse afvoerleidingen en inrichtingen voor de verzameling van 

water en rioolstoffen. 
10.1.2  Dakopbouwen t.b.v. noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties 

Dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties mogen 
niet hoger zijn dan 3,50 m en mogen geen grotere oppervlakte hebben dan 40% van de 
vloeroppervlakte van de bovenste laag van het gebouw, waarop zij worden geplaatst. 
 

10.2  Ondergonds bouwen 

10.2.1  Ondergrondse bouw 
De regels inzake de toelaatbaarheid, de aard, de omvang en de situering van gebouwen 
zijn in geval van ondergrondse bouw van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande dat deze uitsluitend is toegestaan met inachtneming van de volgende 
voorwaarden: 
a. ondergrondse bouw is uitsluitend toegestaan onder de oppervlakte van bestaande, 

bovengronds gelegen gebouwen; 
b. gebouwd mag worden tussen peil en 3,5 m onder peil. 
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10.2.2  Afwijking ondergrondse bouw 
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in lid 10.2.1 onder a ten behoeve van ondergrondse bouw buiten de 
oppervlakte van bestaande, bovengronds gelegen gebouwen, met inachtneming van de 
volgende voorwaarden: 
a. de hoogte van kelders bedraagt ten hoogste 0,1 m beneden peil; 
b. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens en de openbare weg bedraagt ten minste 1 

m, met dien verstande dat in geval van kelderbouw in belendende percelen in de 
zijperceelgrens mag worden gebouwd; 

c. kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel. 



 22  

 bestemmingsplan "Lage Zijde e.o."  
 Regels  
 ontwerp   

Artikel 11  Algemene gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in ieder geval begrepen: 
a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met 

uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte 
gebruik en onderhoud; 

b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het 
gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een 
zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud; 

c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten 
behoeve van prostitutie, met uitzondering van de gronden aangeduid als 
"seksinrichting". 
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Artikel 12  Algemene aanduidingsregels 

12.1  Geluidzone - industrie 

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' geldt de rond het betrokken 
industrieterrein gelegen geluidzone waarbinnen geen geluidgevoelige objecten mogen 
worden opgericht, tenzij voldaan wordt aan het gestelde in de Wet geluidhinder.  
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Artikel 13  Algemene afwijkingsregels 

13.1  Algemene afwijking 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van: 
a. in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, 

percentages en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 
10% van de goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages 
en afstandseisen; 

b. de regels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een 
overschrijding is toegestaan tot maximaal 2,5 m, en deze noodzakelijk is in verband 
met de uitmeting van het terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de 
gronden en/of de bebouwing; 

c. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
ten behoeve van ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt vergroot 
tot maximaal 40 m. 

13.2  Voorwaarden afwijking 

Afwijking als bedoeld in artikel  13.1 is slechts toegestaan, mits: 
a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen 

gronden niet onevenredig worden geschaad; 
b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig 

worden geschaad; 
c. het bouwwerk noodzakelijk is voor een doelmatig gebruik van de gronden. 
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Artikel 14  Algemene wijzigingsregels 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen 
van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van 
bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de volgende voorwaarden: 
a. bestemmingsgrenzen mogen met niet meer dan 5 m worden verschoven; 
b. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen 

gronden mogen niet onevenredig worden geschaad; 
c. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet  

onevenredig worden geschaad. 
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HOOFDSTUK 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 15  Overgangsrecht 

15.1  Overgangsrecht bouwwerken 

15.1.1  Algemeen 
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking 
naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

15.1.2  Afwijken 
Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van lid 15.1.1 een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in lid 15.1.1 met maximaal 10 %. 

15.1.3  Uitzondering 
Lid 15.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

15.2  Overgangsrecht gebruik 

15.2.1  Algemeen 
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

15.2.2  Veranderen strijdig gebruik 
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 15.2.1, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

15.2.3  Onderbreken strijdig gebruik 
Indien het gebruik, bedoeld in het lid 15.2.1 na de inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 
hervatten of te laten hervatten. 

15.2.4  Uitzondering 
Lid 15.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 16  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Lage Zijde e.o.. 
 

 
  



 

 



Bijlagen
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Toelichting op de Staat van bedrijfsactiviteiten 

 
 
Inleiding 

 
Een goede milieuhygiënische kwaliteit in gebieden kan worden 
gerealiseerd door een juiste afstemming van de situering van 
bedrijven en milieugevoelige functies (zoals woningen). Om dit te 
bereiken kunnen globaal bezien twee wegen worden bewandeld: 
- beïnvloeding door middel van ruimtelijke ordening; 
- het nemen van maatregelen op het milieuhygiënische vlak. 
 
De ruimtelijke ordening fungeert daarbij als het beleidskader en 
vormt een "grove zeef", waarbij getracht wordt de juiste functie op de 
juiste plaats te situeren. Bij de ruimtelijke ordening zijn het 
aanhouden van afstand tussen bron en gevoelig object (zonering) en 
functietoedeling de belangrijkste middelen. 
Milieuhygiënische maatregelen zorgen er vervolgens voor dat, 
zonodig, voor de inrichting maatregelen worden getroffen ter 
voorkoming of beperking van hinder in het omliggende gebied. 
 
Bij de regeling in het bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van 
een "Staat van bedrijfsactiviteiten", gebaseerd op de publicatie 
"Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG, publicatie juni 2007; “het groene boekje”). Door 
het koppelen van soorten bedrijven aan richtafstanden met 
betrekking tot aan te houden afstanden tussen bedrijven en 
milieugevoelige objecten biedt de staat een (aanvullend) instrument 
voor ruimtelijk-ordeningsbeleid bij bestemmingsplannen. 
 
Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de Staat van 
bedrijfsactiviteiten. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen 

naar de eerdergenoemde publicatie "Bedrijven en milieuzonering" 
van de VNG. 
 

Staat van bedrijfsactiviteiten 
 
De Staat van bedrijfsactiviteiten geeft slechts inzicht in milieu-

planologische aspecten per bedrijfstype en een specifieke 
bedrijfssituatie. Voor de onderscheiden bedrijfstypen, gerangschikt 
volgens de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI-lijst) van het CBS, zijn 
per bedrijfstype voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar 
de richtafstanden aangegeven die in de meeste gevallen kunnen 
worden aangehouden tussen een bedrijf, bedrijven c.q. 
bedrijfsactiviteiten (de milieubelastende activiteiten, opslagen en 
installaties) en een rustige woonwijk. Bij het aanhouden van de 
richtafstanden tussen de bedrijven/bedrijfsactiviteiten en 
milieugevoelige objecten (woningen) kan hinder en schade aan 
mensen binnen aanvaardbare normen worden gehouden. Onder 
bedrijven worden in dit verband ook begrepen diverse productie- en 
handelsbedrijven en recreatiebedrijven en milieubelastende vormen 
van publieke dienstverlening en openbare instellingen. Onder 
milieugevoelige objecten vallen ook ziekenhuizen scholen en 
terreinen voor verblijfsrecreatie. 
 
In verband met de specifieke situatie van bedrijventerreinen is er, in 
het kader van een goede ruimtelijke ordening, gekozen voor het in 
eerste instantie uitsluiten van een aantal bedrijven/bedrijfsactiviteiten 
(de negatieve lijst). Deze activiteiten zijn in bijgaande staat 
doorgehaald. Aan vestiging van de doorgehaalde bedrijven kan, na 
een door burgemeester en wethouders te verlenen ontheffing, en na 
een nadere belangenafweging, medewerking worden verleend. In de 
regels is aangegeven of en zo ja onder welke voorwaarden 
medewerking kan worden verleend. Aan de ontheffing kunnen 
daarbij, zo nodig voorwaarden worden gesteld.  
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Voor wat betreft de milieucomponenten zijn "afstanden" bepaald ten 
aanzien van: 
- geur; 
- stof; 
- geluid; 
- gevaar.  
Richtafstanden voor geur, stof, geluid en gevaar 

 
De in lijst 1 en 2 vermelden richtafstanden voor de vier ruimtelijk 
relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. Bij het bepalen 
van de richtafstanden zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:: 
- het betreft "gemiddelde" nieuwe bedrijven met voor nieuwe 

bedrijven gangbare voorzieningen binnen het gedefinieerde 
bedrijfstype; 

- het referentiegebied betreft woningen in een “rustige woonwijk” 
en een “rustig buitengebied”; 

- de opgenomen richtafstanden bieden in beginsel ruimte voor 
normale groei van de bedrijfsactiviteiten; 

 
Wijze van meten richtafstanden 

 
De richtafstanden gelden enerzijds de grens van de bestemming of 
perceel die bedrijven/bedrijfsactiviteiten en/of andere 
milieubelastende functies toelaat en anderzijds de uiterste situering 
van de gevel van het milieugevoelig object zoals een woning of een 
andere milieugevoelige functie die volgens het bestemmingsplan of 
via vergunningvrij bouwen (bijvoorbeeld voor een uitbreiding van de 
woning) mogelijk is. De gegeven afstanden zijn richtafstanden en 
geen harde afstandsnormen. Geringe afwijkingen kunnen in de 
lokale situatie (gemotiveerd) mogelijk zijn. 
 

Bij de onderscheiden bedrijfstypen is bij de beoordeling van de 
milieu-planologische aspecten uitgegaan van: 
- in Nederland aanvaarde normen voor wat betreft de emissies 

door milieubelastende activiteiten; 
- in Nederland voorgeschreven of aanvaarde grens- en 

richtwaarden voor wat betreft de toelaatbare immissies bij 
woningen en andere milieugevoelige objecten; 

- ervaringen/waarnemingen voor wat betreft de omvang en 
schadelijkheid van emissies door activiteiten. 

