
POLITIEKE AVOND 2 maart 2015  

 
20.00 UUR BESLUITVORMING RAAD AGENDA 
Voorzitter : Laila Driessen 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 

 
1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda 

 
3a. Vragenronde 
 
3b. Mededelingen 

 
4. Driemasterlocatie ontwikkelvisie 

In dit voorstel is de vraag aan de raad de ontwikkelvisie, met daarin 4 scenario’s met 
ontwikkelrichtingen, vast te stellen als richtinggevend voor de herontwikkeling voor de 
Driemasterlocatie.  

 
5. Afrekening fractiegelden april t/m december 2014 

In dit voorstel is de vraag aan de raad de bedragen van de uitgaven van de raadsfracties over 
de periode april t/m december 2014 vast te stellen. 
 

6. Verordening geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden, commissieleden en leden 
van de Rekenkamer 2015 en Verordeningen op de rekenkamer 2015 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de volgende twee geactualiseerde verordeningen vast 
te stellen: 

 Verordening geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden, commissieleden en leden 
van de Rekenkamer 2015; 

 Verordening op de Rekenkamer 2015 
 

7. Lijst van toezeggingen en moties 
Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda:  https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3 
 
Toezeggingen/moties waarvan de deadline aan de orde is:  

 Sportnota - plan van aanpak in februari 2015 naar raad. 

 Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2013/2014- notitie van college over door de 
raad meegegeven kaders in februari naar raad. 

 
8. Ingekomen stukken 

De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken. 
N.B. Wilt u als raadslid/fractie een brief op een andere wijze afhandelen dan aangegeven? 
Dan graag van te voren aangeven via griffie@leiderdorp.nl (uiterlijk vrijdag 27 februari voor 
12.00 uur). 
 

9. Vaststellen besluitenlijst raad 2 februari jl. 
 

10. Sluiting 
 
Leiderdorp, 9 februari 2014 
namens de voorzitter van het presidium, 
 
mw. J.C. Zantingh, griffier 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3
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Afdeling:

  

 Beleid Ruimte  Leiderdorp, 5 februari 2015 

Onderwerp: Ontwikkelvisie Driemasterlocatie    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. Z/14/003564/17712 van 6 januari 2015; 

gezien het advies van het politiek forum van 2 februari 2015; 

gelet op het bepaalde in artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De Ontwikkelvisie Driemasterlocatie, met daarin 4 scenario’s met ontwikkelrichtingen, 
vast te stellen als richtinggevend voor de herontwikkeling van de Driemasterlocatie. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 2 maart 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

*Z003A52B3B
F* 
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Afdeling:   Beleid Ruimte  Leiderdorp, 5 februari 2015 

Onderwerp:  Raadsvoorstel Ontwikkelvisie 

Driemasterlocatie 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De Ontwikkelvisie Driemasterlocatie, met daarin 4 scenario’s met ontwikkelrichtingen, 
vast te stellen als richtinggevend voor de herontwikkeling van de Driemasterlocatie. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het gebouw van voormalige basisschool De Driemaster aan de Wilddreef 2 wordt in 

de eerste maanden van 2015 gesloopt. Voor de herontwikkeling van de 

Driemasterlocatie is een ontwikkelvisie met scenario’s voor woningbouw opgesteld. 

Deze ontwikkelvisie ligt aan u voor ter vaststelling. 

Met het vaststellen van de ontwikkelvisie begint het proces om tot nieuwbouw te 

komen pas. Met de scenario’s als leidraad kan een ontwikkelaar een concreet plan 

gaan maken voor de locatie. De scenario’s moeten gezien worden als kader, dat 

een bandbreedte aangeeft waar qua woningbouwprogramma aan gedacht kan 

worden. Dat er meerdere scenario’s zijn, zorgt voor flexibiliteit in de 

ontwikkelmogelijkheden van het gebied. Afhankelijk van het type woningbouw en de 

doelgroep levert elk scenario een ander financieel beeld op, maar dit heeft 

bijvoorbeeld ook invloed op de parkeerbalans. Bij de uitwerking naar een concreet 

plan zal verder ingezoomd worden op zaken als groen, water, parkeren, bezonning 

en privacy. Deze zaken werden ook als aandachtspunt benoemd door omwonenden 

tijdens de raadsinformatieavond op 15 december 2014. De uitwerking kan 

betekenen dat het aantal woningen iets kan wijzigen of dat met een gebouw iets 

geschoven wordt om tot een optimale inpassing te komen. 

 

De ontwikkelvisie bevat vier verschillende scenario’s. In alle scenario’s is rekening 

gehouden met een bandbreedte van 40 tot 80 (zorg)woningen. Indien uw raad vindt 

dat er een ongewenst scenario is opgenomen, verzoeken wij u de ontwikkelvisie 

zonder dit scenario gewijzigd vast te stellen. 

*Z0039FE342
1* 
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Coalitieakkoord 

In het coalitieakkoord wordt de Driemasterlocatie gezien als ontwikkellocatie voor 

gemengde bebouwing voor starters en senioren. Daarnaast wordt ook ingezet op 

doorstroming uit het segment sociale woningbouw en bouwen voor het segment 

vlak boven de inkomensgrens voor sociale woningbouw. De ontwikkelvisie gaat nog 

niet specifiek in op woningtype en doelgroep. Dit biedt de ontwikkelaar flexibiliteit bij 

uitwerking van een scenario op de specifieke woonbehoefte te kunnen inspelen, 

rekening houdend met het coalitieakkoord. De actuele regionale woonbehoefte 

moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening met de ladder voor duurzame 

verstedelijking onderbouwd worden, conform het Besluit ruimtelijke ordening. 

