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Afdeling:   Beleid Ruimte  Leiderdorp, 23 september 2014 

Onderwerp:  Coördinatieregeling Plantage  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van 
toepassing te verklaren voor het project Plantage waarbij de volgende onderdelen 
gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt worden: 

 Het uitwerkingsplan Plantage 

 De omgevingsvergunning voor de activiteiten: 
o Bouwen 
o Weg aanleggen 
o Uitrit aanleggen 
o Kappen 
o Aanlegvergunning (archeologie) 

 Inrichten van een bouwplaatsinrichting 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Voor woningbouwproject Plantage worden op dit moment de voorbereidingen 

getroffen voor het uitwerkingsplan en de aanvraag van een omgevingsvergunning. 

Er zijn veel geïnteresseerden voor het project en ontwikkelaar Bohemen heeft 

aangegeven dat inmiddels op ca. 75% van de woningen een optie is genomen door 

potentiële kopers. Een bijzonder gegeven in toch een moeizame woningmarkt. Het 

is de wens van de kopers en ontwikkelaar om dan ook snel te kunnen starten met 

de bouw. 

Vanwege een beroepszaak bij de Raad van State met betrekking tot 

bestemmingsplan W4 heeft de aanvraag van een omgevingsvergunning moeten 

wachten. Inmiddels heeft uw raad op 14 juli 2014 bestemmingsplan W4 gewijzigd 

vast gesteld naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Raad van State (met 

toevoeging van een onderbouwing van de actuele regionale woonbehoefte tbv 

Plantage). We verwachten in het najaar een definitieve uitspraak van de Raad van 

State waarmee het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. Daarna kan het 

uitwerkingsplan vastgesteld en de omgevingsvergunning verleend worden, waarna 

de bouw zo spoedig mogelijk gestart kan worden. We streven naar januari 2015 
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maar de planning is afhankelijk van het moment van uitspraak van de Raad van 

State. 

Door de beroepsprocedure is vertraging ontstaan. Om de procedures voor een 

uitwerkingsplan en omgevingsvergunning zo kort mogelijk te houden, wordt uw raad 

hierbij gevraagd om het uitwerkingsplan, de omgevingsvergunning en de 

vergunning voor de bouwplaatsinrichting gecombineerd uit te voeren met 

toepassing van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet 

ruimtelijke ordening. Door gebruik te maken van de coördinatieregeling kunnen de 

procedures in één keer worden doorlopen. Alle procedures zijn bevoegdheden van 

B&W, het toepassen van de coördinatieregeling vergt een raadsbesluit.  

Publicatie en terinzagelegging van het uitwerkingsplan, de omgevingsvergunning en 

de vergunning voor de bouwplaatsinrichting vinden met de coördinatieregeling 

gelijktijdig plaats en volgen dezelfde procedure:  

- ontwerpplan en de ontwerpbesluiten ter inzage ten behoeve van zienswijzen 

- vaststelling door B&W  

- beroep mogelijk bij de Raad van State 

Voor hetzelfde plan hoeven dan niet meerdere procedures na elkaar gevolgd te 

worden, waarmee tijd en eventuele beroepsprocedures verkort worden. 

 

Het plangebied waar de coördinatieregeling op van toepassing is, betreft: Kom van 

Aaiweg/Essenpark, water rondom Samsomveld, t/m Hoogmadeseweg, tennispark, 

t/m zwarte pad. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Op 4 februari 2013 is bestemmingsplan W4 vast gesteld in uw raad. In dit 

bestemmingsplan is een uitwerkingsplicht voor de Plantage opgenomen. Dit 

betekent dat de woningbouw niet direct bestemd is, maar dat er globale 

randvoorwaarden zijn gesteld waar het uitwerkingsplan voor de Plantage aan moet 

voldoen, zoals het maximale aantal woningen, de maximale hoogte en nog te 

verrichten onderzoeken. 

Op 4 februari 2013 is ook het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Plantage 

vastgesteld met daarin een verdere uitwerking van de woningbouwplannen. Hierna 

is er in overleg met omwonenden nog een en ander aangepast in het plan met 

betrekking tot ontsluiting van twee woningen via de Hoogmadeseweg in plaats van 
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het Zwarte pad. Hierover bent u via een (vertrouwelijke) brief van 23 juli 2014 

geïnformeerd. 