 
Doordat de bedrijfstypen zodanig gedefinieerd/geclusterd zijn dat 
voor wat betreft de milieubelastingen sprake is van een zekere 
uniformiteit kan, onder meer door verschillende installaties, 
processen, (grond)stoffen, producten, productieomvang, 
terreinindeling, voorzieningen en dergelijke, sprake zijn een zekere 
variatie. De in de lijst aangegeven afstanden zijn dan ook indicatief. 
In concrete situaties kan er sprake zijn van afwijkingen van de 
gehanteerde uitgangspunten voor lijst 1 en 2. Daarbij kan er in 
concrete situaties sprake zijn van een hogere dan wel een lagere 
milieubelasting  
 
Kolom met richtafstanden voor geluid 

 
In de kolom met richtafstanden voor geluid is, waar van toepassing, 
de letter “C” van continu opgenomen om aan te geven dat bij de 
betreffende activiteiten voor geluid meestal continu (dag en nacht) in 
bedrijf zijn. Voor bedrijven die in belangrijke mate geluidhinder 
kunnen veroorzaken in de zin van de Wet geluidhinder art 4.2 van 
het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is de letter “Z“ 
opgenomen.  
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Kolom met richtafstanden voor gevaar 

 
Het betreft hier over het algemeen alle gevaarsaspecten met inbegrip 
van brandgevaar en explosiegevaar. De letter “R” is opgenomen voor 
activiteiten die onder de werking van het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi) vallen of gaan vallen. Voor deze activiteiten die 
altijd te worden nagegaan of het Bevi van toepassing is en dient 
zonodig te worden getoetst aan de in het Bevi opgenomen vaste 
afstanden voor het plaatsgebonden risico. Daarnaast geldt ook nog 
de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico in het invloedsgebied 
rondom deze inrichtingen. Nieuwvestiging van een Bevi-inrichting is 
slechts mogelijk nadat een “afweging op maat” heeft 
plaatsgevonden, waarbij is bezien wat de gevolgen zijn voor de 
bouw- en gebruiksmogelijkheden in de omgeving van de vestiging. 
De letter “V” is opgenomen voor activiteiten waarop het 
Vuurwerkbesluit van toepassing is. 
 
Grootste afstand en milieucategorie 

 
- Per bedrijfsactiviteit is voor elke milieucomponent een afstand 

aangegeven, die vanwege die milieucomponent tot een 
milieugevoelig object in beginsel moet worden 

aangehouden. De grootste daarvan vormt de indicatie voor de aan te 
houden afstand van de bedrijfsactiviteit tot een milieugevoelig object. 
Deze grootste afstand is daarom in de Staat van bedrijfsactiviteiten 
opgenomen in de kolom "afstand". De in deze kolom gegeven 
afstandsmaten bepalen tezamen met de indices de milieucategorie 
van een bedrijfsactiviteit; deze categorieën staan vermeld in de kolom 
"cat". Er zijn zes milieucategorieën; per milieucategorie gelden de 
volgende afstanden: 
 

 

 

Kolom milieucategorie 

 
Bij de bepaling van de richtafstanden is uitgegaan van “gemiddelde 
moderne activiteiten met gebruikelijke productieprocessen en 
voorzieningen. In deze kolom is de letter “D” opgenomen indien er 
sprake is van een grote variatie in productieprocessen, waardoor er 
sprake kan zijn van een grote variatie in milieubelasting. In die 
gevallen dient dat per casus te worden bekeken.  
 

Milieucategorie Aan te houden 

richtafstand tot 

omgevingstype rustige 

woonwijk en rustig 

buitengebied 

1 0 - 10 m 
2 30 m 

3.1 50 m 
3.2 100 m 
4.1 200 m 
4.2 300 m 
5.1 500 m 
5.2 700 m 
5.3 1.000 m 
6 1.500 m 

 
Tevens zijn indices opgenomen voor verkeer, visueel, bodem en 
lucht, waarbij voor: 
- index 1 sprake is van potentieel geen of geringe emissie of 

hinder; 
- index 2 sprake is van aanzienlijke emissie of hinder; 
- index 3 sprake is van potentieel ernstige emissie of hinder. 
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Index voor verkeersaantrekkende werking 

 
In de kolom is onderscheid gemaakt tussen goederenvervoer (G) en 
personenvervoer (P). De index is van belang in relatie tot de gekozen 
verkeersontsluiting. Daar waar de verkeersontsluiting slecht is zijn 
activiteiten met een relatief grote verkeersaantrekkende werking niet 
gewenst. 
 

Visuele hinder 

 
De index voor visuele hinder is een indicator voor de (visuele) 
inpasbaarheid van activiteiten. Hoe kolossale industriële 
bouwwerken hebben een index gelijk aan 3; een klein 
kantoorgebouw een index gelijk aan 1. De bepaling van de index is 
subjectief en niet eenduidig. Door aankleding of afscherming kunnen 
“lelijke” installaties worden gemaskeerd. De index heeft dan ook 
vooral een signaalfunctie.  
 
Bodemverontreiniging 

 
De index voor bodem kan een hulpmiddel zijn bij de selectie van 
toelaatbare inrichtingen op gevoelige gebieden zoals 
bodembeschermingsgebieden. In de kolom is de letter “B” 
opgenomen indien een activiteit een verhoogde kans geeft op 
bodemverontreiniging bijvoorbeeld bij calamiteiten, incidenten of 
“sluimerende” lekkages. 
 
Luchtverontreiniging 

 
De uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht is niet te vertalen in 
een richtafstand die bij voorkeur tot milieugevoelige objecten in acht 
genomen zou moeten worden. Toch kan de uitstoot van schadelijke 
stoffen naar de lucht planologisch relevant zijn, zoals ingeval van 

geëmitteerde stoffen op gevoelige bodems, gewassen en flora, zoals 
ingeval van neerslag verzurende stoffen op natuurgebieden en de 
neerslag van ware metalen op groenten. Bij activiteiten waar dit 
mogelijk relevant is, is de letter “L“ van luchtverontreiniging 
opgenomen. 
 
Tabellen 

 
De Staat van bedrijfsactiviteiten uit de publicatie "Bedrijven en 
milieuzonering" van de VNG bevat twee tabellen.  
 

Tabel 1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten bevat de verschillende 
bedrijfstypen met de SBI-codes, alsmede de bij de bedrijfstypen 
behorende milieu-planologische kenmerken gerelateerd aan de 
richtafstand tot het omgevingstype "rustige woonwijk" en "rustig 
buitengebied"; deze gegevens zijn verwerkt in de hierna volgende 
Staat van bedrijfsactiviteiten.  
 
De in tabel 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten van de VNG 
opgenomen "Opslagen en installaties" zijn niet afzonderlijk in de 
hierna volgende versie van de Staat vermeld, omdat deze doorgaans 
reeds tot een andere bedrijfsvoering gerekend worden.  
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Lijst van afkortingen: 

 
- niet van toepassing of niet relevant 
< kleiner dan 
> groter dan 
= gelijk aan 
cat. categorie 
e.d. en dergelijke 
kl. klasse 
n.e.g. niet elders genoemd 
o.c. opslagcapaciteit 
p.c. productiecapaciteit 
p.o. productieoppervlak 
v.c. verwerkingscapaciteit 
u uur 
d dag 
w week 
t ton 
j jaar 
B bodemverontreiniging 
C continu 
D divers 
L luchtverontreiniging 
Z zonering (op basis van de Wet geluidhinder) 
R risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van 

toepassing 
V vuurwerkbesluit van toepassing 
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01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW               

0111, 0113 011, 012, 013  Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 10 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B L 
0112 011, 012, 013, 016 0 Tuinbouw:                
0112 011, 012, 013 1 - bedrijfsgebouwen 10 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B L 
0112 011, 012, 013 2 - kassen zonder verwarming 10 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B L 
0112 011, 012, 013 3 - kassen met gasverwarming 10 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B L 
0112 0113 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B  
0112 0113 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 10 30 C  10  100  3.2 1 G 1 B  
0112 0163 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B  
0112 011 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C  10  30  2 1 G    
0121 0141, 0142  Fokken en houden van rundvee 100 30 30 C  0  100  3.2 1 G 1   
0122 0143, 0145 0 Fokken en houden van overige graasdieren:                
0122 0143 1 - paardenfokkerijen 50 30 30 C  0  50  3.1 1 G 1   
0122 0145 2 - overige graasdieren 50 30 30 C  0  50  3.1 1 G 1   
0123 0146  Fokken en houden van varkens 200 30 50 C  0  200 D 4.1 1 G 1   
0124 0147 0 Fokken en houden van pluimvee:                
0124 0147 1 - legkippen 200 30 50 C  0  200 D 4.1 1 G 1   
0124 0147 2 - opfokkippen en mestkuikens 200 30 50 C  0  200  4.1 1 G 1   
0124 0147 3 - eenden en ganzen 200 50 50 C  0  200  4.1 1 G 1   
0124 0147 4 - overig pluimvee 100 30 50 C  0  100 D 3.2 1 G 1   
0125 0149 0 Fokken en houden van overige dieren:                
0125 0149 1 - nertsen en vossen 200 30 30 C  0  200  4.1 1 G 1   
0125 0149 2 - konijnen 100 30 30 C  0  100  3.2 1 G 1   
0125 0149 3 - huisdieren 30 0 50 C  10  50  3.1 1 G 1   
0125 0149 4 - maden, wormen e.d. 100 0 30 C  10  100  3.2 1 G 1   
0125 0149 5 - bijen 10 0 30 C  10  30  2 1 G 1   
0125 0149 6 - overige dieren 30 10 30 C  0  30 D 2 1 G 1   
0130 0150  Akker-en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren 

