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Afdeling:  Beleid Ruimte  Leiderdorp, 25 november 2014 

Onderwerp: herontwikkeling 

Hoogmadeseweg 60A Besluit 

categorie vvgb  

11-2014 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met de herontwikkeling van Ranzijn Tuin & Dier aan de 

Hoogmadeseweg 60A. 

2. De voorwaarde te stellen aan de benodigde omgevingsvergunning dat geen 

ontheffing nodig is in het kader van de Flora- en Faunawet, of dat een dergelijke 

ontheffing is verleend. 

3. De voorwaarde te stellen aan de benodigde omgevingsvergunning dat uit 

archeologisch onderzoek blijkt dat de ontwikkeling kan worden gerealiseerd zonder 

dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig worden of 

kunnen worden geschaad.  

4. De activiteit genoemd onder 1  toe te voegen aan de categorie gevallen waarvoor 

een verklaring van geen bedenkingen van uw raad niet vereist is, overeenkomstig 

raadsbesluit d.d. 19 december 2011 onder registratienr. 2011I01959. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het tuincentrum aan de Hoogmadeseweg 60A is technisch verouderd en te klein voor de 

formule van Ranzijn. Hoorne BV ontwikkelt namens zusterbedrijf Ranzijn een nieuw 

tuincentrum op dezelfde locatie. Deze mogelijke ontwikkeling is ook in de gebiedsvisie 

‘Willem-Alexanderlaan en omgeving’ benoemd, waarbij de verplaatsing van de toegang 

van het terrein naar de kant van de Willem-Alexanderlaan als uitgangspunt wordt benoemt.  

 

In het bestemmingsplan ‘W4’ heeft het perceel weliswaar de bestemming ‘Detailhandel’ en 

de functieaanduiding ‘tuincentrum’, maar de beoogde nieuwbouw past niet in het 
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aangewezen bouwvlak (rood oplichtend in de figuur hierna). Ook de maximaal toegestane 

bouwhoogte is niet voldoende om de beoogde moderne gebouwen te kunnen realiseren. 

 

Om het bouwplan te realiseren is daarom een afwijking van het bestemmingsplan nodig 

(art. 2.12 lid sub a onder 3 Wabo). Voor een dergelijke afwijkingsprocedure is ook 

instemming van de gemeenteraad nodig in de vorm van een verklaring van geen 

bedenkingen (vvgb). Daarnaast kan de raad ook voorafgaand aan de procedure 

instemmen door het project toe te voegen aan de ‘categorie gevallen waarvoor geen 

verklaring van geen bedenkingen vereist is’ (hierna ‘de categorie’).  

 

In dit voorstel wordt de raad gevraagd op basis van de concept ruimtelijke onderbouwing, 

het schetsplan en de exploitatieovereenkomst het plan toe te voegen aan de categorie. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Hoorne BV heeft namens Ranzijn ook deelgenomen in de totstandkoming van de 

gebiedsvisie ‘Willem-Alexanderlaan en omgeving’. In de uiteindelijke visie is over deze 

locatie opgenomen: 

 

“Het tuincentrum Ranzijn blijft op huidige plek, maar onderzoekt mogelijkheden om het 

tuincentrum te moderniseren, bij voorkeur met uitbreiding van metrage. De functie en uitstraling 

van de plek verandert daarbij niet.  

De algemene uitgangspunten voor het plangebied zijn voldoende sturend voor 

de ontwikkeling. Belangrijkste verandering is mogelijk de verplaatsing van de entree naar de 

Willem-Alexanderlaan.” 

 

Behandeling Politiek Forum 15 september 2014 en Informatiebijeenkomst 6 oktober 2014 

Op 15 september is dit voorstel besproken in het Politiek Forum. Naar aanleiding van de 

daar gerezen vragen over onder meer de bouwhoogte, de ontsluiting en de te vestigen 

dierenkliniek is een extra informatieronde ingelast. Op 6 oktober 2014 is in aanwezigheid 

van raadsleden, omwonenden en de aanvrager het schetsontwerp nader toegelicht en is 

expliciet ingegaan op die onderwerpen. 