In bestemmingsplan W4 is een uitwerkingsplicht voor maximaal 26 woningen 

opgenomen. De ontwikkelaar gaat uit van 23 woningen. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Het plan is onderdeel van het W4-project en de W4-afspraken. Het heeft daarnaast 

samenhang met de lokale Woonvisie ‘Gewoon lekker wonen’ en de Regionale 

woonagenda van Holland Rijnland en de verstedelijkingsafspraken. 

Het groenbeleid is van belang, het plangebied wordt doorkruist door het 

Essenlaantje als groenstructuur. 

Ook archeologie is een belangrijk beleidsterrein bij dit plan, zie ook kanttekening 

1.2. 

 

2 Beoogd effect 

Ruimtelijke procedures voor woningbouwproject Plantage samenvoegen waardoor zo 

spoedig mogelijk met de bouw gestart kan worden. 

 

3 Argumenten 

1.1. Versnelde procedure scheelt tijd. 

Door de procedures van uitwerkingsplan, omgevingsvergunning en de vergunning voor de 

bouwplaatsinrichting niet na elkaar te volgen, maar gelijktijdig wordt tijd gewonnen. 

 

1.2. Alleen beroep via Raad van State. 

Door het combineren van de procedures is er voor het woningbouwplan eenmalig sprake 

van zienswijzen en een beroep bij de Raad van State, in plaats van dat tweemaal voor 

hetzelfde plan een gang naar de rechter en Raad van State kan worden gemaakt. 

Bovendien dient de Raad van State binnen 6 maanden uitspraak te doen. Bij mogelijke 

bezwaren, scheelt dit veel tijd en kosten. 

 

 

1.3. Kopers en ontwikkelaar wensen snelle start bouw.  

Zoals in de inleiding al aangegeven zijn er veel geïnteresseerden voor de Plantage. 75% 

heeft al een optie genomen op een specifieke woning en bij de gemeente en de 
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ontwikkelaar wordt regelmatig geïnformeerd naar de planning. 

 

1.4. Plan voldoet aan lokale woonvisie en regionale woonagenda.  

Onze lokale woonvisie ‘Gewoon lekker wonen’ en de concept regionale woonagenda (die 

15 september aan u voor ligt tbv zienswijzen) schetsen een woonbehoefte waarin de 

Plantage kan voorzien (zie ook 1.3). 

Het plan is op basis van de regionale woonagenda afgestemd in de regio, het valt binnen 

de verstedelijkingsafspraken en is onderdeel van de W4-afspraken. 

 

1.5. Versnelde procedure is ook voor de gemeente gunstig op financieel vlak. 

Na het bouwrijp maken wordt de grond aan de ontwikkelaar geleverd en ontvangt de 

gemeente haar geld. Een snelle start van de procedure en daarmee een eerdere start van 

het bouwrijp maken van de grond, is dus ook voor de gemeente gewenst. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1. Afwachten uitspraak Raad van State. 

Het ontwerpuitwerkingsplan en de overige ontwerpbesluiten kunnen wel ter inzage worden 

gelegd, maar het is raadzaam met vaststellen te wachten totdat de Raad van State een 

einduitspraak heeft gedaan en het bestemmingsplan W4 onherroepelijk is geworden. Er is 

geen uiterste termijn waarop de Raad van State haar uitspraak moet doen, dit geeft een 

onzekerheid in de planning. 

 

1.2. Toewijzing archeologisch monument. 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil in het najaar starten met een procedure om 

de Plantage aan te wijzen als archeologisch Rijksmonument (gebied buiten de 

woningkavels). In nauw overleg worden ruimtelijke procedures, bouwrijp maken en bouwen 

afgestemd met de Rijksdienst. 

 

5 Duurzaamheid 

De woningen worden duurzaam gebouwd. De regionale ambitietabel voor duurzaam 
bouwen wordt binnenkort ingevuld. 
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6 Communicatie en participatie 

Het ontwerpplan en de omgevingsvergunning worden volgens de wettelijke vereisten 

gepubliceerd en ter inzage gelegd. 

Met geïnteresseerde omwonenden is in eerdere stadia al gesproken over het 

woningbouwproject Plantage. De omwonenden worden geïnformeerd over het proces. Via 

de ontwikkelaar worden geïnteresseerden en potentiële kopers op de hoogte gehouden. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden, wel levert het tijd op. Voor het uitwerkingsplan 

worden uiteraard kosten gemaakt, deze worden opgenomen in de grondexploitatie en 

verantwoord in de GIG. Voor de omgevingsvergunning en de vergunning voor de 

bouwplaatsinrichting worden leges geheven.  

 

8 Evaluatie 

Na realisatie van de woningen en afsluiting van het project wordt het project geëvalueerd. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 