(niet intensief) 
1 0b30 30 C  0  100  3.2 1 G 1   

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:                
014 016 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50   10  50 D 3.1 2 G 1   
014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²  30 10 30   10  30  2 1 G 1   
014 016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50   10  50  3.1 2 G 1   
014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30   10  30  2 1 G 1   
0142 0162  KI-stations 30 10 30 C  0  30  2 1 G 1   
02 02 -                  
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02 02 - BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW                
020 021, 022, 024  Bosbouwbedrijven 10 10 50   0  50  3.1 1 G 1   

05 03 -                  
05 03 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN                
0501.1 0311  Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C  50 R 100  3.2 2 G 2   
0501.2 0312  Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C  10  50  3.1 1 G 1   
0502 032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen                
0502 032 1 - oester, mossel- en schelpenteelt bedrijven 100 30 50 C  0  100  3.2 1 G 1   
0502 032 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C  0  50  3.1 1 G 1   
10 08 -                  
10 08 - TURFWINNING                
103 089  Turfwinningbedrijven 50 50 100 C  10  100  3.2 2 G 2   
11 06 -                  
11 06 - AARDOLIE- EN AARDGASWINNING                
111 061, 062 0 Aardolie- en aardgaswinning:                
111 061 1 - aardoliewinputten 100 0 200 C  200 R 200  4.1 1 G 2 B L 
111 062 2 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 10.000.000 N m3/d 30 0 500 C  200 R 500  5.1 1 G 1 B  
111 062 3 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 10.000.000 N m3/d 50 0 700 C Z 200 R 700  5.2 1 G 1 B  
14 08 -                  
14 08 - WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.                
1421 0812 0 Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):                
1421 0812 1 - algemeen 10 100 200   10  200 D 4.1 2 G 1   
1421 0812 2 - steenbrekerijen 10 200 700  Z 10  700  5.2 2 G 2   
144 0893  Zoutwinningbedrijven 50 10 100 C  30  100  3.2 2 G 1 B  
145 0899  Mergel- en overige delfstoffenwinningbedrijven 10 200 500 C  50  500  5.1 3 G 3   
15 10, 11 -                  
15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN               
151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:                
151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C  50 R 100 D 3.2 2 G 1   
151 101 2 - vetsmelterijen 700 0 100 C  30  700  5.2 2 G 2   
151 101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C  50 R 300  4.2 2 G 2   
151 101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C  50 R 100  3.2 2 G 2   
151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 50 0 50 C  30  50  3.1 1 G 1   
151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50   10  50  3.1 1 G 1   
151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50   10  50  3.1 1 G 1   
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151 108 8 - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met 
p.o. < 2.000 m²  

50 0 50   10  50  3.1 2 G 1   

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:                
152 102 1 - drogen 700 100 200 C  30  700  5.2 2 G 2   
152 102 2 - conserveren 200 0 100 C  30  200  4.1 2 G 2   
152 102 3 - roken 300 0 50 C  0  300  4.2 1 G 2   
152 102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C  30  300 D 4.2 2 G 2   
152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50   30  100  3.2 1 G 1   
152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30   10  50  3.1 1 G 1   
1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:                
1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C  50 R 300  4.2 2 G 2   
1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50   50 R 50  3.1 1 G 1   
1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:                
1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C  10  100  3.2 1 G 1   
1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C  10  100  3.2 2 G 2   
1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C  10  100  3.2 2 G 2   
1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C  30  300  4.2 2 G 2   
1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C  10  300  4.2 2 G 2   
1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:               
1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C  30 R 200  4.1 3 G 2 B  
1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300  4.2 3 G 3 B  
1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                
1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C  100 R 200  4.1 3 G 2 B  
1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300  4.2 3 G 3 B  
1543 1042 0 Margarinefabrieken:                
1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C  30 R 200  4.1 3 G 2   
1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300  4.2 3 G 3 B  
1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:                
1551 1051 1 - gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u 200 100 500 C Z 50 R 500  5.1 3 G 2   
1551 1051 2 - geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >=20 t/u 200 30 500 C Z 50 R 500  5.1 3 G 2   
1551 1051 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 C  50 R 100  3.2 2 G 1   
1551 1051 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 100 0 300 C Z 50 R 300  4.2 3 G 2   
1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C  50 R 300  4.2 3 G 2   
1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C  50 R 100  3.2 2 G 2   
1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30   0  30  2 1 G 1   
1561 1061 0 Meelfabrieken:                 
1561 1061 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300  4.2 2 G 2   
1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C  50 R 200  4.1 2 G 2   
1561 1061  Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C  50  200 D 4.1 2 G 2   
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1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:                
1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C  30 R 200  4.1 1 G 2   
1562 1062 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300  4.2 2 G 3   
1571 1091 0 Veevoerfabrieken:                
1571 1091 1 - destructiebedrijven 700 30 200 C  50  700 D 5.2 3 G 3   
1571 1091 2 - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek 700 100 100 C  30 R 700 D 5.2 3 G 3   
1571 1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C  30  300  4.2 2 G 2   
1571 1091 4 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water 700 200 300 C Z 50  700  5.2 3 G 3   
1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C  30  200  4.1 3 G 3   
1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300  4.2 3 G 3   
1572 1092  Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C  30  200  4.1 2 G 2   
1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                
1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C  10  30  2 1 G 1   
1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C  30  100  3.2 2 G 2   
1582 1072  Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C  30  100  3.2 2 G 2   
1583 1081 0 Suikerfabrieken:                
1583 1081 1 - v.c. < 2.500 t/j 500 100 300 C  100 R 500  5.1 2 G 2 B  
1583 1081 2 - v.c. >= 2.500 t/j 1000 200 700 C Z 200 R 1000  5.3 3 G 3 B  
1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:               
1584 10821 1 - Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² 500 50 100   50 R 500  5.1 2 G 3   
1584 10821 2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 

2.000 m² 
100 30 50   30  100  3.2 2 G 2   

1584 10821 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 
<= 200 m² 

30 10 30   10  30  2 1 G 1   

1584 10821 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 30 50   30 R 300  4.2 2 G 2   
1584 10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 100 30 50   30 R 100  3.2 2 G 2   
1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30   10  30  2 1 G 1   
1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10   10  50  3.1 2 G 2   
1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:                
1586 1083 1 - koffiebranderijen 500 30 200 C  10  500 D 5.1 2 G 1   
1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30   10  100  3.2 2 G 1   
1587 108401  Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50   10  200  4.1 2 G 1   
1589 1089  Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50   30  200 D 4.1 2 G 2   
1589.1 1089  Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50   50 R 200  4.1 2 G 2   
1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:                
1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50   10  100  3.2 2 G 2   
1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50   50 R 300  4.2 2 G 2   
1589.2 1089  Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50   30  200  4.1 2 G 2   
1591 110101  Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C  30  300  4.2 2 G 2   
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1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:                
1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C  30 R 200  4.1 1 G 2   
1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C  50 R 300  4.2 2 G 3 B  
1593 t/m 
1595 

1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C  0  30  2 1 G 1   

1596 1105  Bierbrouwerijen 300 30 100 C  50 R 300  4.2 2 G 2   
1597 1106  Mouterijen 300 50 100 C  30  300  4.2 2 G 2   
1598 1107  Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100   50 R 100  3.2 3 G 2   
16 12 -                  
16 12 - VERWERKING VAN TABAK                
160 120  Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C  30  200  4.1 2 G 1   
17 13 -                  
17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL                
171 131  Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100   30  100  3.2 2 G 1   
172 132 0 Weven van textiel:                
172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100   0  100  3.2 2 G 1   
172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300  Z 50  300  4.2 3 G 2   
173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50   10  50  3.1 2 G 2 B  
174, 175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50   10  50  3.1 1 G 1   
1751 1393  Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200   10  200  4.1 2 G 2 B L 
176, 177 139, 143  Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50   10  50  3.1 1 G 2   
18 14 -                  
18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT              
181 141  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50   0  50  3.1 1 G 1   
182 141  Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30   10  30  2 2 G 2   
183 142, 151  Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10   10  50  3.1 1 G 1 B L 
19 19 -                  
19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)              
191 151,152  Lederfabrieken 300 30 100   10  300  4.2 2 G 2 B L 
192 151  Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30   10  50 D 3.1 2 G 2   
193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50   10  50  3.1 2 G 1   
20  -                  
20 16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.          
2010.1 16101  Houtzagerijen 0 50 100   50 R 100  3.2 2 G 2   
2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:                
2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50   10  200  4.1 2 G 2 B L 
2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50   10  50  3.1 2 G 1 B  
202 1621  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100   10  100  3.2 3 G 2 B  
203, 204, 162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100   0  100  3.2 2 G 2   
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205 
203, 204, 
205 