In het ontwerp en de onderbouwing bij het plan zijn daarna wijzigingen aangebracht. De 

door Ranzijn gewenste inrit aan de Hoogmadeseweg is uit het plan verwijderd en de 

toelichting in de ruimtelijke onderbouwing is hierop aangepast. Daarnaast is ook het 

http://www.leiderdorp.nl/projecten/willem-alexanderlaan/gebiedsvisie_willem-alexanderlaan
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geluidsrapport geactualiseerd, omdat daarin de voertuigbewegingen van de inrit waren 

opgenomen. Ook is in de onderbouwing de beoogde dierenkliniek nader beschreven en 

zijn de ruimtelijke afwegingen daarbij benoemd. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Om de ontwikkeling mogelijk te maken heeft Ranzijn grond van de gemeente nodig. 

Ranzijn heeft recent een ander stuk grond aangekocht, waarvan een deel interessant is 

voor de gemeente qua groen-, natuur- en cultuurwaarde. Het dijkje met geriefhout tussen 

het zwembad en het tuincentrum is een waardevolle aanvulling op het groen in het gebied. 

 

Voor de omgevingsvergunning voor dit plan is een exploitatieovereenkomst nodig. In deze 

overeenkomst worden de verplichtingen vastgelegd die horen bij een uitgebreide 

vergunningprocedure (art. 2.12 lid 1 sub a onder 3). Belangrijk aspect hierbij is het 

kostenverhaal zodat de door de gemeente gemaakte en te maken kosten bij de 

ontwikkelde partij kunnen worden gelegd. Voor de grondruil is in de overeenkomst een 

apart artikel opgenomen. 

De procedure om af te wijken richt zich in ieder geval op de hoogte en positie van het 

gebouw, alsmede de nog niet in het bestemmingsplan toegestane functie dierenkliniek.  

 

2 Beoogd effect 

De herontwikkeling van het tuincentrum aan de Hoogmadeseweg 60A, Ranzijn Tuin & dier, 

mogelijk maken. 

 
3 Argumenten 

1.1 beleidsmatig een gewenste ontwikkeling 

De herontwikkeling van Ranzijn is al voorzien in de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan. In 

de gebiedsvisie is opgenomen dat de herontwikkeling, inclusief een beperkte uitbreiding, 

past in het gebied. Belangrijk is dat de hoofdentree van Ranzijn daarmee verplaatst naar 

de Willem-Alexanderlaan, zodat het autoverkeer via deze gebiedsontsluitingsweg (50 

km/u) naar het tuincentrum komt in plaats van de Hoogmadeseweg (30km/u) 

 

1.2 & 4.1 de vergunning is niet in strijd met het belang van ruimtelijke ordening 

Voor wat betreft de nationale, provinciale, regionale en lokale beleidskaders is er geen 

belemmering voor het plan. Het plan past binnen de gegeven stedenbouwkundige 
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randvoorwaarden. Ook wordt aan de parkeernorm voldaan.  

 

2.1 de ontwikkeling kan enkel plaatsvinden als het voldoet aan de Flora- en Faunawet 

Op dit moment is het Flora- en Faunaonderzoek nog niet afgerond. Bij de herontwikkeling 

zouden verblijfplaatsen of habitat verstoord kunnen worden. In dat geval is een 

toestemming of ontheffing nodig in het kader van de Flora- en Faunawet. Daarom wordt 

aan een omgevingsvergunning de voorwaarde verbonden dat deze slechts bruikbaar is 

indien geen ontheffing nodig is, of dat deze is verleend. De bevoegdheid hiervoor ligt bij 

het rijk. In de loop van het jaar wordt nader onderzoek verricht, zodat hierover uitsluitsel 

kan worden gegeven. 

 

3.1 het archeologisch onderzoek is nog niet uitgevoerd 

De locatie aan de Hoogmadeseweg heeft volgens de Archeologische waardenkaart een 

hoge kan op archeologische vondsten. Daarom is inventariserend onderzoek gedaan door 

een daartoe gespecialiseerd bureau. De conclusie van dit verkennende onderzoek is dat 

aanvullend sleuvenonderzoek noodzakelijk is. De kosten van dit aanvullend onderzoek 

bedragen bijna een ton. De ontwikkelaar heeft daarom verzocht dit onderzoek pas uit te 

voeren nadat op basis van de (vele) overige aspecten uw gemeenteraad ingestemd heeft 

met de ontwikkeling. 