162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50   0  50  3.1 1 G 1   

205 162902  Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30   0  30  2 1 G 1   
21 17 -                  
21 17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN            
2111 1711  Vervaardiging van pulp 200 100 200 C  50 R 200  4.1 3 G 2   
2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:                
2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C  30 R 50  3.1 1 G 2   
2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200  4.1 2 G 2   
2112 1712 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300  4.2 3 G 2   
212 172  Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C  30 R 100  3.2 2 G 2   
2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:                
2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C  30 R 100  3.2 2 G 2   
2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200  4.1 2 G 2   
22 58 -                  
22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA           
221 581  Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10   0  10  1 1 P 1   
2221 1811  Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C  10  100  3.2 3 G 2 B L 
2222 1812  Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100   10  100  3.2 3 G 2 B  
2222.6 18129  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30   0  30  2 1 P 1 B  
2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10   0  10  1 1 G 1   
2223 1814 B Binderijen 30 0 30   0  30  2 2 G 1   
2224 1813  Grafische reproduktie en zetten 30 0 10   10  30  2 2 G 1 B  
2225 1814  Overige grafische aktiviteiten 30 0 30   10  30 D 2 2 G 1 B  
223 182  Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10   0  10  1 1 G 1   
23 19 -                  
23 19 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN          
231 191  Cokesfabrieken 1000 700 1000 C Z 100 R 1000  5.3 2 G 3 B L 
2320.1 19201  Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 C Z 1500 R 1500  6 3 G 3 B L 
2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100   30 R 100  3.2 2 G 2 B L 
2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100   50 R 300  4.2 2 G 2 B L 
2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200   50 R 300 D 4.2 2 G 2 B L 
233 201, 212, 244  Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 10 10 100   1500  1500 D 6 1 G 2 B  
24 20 -                  
24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN                
2411 2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:                
2411 2011 1 - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht 10 0 700 C Z 100 R 700  5.2 3 G 3   
2411 2011 2 - overige gassenfabrieken, niet explosief 100 0 500 C  100 R 500  5.1 3 G 3  L 
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2411 2011 3 - overige gassenfabrieken, explosief 100 0 500 C  300 R 500  5.1 3 G 3  L 
2412 2012  Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C  200 R 200 D 4.1 3 G 3 B L 
2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:                
2413 2012 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 100 30 300 C  300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L 
2413 2012 2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 50 500 C  700 R 700 D 5.2 3 G 3 B L 
2414.1 20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:                
2414.1 20141 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 10 200 C  300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L 
2414.1 20141 A2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 1000 30 500 C  700 R 1000 D 5.3 2 G 2 B L 
2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:                
2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C  100 R 200  4.1 2 G 2 B  
2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300  4.2 3 G 3 B  
2414.2 20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):                
2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C  100 R 300  4.2 2 G 2 B L 
2414.2 20149 2 - p.c. >= 50.000 t/j 500 0 300 C Z 200 R 500  5.1 3 G 3 B L 
2415 2015  Kunstmeststoffenfabrieken 500 300 500 C  500 R 500  5.1 3 G 3 B L 
2416 2016  Kunstharsenfabrieken e.d. 700 30 300 C  500 R 700  5.2 3 G 3 B L 
242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:                
242 202 1 - fabricage 300 50 100 C  1000 R 1000  5.3 3 G 3 B L 
242 202 2 - formulering en afvullen 100 10 30 C  500 R 500 D 5.1 2 G 2 B  
243 203  Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C  300 R 300 D 4.2 3 G 2 B L 
2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:                
2441 2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C  300 R 300  4.2 1 G 2 B L 
2441 2110 2 - p.c. >= 1.000 t/j 300 10 300 C  500 R 500  5.1 2 G 2 B L 
2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:                
2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50   50 R 50  3.1 2 G 1 B L 
2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30   10  30  2 2 G 1   
2451 2041  Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C  100 R 300  4.2 3 G 2 B  
2452 2042  Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C  50 R 300  4.2 2 G 2   
2461 2051  Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken 30 10 50   1000 V 1000  5.3 1 G 2 B  
2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:                
2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100   50  100  3.2 3 G 2 B L 
2462 2052 2 - met dierlijke grondstoffen 500 30 100   50  500  5.1 3 G 2 B  
2464 205902  Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100   50 R 100  3.2 3 G 2 B L 
2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50   50 R 50  3.1 3 G 2 B  
2466 205903 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C  200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L 
247 2060  Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C  200 R 300  4.2 3 G 3 B L 
25 22 -                  
25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF              
2511 221101  Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C  100 R 300  4.2 2 G 2 B  



  
Richtafstandenlijst         

Gemeente Leiderdorp, Bestemmingsplan Lage Zijde e.o.      13 

SBI-1993 SBI-2008  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS indices 

- - 

n
u

m
m

e
r 

 G
E

U
R

 

S
T

O
F

 

G
E

L
U

ID
 

G
E

V
A

A
R

 

G
R

O
O

T
S

T
E

 

A
F

S
T

A
N

D
  

C
A

T
E

G
O

R
IE

 

V
E

R
K

E
E

R
 

V
IS

U
E

E
L

 

B
O

D
E

M
 

L
U

C
H

T
 

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:                
2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30   30  50  3.1 1 G 1   
2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100   50 R 200  4.1 2 G 2 B  
2513 2219  Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50   50 R 100 D 3.2 1 G 2   
252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:                
252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100   100 R 200  4.1 2 G 2   
252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100   200 R 300  4.2 2 G 2 B L 
252 222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van 

kunststofbouwmaterialen 
50 30 50   30  50  3.1 2 G 1   

26 23 -                  
26 23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN         

261 231 0 Glasfabrieken:                
261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100   30  100  3.2 1 G 1  L 
261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 30 100 300 C Z 50 R 300  4.2 2 G 2  L 
261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100   30  300  4.2 1 G 1  L 
261 231 4 - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 500 200 300 C Z 50 R 500  5.1 2 G 2  L 
2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50   10  50  3.1 1 G 1   
262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:                
262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30   10  30  2 1 G 1  L 
262, 263 232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100   30  100  3.2 2 G 2  L 
264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200   30  200  4.1 2 G 2  L 
264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200   100 R 200  4.1 2 G 2   
2651 2351 0 Cementfabrieken:                
2651 2351 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 300 500 C  30 R 500  5.1 2 G 2   
2651 2351 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 500 1000 C Z 50 R 1000  5.3 3 G 3 B  
2652 235201 0 Kalkfabrieken:                
2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 2 G 2   
2652 235201 2 - p.c. >= 100.000 t/j 50 500 300  Z 50 R 500  5.1 3 G 3   
2653 235202 0 Gipsfabrieken:                
2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 2 G 2   
2653 235202 2 - p.c. >= 100.000 t/j 50 500 300  Z 50 R 500  5.1 3 G 3 B  
2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:                
2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200   30  200  4.1 2 G 2 B  
2661.1 23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 10 100 300   30  300  4.2 2 G 2 B  
2661.1 23611 3 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d 30 200 700  Z 30  700  5.2 3 G 3 B  
2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:                
2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100   30  100  3.2 2 G 2   
2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300  Z 30  300  4.2 3 G 3   
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2662 2362  Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100   30  100  3.2 2 G 2   
2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:                
2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100   10  100  3.2 3 G 2   
2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300  Z 10  300  4.2 3 G 3   
2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:                
2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100   50 R 100  3.2 2 G 2   
2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300  Z 200 R 300  4.2 3 G 2 B  
267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:                
267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100   0  100 D 3.2 1 G 2   
267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50   0  50  3.1 1 G 1   
267 237 3 - met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 10 100 300   10  300  4.2 1 G 2   
267 237 4 - met breken, zeven of drogen,   v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700  Z 10  700  5.2 2 G 3   
2681 2391  Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50   10  50 D 3.1 1 G 2   
2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:                
2682 2399 A1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100   30  300  4.2 3 G 2 B L 
2682 2399 A2 - p.c. >= 100 t/u 500 200 200  Z 50  500  5.1 3 G 3 B L 
2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):                
2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30  300  4.2 2 G 2   
2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C  50  200  4.1 2 G 2   
2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100   50  100 D 3.2 2 G 2   
2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200   30  200  4.1 3 G 2 B L 
2682 2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300  Z 50  300  4.2 3 G 2 B L 
27 24 -                  
27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN                
271 241 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:                
271 241 1 - p.c. < 1.000 t/j 700 500 700   200 R 700  5.2 2 G 2 B  
271 241 2 - p.c. >= 1.000 t/j 1500 1000 1500 C Z 300 R 1500  6 3 G 3 B L 
272 245 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:                
272 245 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 500   30  500  5.1 2 G 2 B  
272 245 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 1000  Z 50 R 1000  5.3 3 G 2 B  
273 243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:                
273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300   30  300  4.2 2 G 2   
273 243 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 50 700  Z 50 R 700  5.2 3 G 3 B  
274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:                
274 244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300   30 R 300  4.2 1 G 2 B  
274 244 A2 - p.c. >= 1.000 t/j 200 300 700  Z 50 R 700  5.2 2 G 3 B  
274 244 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:                
274 244 B1 - p.o. < 2.000 m2 50 50 500   50 R 500  5.1 2 G 2 B  
274 244 B2 - p.o. >= 2.000 m2 200 100 1000  Z 100 R 1000  5.3 3 G 3 B  



  
Richtafstandenlijst         

Gemeente Leiderdorp, Bestemmingsplan Lage Zijde e.o.      15 

SBI-1993 SBI-2008  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS indices 

- - 

n
u

m
m

e
r 

 G
E

U
R

 

S
T

O
F

 

G
E

L
U

ID
 

G
E

V
A

A
R

 

G
R

O
O

T
S

T
E

 

A
F

S
T

A
N

D
  

C
A

T
E

G
O

R
IE

 

V
E

R
K

E
E

R
 

V
IS

U
E

E
L

 

B
O

D
E

M
 

L
U

C
H

T
 

2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:                
2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C  30 R 300  4.2 1 G 2 B  
2751, 2752 2451, 2452 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500  5.1 2 G 3 B L 
2753, 2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:                
2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C  30 R 300  4.2 1 G 2 B  
2753, 2754 2453, 2454 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500  5.1 2 G 3 B L 
28 25 -                  
28 25, 31 - VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) 

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen                
281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100   30  100  3.2 2 G 2 B  
281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50   10  50  3.1 1 G 1   
281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200   30  200  4.1 2 G 2 B  
281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300  Z 30  300  4.2 3 G 3 B  
2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:                
2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300   30 R 300  4.2 2 G 2 B  
2821 2529, 3311 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500  Z 50 R 500  5.1 3 G 3 B  
2822, 2830 2521, 2530, 3311 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200   30  200  4.1 2 G 2 B  
284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200   30  200  4.1 1 G 2 B  
284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 50 30 100   30  100 D 3.2 2 G 2 B  
284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50   10  50 D 3.1 1 G 2 B  
2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:                
2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100   50  100  3.2 2 G 2 B L 
2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200   30  200 D 4.1 2 G 2 B L 
2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100   50  100 D 3.2 1 G 2 B  
2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100   50 R 100 D 3.2 2 G 2 B L 
2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100   30 R 100 D 3.2 2 G 2 B L 
2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100   50  100  3.2 2 G 2 B L 
2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100   50  100  3.2 2 G 2 B L 
2851 2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100   30  100  3.2 2 G 2 B  
2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100   30  100  3.2 2 G 2 B  
2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100   30  100  3.2 2 G 2 B  
2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100   50 R 100  3.2 1 G 1 B L 
2851 2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 30 30 100   50  100  3.2 2 G 2 B  
2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100   30  100 D 3.2 1 G 2 B  
2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50   10  50 D 3.1 1 G 2 B  
287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:                
287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200   30  200  4.1 2 G 2 B  
287 259, 331 A2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500  Z 30  500  5.1 3 G 3 B  
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287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100   30  100  3.2 2 G 2 B  
287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2  30 30 50   10  50  3.1 1 G 2 B  
29 27, 28, 33 -                  
29 27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN                
29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:                
29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100   30  100 D 3.2 2 G 1 B  
29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200   30  200 D 4.1 3 G 2 B  
29 28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30  300 D 4.2 3 G 2 B  
30 26, 28, 33 -                 
30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS               
30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30   10  30  2 1 G 1   
31 26, 27, 33 -                  
31 26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.          
311 271, 331  Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 200 30 30   50  200  4.1 1 G 2 B L 
312 271, 273  Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30   50  200  4.1 1 G 2 B L 
313 273  Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200   100 R 200 D 4.1 2 G 2  L 
314 272  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100   50  100  3.2 2 G 2 B L 
315 274  Lampenfabrieken 200 30 30   300 R 300  4.2 2 G 2 B L 
316 293  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10  30  2 1 G 1   
3162 2790  Koolelektrodenfabrieken 1500 300 1000 C Z 200 R 1500  6 2 G 3 B L 
32 26, 33 -                  
32 26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.          
321 t/m 
323 

261, 263, 264, 331 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50   30  50 D 3.1 2 G 1 B  

3210 2612  Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50   30  50  3.1 1 G 2 B  
33 26, 32, 33 -                  
33 26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN         
33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. 

reparatie 
30 0 30   0  30  2 1 G 1   

34 29 -                  
34 29  VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS             
341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven                
341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C  30 R 200 D 4.1 3 G 2 B  
341 291 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300  Z 50 R 300  4.2 3 G 2 B L 
3420.1 29201  Carrosseriefabrieken 100 10 200   30 R 200  4.1 2 G 2 B  
3420.2 29202  Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200   30  200  4.1 2 G 2 B  
343 293  Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 2 G 2   
35 30 -                  
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35 30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)         

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:                
351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50   10  50  3.1 2 G 1 B  
351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100   50 R 100  3.2 2 G 1 B  
351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200   30  200  4.1 2 G 2 B  
351 301, 3315 4 - metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 100 100 500 C Z 50  500  5.1 2 G 3 B  
3511 3831  Scheepssloperijen 100 200 700   100 R 700  5.2 2 G 3 B  
352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:                
352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100   30  100  3.2 2 G 2 B  
352 302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30 R 300  4.2 2 G 2 B  
353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:                
353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200   30  200  4.1 2 G 2 B  
353 303, 3316 2 - met proefdraaien motoren 100 30 1000  Z 100 R 1000  5.3 2 G 2 B  
354 309  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 2 G 2 B  
355 3099  Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100   30  100 D 3.2 2 G 2 B  
36 31 -                  
36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.              
361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100   30  100 D 3.2 2 G 2 B  
361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10   0  10  1 1 P 1   
362 321  Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10   10  30  2 1 G 1 B  
363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10  30  2 2 G 2   
364 323  Sportartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 2 G 2   
365 324  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 2 G 2   
3663.1 32991  Sociale werkvoorziening 0 30 30   0  30  2 1 P 1   
3663.2 32999  Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50   30  50 D 3.1 2 G 2   
37 38 -                  
37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING                
371 383201  Metaal- en autoschredders 30 100 500  Z 30  500  5.1 2 G 3 B  
372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:                
372 383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300   10  300  4.2 2 G 2   
372 383202 A2 - v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700   10  700  5.2 3 G 3   
372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100   50 R 300  4.2 2 G 2   
372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C  50  300  4.2 3 G 2 B  
40 35 -                  
40 35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER          
40 35 A0 Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)               
40 35 A1 - kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 100 700 700 C Z 200  700  5.2 2 G 3 B L 
40 35 A2 - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100  500  5.1 2 G 3 B L 
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40 35 A3 - gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth,in 100 100 500 C Z 100 R 500  5.1 1 G 3   
40 35 A4 - kerncentrales met koeltorens 10 10 500 C  1500  1500 D 6 1 P 3   
40 35 A5 - warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 30 30 500 C Z 100 R 500  5.1 1 G 2   
40 35 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:                
40 35 B1 - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen 

voedingsindustrie 
100 50 100   30 R 100  3.2 2 G 1  L 

40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100   30 R 100  3.2 2 G 1  L 
40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                
40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C  10  30  2 1 P 1 B  
40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C  30  50  3.1 1 P 1 B  
40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C  50  100  3.2 1 P 2 B  
40 35 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50  300  4.2 1 P 2 B  
40 35 C5 - >= 1000 MVA 0 0 500 C Z 50  500  5.1 1 P 2 B  
40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:                
40 35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C  100  300  4.2 1 P 1   
40 35 D2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 0 0 500 C  200 R 500  5.1 1 P 2   
40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C  10  10  1 1 P 1   
40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C  10  30  2 1 P 1   
40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C  50 R 50  3.1 1 P 1   
40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                
40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C  50  100  3.2 1 P 2   
40 35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C  10  30  2 1 P 1   
40 35 F0 windmolens:                
40 35 F1 - wiekdiameter 20 m 0 0 100 C  30  100  3.2 1 P 2   
40 35 F2 - wiekdiameter 30 m 0 0 200 C  50  200  4.1 1 P 2   
40 35 F3 - wiekdiameter 50 m 0 0 300 C  50  300  4.2 1 P 3   
41 36 -                  
41 36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER                
41 36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:                
41 36 A1 - met chloorgas 50 0 50 C  1000 R 1000 D 5.3 1 G 2  L 
41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 10 0 50 C  30  50  3.1 1 G 2   
41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                
41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C  10  30  2 1 P 1   
41 36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C  10  100  3.2 1 P 1   
41 36 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C  10  300  4.2 1 P 2   
45 41, 42, 43 -                  
45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID                
45 41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100   10  100  3.2 2 G 2 B  
45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50   10  50  3.1 2 G 1 B  
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45 41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50   10  50  3.1 2 G 1 B  
45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30   10  30  2 1 G 1 B  
50 45, 47 -                  
50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS          
501, 502, 
504 

451, 452, 454  Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30   10  30  2 2 P 1 B  

501 451  Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) 10 10 100   10  100  3.2 2 G 1   
5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100   10  100  3.2 1 G 1   
5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10   10  10  1 1 G 1   
5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30   30 R 50  3.1 1 G 1 B L 
5020.5 45205  Autowasserijen 10 0 30   0  30  2 3 P 1   
503, 504 453  Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30   10  30  2 1 P 1   
505 473 0 Benzineservisestations:                
505 473 1 - met LPG > 1000 m3/jr 30 0 30   200 R 200  4.1 3 P 1 B  
505 473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30   50 R 50  3.1 3 P 1 B  
505 473 3 - zonder LPG 30 0 30   10  30  2 3 P 1 B  
51 46 -                  
51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING                
511 461  Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10   0  10  1 1 P 1   
5121 4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50   30 R 50  3.1 2 G 2   
5121 4621 1 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit 

van 500 ton/uur of meer 
100 100 300  Z 50 R 300  4.2 2 G 2   

5122 4622  Grth in bloemen en planten 10 10 30   0  30  2 2 G 1   
5123 4623  Grth in levende dieren 50 10 100 C  0  100  3.2 2 G 1   
5124 4624  Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30   0  50  3.1 2 G 1   
5125, 5131 46217, 4631  Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30   50 R 50  3.1 2 G 1   
5132, 5133 4632, 4633  Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30   50 R 50  3.1 2 G 1   
5134 4634  Grth in dranken 0 0 30   0  30  2 2 G 1   
5135 4635  Grth in tabaksprodukten 10 0 30   0  30  2 2 G 1   
5136 4636  Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30   0  30  2 2 G 1   
5137 4637  Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30   0  30  2 2 G 1   
5138, 5139 4638, 4639  Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30   10  30  2 2 G 1   
514 464, 46733  Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30   10  30  2 2 G 1   
5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:                
5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30   10 V 30  2 2 G 1   
5148.7 46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30   50 V 50  3.1 2 G 1   
5148.7 46499 3 - professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats < 750 kg (en > 