 

4.2 een aparte verklaring van geen bezwaar om een vergunning te verlenen is dan niet 

(meer) vereist 

Ingevolge artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in relatie 

tot artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (BOR) kan  het college pas een 

omgevingsvergunning verlenen voor een afwijking van het bestemmingsplan met 

toepassing van artikel art. 2.12 lid 1a onder 3 nadat de gemeenteraad een verklaring van 

geen bedenkingen heeft afgegeven. Door dit project/deze activiteit toe te voegen aan de 

categorie waarvoor een verklaring van geen bezwaren niet (meer) nodig is, wordt tijd 

bespaard. Dit gebeurt overeenkomstig uw raadsbesluit d.d. 19 december 2011.  

 

4.3 het kostenverhaal is via een exploitatieovereenkomst geregeld 

Met initiatiefnemer is een exploitatieovereenkomst gesloten, waarin onder andere de 

planontwikkeling, gemeentelijke kosten en risico’s in verband met planschade is geregeld.  
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 het plan is nadelig voor omwonenden 

Over het schetsplan is overleg gevoerd met direct omwonenden en de tuinders van het 

hobbytuinencomplex. Daaruit blijkt dat het plan vanwege de toegenomen bouwhoogte en 

de andere positie het uitzicht vanuit de woningen negatief beïnvloed en daarnaast tot meer 

schaduwwerking voor de tuinen leidt. 

Naar aanleiding van de gesprekken is de overlast voor de woningen voor wat betreft geluid 

en schaduwhinder nader onderzocht. Dit heeft ook geleid tot aanpassing van het 

bouwplan. De overblijvende negatieve effecten zijn voor de betrokkenen nog steeds 

vervelend, maar worden geacht niet onredelijk te zijn. Verdere aanpassing van het plan 

zou niet meer in verhouding staan tot de effecten voor de omgeving. 

 

1.2 de dierenkliniek is concurrentie voor bestaande dierenartsenpraktijken 

Tijdens het Politiek Forum op 15 september 2014 waren ook enkel lokale dierenartsen 

aanwezig. Zij maken zich zorgen dat de dierenkliniek in Ranzijn Tuin en Dier leidt tot 

oneerlijke concurrentie. In de ruimtelijke afweging speelt echter concurrentie geen rol. Dit 

economische motief is expliciet geen afweging voor de ruimtelijke procedure.  

Slechts als de vestiging van een nieuwe kliniek zou leiden tot leegstand in kwetsbaar 

centrumgebied en duurzame ontwrichting van de voorzieningenstructuur, kan op basis 

daarvan de functie geweigerd worden. 

 
 

5 Duurzaamheid 

Voor het project is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin alle milieuaspecten zijn 

onderzocht en beoordeeld. De (concept-)ruimtelijke onderbouwing is ter toetsing 

voorgelegd aan de Omgevingsdienst West Holland. In hoofdlijnen wordt ingestemd met de 

onderbouwing en er worden enkele suggesties gedaan. De nieuwbouw van de kas moet 

leiden tot een duurzamer complex dan het huidige verouderde tuincentrum. Daarbij zal in 

de uitwerking ook worden onderzocht of de benodigde energie duurzaam opgewekt kan 

worden. 

 
6 Communicatie en participatie 

Over het schetsplan is door de ontwikkelaar en de gemeente overleg gevoerd. Dit heeft 

geleid tot aanpassingen in het plan en aanvullend onderzoek naar de effecten voor de 

omgeving.  
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Als en nadat uw raad heeft ingestemd met dit voorstel zal het archeologisch onderzoek 

worden verricht. Daarna kan de formele procedure voor de ontwikkeling starten. 

gedurende de procedure wordt het plan, de onderbouwing en het ontwerpbesluit voor 

zienswijzen ter inzage gelegd. De zienswijzen worden betrokken bij het definitieve besluit. 

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit in beroep bij de Rechtbank, en in hoger 

beroep bij de Raad van State. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

De kosten voor de gemeente worden met de exploitatieovereenkomst verhaald op de 

ontwikkelende partij. 

 

8 Evaluatie 

De gemeente raad krijgt het ontwerpbesluit ter informatie toegestuurd. Dit is bij de 

vaststelling van de Categorie in 2011 afgesproken. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. concept ruimtelijke onderbouwing, met bijlagen (aangepast op 29 oktober 2014) 
2. (concept)exploitatieovereenkomst (geanonimiseerd) 

 