25 kg theatervuurwerk) 
10 0 30   500 V 500  5.1 2 G 1   

5148.7 46499 4 - professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton 10 0 30   1000 V 1000  5.3 2 G 1   
5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30   30  30  2 2 G 1   
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5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:                
5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50   30  50  3.1 2 P 2   
5151.1 46711 2 - kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 500  Z 100  500  5.1 3 G 3 B  
5151.2 46712 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:                
5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50   200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L 
5151.2 46712 2 - vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m3 100 0 50   500 R 500 D 5.1 2 G 2 B L 
5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50   300 R 300 D 4.2 2 G 2   
5151.3 46713  Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 0 30   50  100  3.2 2 G 2 B  
5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:                
5152.1 46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300   10  300  4.2 3 G 3 B  
5152.1 46721 2 - opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 700  Z 10  700  5.2 3 G 3 B  
5152.2 /.3 46722, 46723  Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100   10  100  3.2 2 G 2   
5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:                
5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50   10  50  3.1 2 G 2   
5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30   10  30  2 1 G 1   
5153.4 46735 4 zand en grind:                
5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100   0  100  3.2 2 G 2   
5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30   0  30  2 1 G 1   
5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                
5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50   10  50  3.1 2 G 2   
5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30   0  30  2 1 G 1   
5155.1 46751  Grth in chemische produkten 50 10 30   100 R 100 D 3.2 2 G 2 B  
5155.2 46752  Grth in kunstmeststoffen 30 30 30   30 R 30  2 1 G 1   
5156 4676  Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30   10  30  2 2 G 2   
5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100   30  100  3.2 2 G 2 B  
5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 10 10 50   10  50  3.1 2 G 2 B  
5157.2/3 4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² 10 30 100   10  100 D 3.2 2 G 2 B  
5157.2/3 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 10 10 50   10  50  3.1 2 G 2 B  
518 466 0 Grth in machines en apparaten:                
518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100   10  100  3.2 2 G 2   
518 466 2 - overige 0 10 50   0  50  3.1 2 G 1   
519 466, 469  Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30   0  30  2 2 G 1   
52 47 -                  
52 47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN                
52 47 A Detailhandel voor zover n.e.g. 0 0 10   0  10  1 1 P 1   
5211/2,524
6/9 

471  Supermarkten, warenhuizen 0 0 10   10  10  1 2 P 1   

5222, 5223 4722, 4723  Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken 10 0 10   10  10  1 1 P 1   
5224 4724  Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel 10 10 10 C  10  10  1 1 P 1   
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5231, 5232 4773, 4774  Apotheken en drogisterijen 0 0 0   10  10  1 1 P 1   
5246/9 4752  Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten 0 0 30   10  30  2 3 P 1   
5249 4778  Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 0 0 10   10 V 10  1 1 P 1   
5261 4791  Postorderbedrijven 0 0 50   0  50  3.1 2 G 1   
527 952  Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10   10  10  1 1 P 1   
55 55 -                  
55 55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING                
5511, 5512 5510  Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra 10 0 10   10  10  1 2 P 1   
552 553, 552  Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 30 0 50 C  30  50  3.1 2 P 1   
553 561  Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, 

viskramen e.d. 
10 0 10 C  10  10  1 2 P 1   

554 563 1 Café's, bars 0 0 10 C  10  10  1 2 P 1   
554 563 2 Discotheken, muziekcafé's 0 0 30 C  10  30 D 2 2 P 1   
5551 5629  Kantines 10 0 10 C  10  10 D 1 1 P 1   
5552 562  Cateringbedrijven 10 0 30 C  10  30  2 1 G/

P 
1   

60 49 -                  
60 49 - VERVOER OVER LAND                
601 491, 492 0 Spoorwegen:                
601 491, 492 1 - stations 0 0 100 C  50 R 100 D 3.2 3 P 2   
601 491, 492 2 - rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel) 30 30 300 C  300 R 300 D 4.2 3 G 2   
6021.1 493  Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 10 100 C  0  100 D 3.2 2 P 2   
6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   
6023 493  Touringcarbedrijven 10 0 100 C  0  100  3.2 2 G 1   
6024 494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C  30  100  3.2 3 G 1   
6024 494 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C  30  50  3.1 2 G 1   
603 495  Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C  10  30 D 2 1 P 1 B  
61, 62 50, 51 -                  
61, 62 50, 51 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT                
61, 62 50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10   0  10  1 2 P 1   
63 52 -                  
63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER                
6311.1 52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:                
6311.1 52241 1 - containers 0 10 500 C  100 R 500  5.1 3 G 3   
6311.1 52241 2 - stukgoederen 0 30 300 C  100 R 300 D 4.2 3 G 3 B  
6311.1 52241 3 - ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m2 50 700 1000 C Z 50  1000  5.3 3 G 3 B  
6311.1 52241 4 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 500 500 C Z 100 R 500  5.1 3 G 3   
6311.1 52241 5 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 50 700 700 C Z 100  700  5.2 3 G 3 B  
6311.1 52241 6 - olie, LPG, e.d. 300 0 100 C  1000 R 1000  5.3 2 G 3 B L 
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6311.1 52241 7 - tankercleaning 300 10 100 C  200 R 300  4.2 1 G 2 B  
6311.2 52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:                
6311.2 52242 1 - containers 0 10 300   50 R 300  4.2 2 G 2   
6311.2 52242 10 - tankercleaning 300 10 100   200 R 300  4.2 1 G 2 B  
6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100   50 R 100 D 3.2 2 G 2 B  
6311.2 52242 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² 30 200 300   30  300  4.2 2 G 2 B  
6311.2 52242 4 - ersten, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m² 50 500 700  Z 50  700  5.2 3 G 3 B  
6311.2 52242 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 50 300 200   50 R 300  4.2 2 G 2   
6311.2 52242 6 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 500 300  Z 100 R 500  5.1 3 G 3   
6311.2 52242 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 50 300 300   50  300  4.2 2 G 2 B  
6311.2 52242 8 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 50 500 500  Z 100  500  5.1 3 G 3 B  
6311.2 52242 9 - olie, LPG, e.d. 100 0 50   700 R 700  5.2 2 G 3 B L 
6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C  50 R 50 D 3.1 2 G 2   
6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C  10  30  2 2 G 1   
6321 5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C  0  30  2 3 P 1  L 
6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C  30  100  3.2 2 G 1   
6322, 6323 5222  Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10   0  10  1 2 P 1   
6323 5223 A Luchthavens 200 50 1500 C  500 R 1500 D 6 3 P 3 B L 
6323 5223 B Helikopterlandplaatsen 0 50 500   50  500  5.1 1 P 2   
633 791  Reisorganisaties 0 0 10   0  10  1 1 P 1   
634 5229  Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10   0  10 D 1 1 P 1   
64 64 -                  
64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE                
641 531, 532  Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   
642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C  0  10  1 1 P 1   
642 61 B0 zendinstallaties:                
642 61 B1 - LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!) 0 0 0 C  100  100  3.2 1 P 2   
642 61 B2 - FM en TV 0 0 0 C  10  10  1 1 P 2   
642 61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 0 0 0 C  10  10  1 1 P 2   
65, 66, 67 64, 65, 66 -                  
65, 66, 67 64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN                
65, 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C  0  10  1 1 P 1   
70 41, 68 -                  
70 41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED                
70 41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10   0  10  1 1 P 1   
71 77 -                  
71 77 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN 

711 7711  Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30   10  30  2 2 P 1   
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712 7712, 7739  Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50   10  50 D 3.1 2 G 1   
713 773  Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50   10  50 D 3.1 2 G 1 B  
714 772  Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30   10  30 D 2 2 G 2   
72 62 -                  
72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                
72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10   0  10  1 1 P 1   
72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C  0  30  2 1 P 1   
73 72 -                  
73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                
731 721  Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30   30 R 30  2 1 P 1   
732 722  Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10   0  10  1 1 P 1   
74 63, 69tm71, 73, 

74, 77, 78, 80tm82 
-                  

74 63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 80tm82 

- OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                

74 63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 80tm82 

A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10   0  10 D 1 2 P 1   

747 812  Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30   30  50 D 3.1 1 P 1 B  
7481.3 74203  Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C  10  30  2 2 G 1 B  
7484.3 82991  Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 50 30 200 C  50 R 200  4.1 3 G 2   
7484.4 82992  Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10   0  10  1 2 P 1   
75 84 -                  
75 84 - OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN            
75 84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 10   0  10  1 2 P 1   
7522 8422  Defensie-inrichtingen 30 30 200 C  100  200 D 4.1 3 G 1 B  
7525 8425  Brandweerkazernes 0 0 50 C  0  50  3.1 1 G 1   
80 85 -                  
80 85 - ONDERWIJS                
801, 802 852, 8531  Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0 0 30   0  30  2 1 P 1   
803, 804 8532, 854, 855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 10 0 30   10  30 D 2 2 P 1   
85 86 -                  
85 86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG                
8511 8610  Ziekenhuizen 10 0 30 C  10  30  2 3 P 2   
8512, 8513 8621, 8622, 8623 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10   0  10  1 2 P 1   
8514, 8515 8691, 8692  Consultatiebureaus 0 0 10   0  10  1 1 P 1   
853 871 1 Verpleeghuizen 10 0 30 C  0  30  2 1 P 1   
853 8891 2 Kinderopvang 0 0 30   0  30  2 2 P 1   
90 37, 38, 39 -                  
90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING                
9001 3700 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:               
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9001 3700 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C  10  200  4.1 2 G 1   
9001 3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10  300  4.2 2 G 1   
9001 3700 A3 - >= 300.000 i.e. 500 10 300 C Z 10  500  5.1 3 G 2   
9001 3700 B rioolgemalen 30 0 10 C  0  30  2 1 P 1   
9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50   10  50  3.1 2 G 1   
9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50   30 R 50  3.1 2 G 1 B  
9002.1 381 C Vuiloverslagstations 200 200 300   30  300  4.2 3 G 3 B  
9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:                
9002.2 382 A1 - mestverwerking/korrelfabrieken 500 10 100 C  10  500  5.1 3 G 3   
9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30   10  100  3.2 1 G 1 B L 
9002.2 382 A3 - verwerking radio-actief afval 0 10 200 C  1500  1500  6 1 G 1   
9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30   10  50  3.1 1 G 2  L 
9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10   30 R 100 D 3.2 1 G 2 B L 
9002.2 382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50  300 D 4.2 3 G 3 B L 
9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30   30 R 30  2 1 G 1 B L 
9002.2 382 B Vuilstortplaatsen 300 200 300   10  300  4.2 3 G 3 B  
9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:                
9002.2 382 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 300 100 50   10  300  4.2 2 G 2 B  
9002.2 382 C2 - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr 700 300 100   30  700  5.2 2 G 2 B  
9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100   10  100  3.2 2 G 2 B  
9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100   30  200  4.1 3 G 2 B  
9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100   100 R 200  4.1 3 G 1 B L 
91 94 -                  
91 94 - DIVERSE ORGANISATIES                
9111 941, 942  Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0 0 10   0  10  1 1 P 1   
9131 9491  Kerkgebouwen e.d. 0 0 30   0  30  2 2 P 1   
9133.1 94991 A Buurt- en clubhuizen 0 0 30 C  0  30 D 2 2 P 1   
9133.1 94991 B Hondendressuurterreinen 0 0 50   0  50  3.1 1 P 1   
92 59 -                  
92 59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE                
921, 922 591, 592, 601, 602 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C  10  30  2 2 G 1   
9213 5914  Bioscopen 0 0 30 C  0  30  2 3 P 1   
9232 9004  Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen 0 0 30 C  0  30  2 3 P 1   
9233 9321  Recreatiecentra, vaste kermis e.d. 30 10 300   10  300 D 4.2 3 P 3   
9234 8552  Muziek- en balletscholen 0 0 30   0  30  2 2 P 1   
9234.1 85521  Dansscholen 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   
9251, 9252 9101, 9102  Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 0 0 10   0  10  1 2 P 1   
9253.1 91041  Dierentuinen 100 10 50 C  0  100  3.2 3 P 1   
9253.1 91041  Kinderboerderijen 30 10 30 C  0  30  2 1 P 1   
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926 931 0 Zwembaden:                
926 931 1 - overdekt 10 0 50 C  10  50  3.1 3 P 1   
926 931 2 - niet overdekt 30 0 200   10  200  4.1 3 P 1   
926 931 A Sporthallen 0 0 50 C  0  50  3.1 2 P 1   
926 931 B Bowlingcentra 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   
926 931 C Overdekte kunstijsbanen 0 0 100 C  50 R 100  3.2 2 P 1   
926 931 D Stadions en open-lucht-ijsbanen 0 0 300 C  50 R 300  4.2 3 P 2   
926 931 E Maneges 50 30 30   0  50  3.1 2 P 1   
926 931 F Tennisbanen (met verlichting) 0 0 50 C  0  50  3.1 2 P 2   
926 931 G Veldsportcomplex (met verlichting) 0 0 50 C  0  50  3.1 2 P 2   
926 931 H Golfbanen 0 0 10   0  10  1 2 P 1   
926 931 I Kunstskibanen 0 0 30 C  50 R 50  3.1 2 P 2   
926 931 0 Schietinrichtingen:                
926 931 1 - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen 0 0 200 C  10  200  4.1 2 P 1   
926 931 10 - buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen 10 0 1000   200  1000  5.3 1 P 1   
926 931 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 30   30  30  2 1 P 1   
926 931 2 - binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C  10  10  1 1 P 1   
926 931 3 - vrije buitenbanen: kleiduiven 0 0 200   300  300  4.2 2 P 1  L 
926 931 4 - vrije buitenbanen: schietbomen 0 0 500   1500  1500  6 1 P 1   
926 931 5 - vrije buitenbanen: geweerbanen 10 0 1500   1500  1500  6 2 P 1   
926 931 6 - vrije buitenbanen: pistoolbanen 10 0 1500   1500  1500  6 2 P 1   
926 931 7 - vrije buitenbanen: boogbanen 0 0 10   200  200  4.1 1 P 1   
926 931 8 - buitenbanen met voorzieningen: schietbomen 10 0 300   500  500  5.1 2 P 1   
926 931 9 - buitenbanen met voorzieningen: geweerbanen 10 0 1000   1500  1500  6 2 P 1   
926 931 A Skelter- en kartbanen, in een hal 10 0 50   10  50  3.1 2 P 1   
926 931 B Skelter- en kartbanen, open lucht, < 8 uur/week in gebruik 50 30 500   30  500  5.1 2 P 1 B  
926 931 C Skelter- en kartbanen, open lucht, >=8 uur/week in gebruik 50 50 1000  Z 30  1000  5.3 2 P 1 B  
926 931 D Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., < 8 uur/week in gebruik 100 50 700   50  700  5.2 3 P 1 B  
926 931 E Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., >=8 uur/week in gebruik 100 100 1500  Z 50  1500  6 3 P 1 B  
926 931 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   
926 932 G Jachthavens met diverse voorzieningen 10 10 50 C  30  50  3.1 3 P 1 B  
9271 9200  Casino's 10 0 30 C  0  30  2 3 P 1   
9272.1 92009  Amusementshallen 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   
9272.4 93299  Modelvliegtuig-velden 10 0 300   100  300  4.2 1 P 1   
93 93 -                  
93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING                
9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C  30  50  3.1 2 G 1   
9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30  50  3.1 2 G 1  L 
9301.2 96012  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30   30 R 30  2 2 G 1 B L 
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9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0  30  2 1 G 1   
9301.3 96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10   0  10  1 1 P 1   
9302 9602  Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10   0  10  1 1 P 1   
9303 9603 0 Begrafenisondernemingen:                
9303 9603 1 - uitvaartcentra 0 0 10   0  10  1 2 P 1   
9303 96031 2 - begraafplaatsen 0 0 10   0  10  1 2 P 1   
9303 96032 3 - crematoria 100 10 30   10  100  3.2 2 P 2  L 
9304 9313, 9604  Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C  0  30  2 1 P 1   
9305 9609 A Dierenasiels en -pensions 30 0 100 C  0  100  3.2 1 P 1   
9305 9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C  0  10 D 1 1 P 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbeelding



 

 



 

 





 
Lijst van toezeggingen (inclusief moties) 

 
 

Bijgewerkt t/m 4 juli 2013 Pagina 1 

 

Toezeggingen 
 
 

Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoordelijk Realisatie Afgedaan 

29 apr 2008 
Raad 

MEAS 

 
een half jaar na gereedkomen en bewoning 
regelt het college i.o.m. bewoners een 
verkeerstelling en  verslag aan raad  

Wassenaar Medio 2014, 
ook afhankelijk 
van 
vrachtwagenv
erbod en 
IVVP:Verkeers
maatregelen 
Zijlkwartier 

 

24 apr  2012 
 

Centrumpleinplan  

 
Er komt een aangepast voorstel. 
120817: Wereldhave moet ideeën nog verder 
uitwerken/optimaliseren en overleggen met 
betrokken partijen. Neemt (meer) tijd in beslag. 

Wassenaar Eind  2013  

20 mrt  2012 
Csie Ruimte 
 

Parkeersituatie Cor Gordijnsingel 

 
130625: parkeeronderzoek is gestart; binnen  
enkele weken conceptrapportages 
 
120307: parkeeronderzoek nog moet starten.  

Zilverentant 3
e
 kw 2013  

27 aug 2012 
Csie BM 

Analyse decentralisatie AWBZ  Tzt presentatieavond  Wassenaar P.M.  

28 aug 2012 
Csie Ruimte 

Gemeenschappelijke regeling (GR) 
Holland Rijnland 

Bij wijzigingen  evaluatiemoment inbouwen, bijv. 
10 jaar 

Wassenaar Bij volgende 
wijziging GR 
Holland 
Rijnland, p.m. 

 

27 nov 2012 
Csie Ruimte 

DSO Munnikkenpolder. 
 

Wachten op definitief ontwerp 
 

Wassenaar eind 2
e
 

kwartaal 2013 
 
1307024 brief 
in ris 

 
Ja 

10 sept 2012 
Raad 

IVVP 

 
College komt  bij verdere uitwerking van het 
IVVP terug op kruisingen Engelendaal (n.a.v. 
ingetrokken motie D66 over ‘overige kruispunten 
Engelendaal’. Brief voortgang IVVP college in ris 
130214 

Wassenaar September 
2013 
(was zomer 
2013) 
 

 



 
Lijst van toezeggingen (inclusief moties) 
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Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoordelijk Realisatie Afgedaan 

10 sept 2012 
raad 

Vrachtwagenverbod op de Van der Valk 
Boumanweg 

Het college komt  met actuele meetgegegevens 
en gevolgen van het al dan niet handhaven  (nav 
motie coalitie). Het onderzoek mag geen extra 
kosten met zich meebrengen en de uitvoering 
van IVVP niet vertragen. 

Wassenaar 10 sept. 2013 
(was 2 juli) 
 

 

7 en 9 nov 
2012 raad 

Duurzaamheidsverbetering nieuw 
gemeentehuis   

 

Brief van college over gebruik  zonne-energie 27 
juni 2013. 

Zilverentant 2 juli  
 
Brief in ris 
130627 

 
Ja? 
 
 

7 en 9 nov 
2012 

IKEA, inzet uitkeringsgerechtigden 

 
College gaat hiermee aan de slag. Maat September 

2013 
 

7 en 9 nov 
2012 

Beleidsafspraken politie en brandweer  Beleidsafspraken politie en brandweer  Driessen 130627 Brief 
in ris  
 
130613  
presentatie-
avond ciijfers 
mbt uitvoering 
verstrekt. 
 
130130 notitie 
in ris 

 
Ja? 

3 dec 2012 OV Raad spreekt af in tweede kwartaal 2013 over 
OV in brede zin te praten. 
 

Maat Agenda 
commissie 
heeft besloten 
te agenderen 
voor csie 
Ruimte  
10 september 
2013 
 

 

17 dec 2012 Beleidsplan openbare verlichting. College zal raad periodiek informeren: 
op basis van de evaluatie, wijzigingen 
meenemen in de bestuursrapportages. 

Maat periodiek  



 
Lijst van toezeggingen (inclusief moties) 
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Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoordelijk Realisatie Afgedaan 

17 dec 2012 Marktgelden en precario  komen aan de orde bij kadernota. 
 

Van der Eng 8 juli 2013  

21 jan 2013 
Csie BM 
 

WWB uitkeringen (bij bespreking 
verordening bestuurlijke boete recidive) 

Resultaten onderzoek blokkeren WWB 
uitkeringen naar raad 

Maat 11 nov 2013   

4 febr 2013 
Raad 

Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning:  

College zal de evaluatie van de pilot 
keukentafelgesprekken delen met de raad. 

Wassenaar Na 
zomerreces 
 
Voorzien is om 
in oktober 
2013 de 
resultaten te 
delen met de 
raad. 

 

4 mrt  2013 
Csie BM 

Notitie Lokale Veiligheid Nader info over huiselijk geweld naar raad; 
 
 
 
 
28032013: Evaluatie BOA’s wordt breder 
benaderd in project toezicht en handhaving. 
Mondt uit in een raadsvoorstel over keuzes en 
prioritering t.a.v. toezicht en handhaving. 
 
 

Driessen Na vaststel-
ling B&W juni, 
tk nr raad.  
 
 
4e kwartaal. 
 

 

13 mei  2013 
Raad 

Verordening Winkeltijden Het college zal afspraken maken om het 
laden en lossen op zondag zo veel mogelijk 
te beperken. 

Zilverentant 1 juli 2013 
 
130704 
 Brief in ris 

 
Ja 

13 mei  2013 
Raad 

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Het college zal laten weten of de 
rapportage over de ingediende declaraties 
specifieker kan. 

Maat 1 juli 2013 
 
130702 
mondeling 
afgedaan door 
wethouder 

 
 
Ja 

27 mei csie APV bevoegdheden De burgemeester zegt een jaarlijks verslag over Driessen jaarlijks  



 
Lijst van toezeggingen (inclusief moties) 

 
 

Bijgewerkt t/m 4 juli 2013 Pagina 4 

 

BM het toepassen van bevoegdheden toe 

10 juni 2013 
Raad 

LEA Het college stuurt het verslag van het LEA 
overleg naar de raad. 

Zilverentant 8 juli 2013  

10 juni 2013 
Raad 

RijnlandRoute Inzet Provinciegelden voor RLR: college 
komt hierop terug nu Provincie geen 
NUON-gelden heeft. 

Wassenaar 8 juli 2013  

2 juli csie 
Ruimte 

Bestuursrapportage - College komt 
schriftelijk terug op bijzondere bijstand  

 Maat 9 sept 2013  

2 juli csie 
Ruimte 

Kwartaalrapportage sport voor zomerreces 
naar raad 

 Zilverentant 19 juli 2013  

 
 
 
 
Moties 

 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

10 juni 2013 
D66 PvdA BBL 

Protestants-Christelijke Schoolvereniging 
(PCSV) schuldsanering 
 

Aangehouden  D66  

10 juni 2013 
BBL 

PCSV  Verworpen 12:8 - -  

10 juni 2013 
D66 

APV Ingetrokken - -  

18 mrt 2013 
BBL VVD CDA 
PvdA 

Managementletter SP71  Aangenomen 14:6  Van der 
Eng 

 

18 mrt 2013 
D66 

vaststellen subsidieplafond bij begroting  Overgenomen door college  Van der 
Eng/Wasse
naar 

 

18 mrt 2013 
D66 

omvorming werkgroep Financien naar 
auditcommissie 
 

Aangehouden  D66  

datum Omschrijving Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor Afgedaan 

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/10-juni-2013/14-juni-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/10-juni-2013/14-juni-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
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  delijk 

4 febr 2013 
VVD GrL D66 

Sportnota  (kwartaalrapportages) Aangenomen 13:7  Zilverentant  

4 febr 2013 
BBL 

Sportnota  Verworpen 7:13 - - - 

4 febr 2013 Motie Samenwerking op het gebied van sport 
in de Leidse regio  
 

Verworpen 8:12 - - - 

17 dec 2012 Buslijn 182 terugbrengen naar oude route Aangenomen 
De bus zal vanaf zondag 17 maart 2013 weer 
deze oude route rijden (brief college 130221 RIS) 
 

 Maat ja 

3 dec 2012 Voorgenomen verlegging buslijn 182 Aangenomen  
De bus zal vanaf zondag 17 maart 2013 weer 
deze oude route rijden (brief college 130221 RIS). 
 

 Maat ja 

7 en 9 nov 2012 Bestuurskosten wethouders 
 

Verworpen - - - 

7 en 9 nov 2012 Participatiebudget 10:10 opnieuw in stemming in raad 17 dec 2012 
Aangenomen 11:9 
 

 Maat  

7 en 9 nov 2012 Sport/lichaamsbeweging Aangenomen 
11:10 

 Zilverentant  

7 en 9 nov 2012 Prestatieafspraken 
 

Aangenomen - unaniem  college  

7 en 9 nov 2012 Gebruik Round Up Aangehouden  GrL  

7 en 9 nov 2012 Leiderdorp “fairtrade” gemeente 
 

Verworpen - - - 

10 sept 2012 IVVP uitvoeringsplan opheffen 
vrachtwagenverbod Van der Valk Boumanweg 

Aangenomen 
Brief college in ris 14 feb 2013 - 
verkeersonderzoek afgerond, gemeente nu 
ambtelijk met Leiden in overleg omtrent  
uitkomsten. Studie toonde aan dat in alle 
scenario's er effecten op Leids grondgebied zijn. 
Zodra deze (eerste) reactie binnen is, zullen wij de 
uitkomsten en conclusie aan u aanbieden. 
 
 

  Wassenaar  

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
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datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

10 sept 2012 IVVP uitvoeringsplan Verkeer buitenom Aangenomen 
Brief college in ris 14 feb 2013 - Contact 
opgenomen met verschillende wegbeheerders en 
belangrijke aanbieder van autonavigatie, 
TomTom. Wachten nog op definitieve reactie van 
TomTom. Zodra deze verwerkt is, zullen wij u ook 
deze uitkomsten en conclusies aanbieden. 

  Wassenaar  

10 sept 2012 Bestemmingsplan Oude Dorp zienswijzen cafe 
de Koning 

Aangenomen  Driessen Ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN VOOR 

DE VERGADERING VAN DE RAAD OP 8 juli 2013 

 
1. Holland Rijnland brief d.d. 7 juni 2013 betreffende financiële effecten 

#Kracht15 
Voor kennisgeving aannemen 

 
2. Brief Klankbordgroep Brittenstein d.d. 21 juni 2013 betreffende kaders en 

randvoorwaarden Brittenstein 
Voor kennisgeving aannemen 

 
3. Jaarverslag commissie ruimtelijke kwaliteit 2012 

Voor kennisgeving aannemen 
 

4. Waterstructuurplan Leiderdorp brief van college d.d. 27 juni 2013 
U kunt uw vragen tot en met vrijdag 15 juli schriftelijk indienen bij de griffie 

 
5. Actieplan Geluid Leiderdorp 2013-2018 brief van college d.d. 27 juni 2013 

De raad kan een zienswijze geven op het ontwerp actieplan. Voorstel is om het 
actieplan te bepreken in de commissie Ruimte van 10 september 2013. 
Advies: ter bespreking in de agendacommissie. 
 

 
  
 

 

 

 

N.B. 

Voor kennisgeving aannemen 

Betrekken bij besluitvorming 

Voor afdoening naar het College van burgemeester en wethouders. 

Voor pre-advies (In gevallen waarbij de raad over onvoldoende informatie beschikt over het onderwerp of 

waarbij de mening van het college van belang is) 
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