 

Scenario’s en studiegebied 

Het studiegebied van de ontwikkelvisie is groter dan de Driemasterlocatie zelf. 

Toen gestart werd met de ontwikkelvisie bleek dat er verschillende ontwikkelingen 

speelden, waardoor het verstandig was om het gebied meer integraal te bekijken. 

- het gebouw van Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL) aan de Lijnbaan zou 

leeg komen in verband met de verhuizing naar de Brede School West (BSW). 

SKL heeft gevraagd te participeren in de integrale ontwikkeling van de 

Driemasterlocatie met oog op verkoop van haar eigen gebouw (zie ook 

kanttekeningen); 

- Stichting Philadelphia heeft haar hoofdvestiging aan de Wilddreef en ziet in de 

herontwikkeling een mooie kans om haar drie vestigingen in Leiderdorp samen 

te voegen op één locatie. Hiermee kan ingespeeld worden op de veranderende 

zorg en meer efficiëntie in de bedrijfsvoering gebracht worden (bijv. minder fte 

nodig op één locatie, geen vervoer noodzakelijk tussen de locaties). (zie ook 

kanttekeningen). 

- Rijnhart Wonen heeft de wens geuit om sociale woningbouw te kunnen 

ontwikkelen. 

Rijnhart Wonen en Philadelphia hebben de handen ineen geslagen en gezamenlijk 

twee scenario’s ontwikkeld (scenario 2 en 3) die opgenomen zijn in de 

ontwikkelvisie. Hiermee kan zowel sociale woningbouw ontwikkeld worden als 

voorzien worden in een sociaal-maatschappelijk doel, namelijk het huisvesten van 

mensen met een beperking.  
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Participatie 

Met omwonenden en stakeholders in het gebied (SKL, Rijnhart Wonen en 

Philadelphia) zijn twee werksessies gehouden.  

Tijdens de eerste werksessie is gezamenlijk een SWOT-analyse van het gebied 

gemaakt (sterke en zwakke factoren, kansen en bedreigingen van het gebied). Het 

stedenbouwkundig bureau MDBS heeft naar aanleiding van deze SWOT-analyse 

een aantal scenario’s ontwikkeld. Daarnaast hebben, zoals hierboven omschreven, 

ook Rijnhart Wonen en Philadelphia een tweetal scenario’s gemaakt. 

Tijdens de tweede werksessie zijn deze scenario’s in maquettevorm besproken. 

Naar aanleiding van de opmerkingen zijn de scenario’s hier en daar aangepast en 

opgenomen in de Ontwikkelvisie. 

Tijdens het proces is het studiegebied groter geworden dan alleen de 

Driemasterlocatie. Daarom is een informatieavond voor de raad gehouden op 15 

december 2014 waarvoor ook omwonenden uitgenodigd zijn. De omwonenden 

gaven als voornaamste aandachtspunten aan: bezonning en privacy, rust, groen en 

water en voldoende parkeren.  

Met het vaststellen van de visie is er nog geen concreet plan. Omwonenden worden 

bij de verdere planontwikkeling betrokken. Daarnaast hebben zij inspraak via de 

reguliere ruimtelijke procedures om tot vergunningverlening te komen. Bij een 

concreet plan is ook een raadsbesluit noodzakelijk. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Met de bouw van de Brede School West (BSW) zou de school op de 

Driemasterlocatie haar onderwijsfunctie verliezen en leeg komen te staan. Inmiddels 

is in oktober 2014 de tijdelijk gehuisveste Prins Willem-Alexanderschool verhuisd 

naar de BSW. De sloop van de voormalige Driemasterschool wordt voorbereid, met 

geplande uitvoering begin 2015. 

Op de Driemasterlocatie is woningbouw gepland. De gemeenteraad heeft op 12 

februari 2007 het beleidskader voor de BSW vastgesteld, waarin is vastgelegd dat 

op de Driemasterlocatie woningbouw ontwikkeld kan worden. Ook in het 

coalitieakkoord wordt gesproken over woningbouwontwikkeling. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 
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Het project heeft een samenhang met het beleidsveld Wonen. Uit de Leiderdorpse 

woonvisie ‘Gewoon lekker wonen’ en uit de ‘Regionale woonagenda Holland 

Rijnland’ blijkt dat er een grote behoefte is aan nieuwe woningen. De 

Driemasterlocatie kan hierin een rol vervullen en op deze wijze bijdragen aan de 

lokale en regionale woonbehoefte. 

Ook is er samenhang met Ruimtelijke ordening. Met deze ontwikkeling wordt 

bijgedragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is er samenhang met het 

Grondbeleid, de grondprijzen uit het grondbeleid worden als uitgangspunt genomen 

bij de herontwikkeling. De gemeente heeft een faciliterende rol in de 

herontwikkeling.  

 

 

2 Beoogd effect 

Het creëren van een ontwikkelvisie die richtinggevend is voor de herontwikkeling van 

woningbouw op de Driemasterlocatie. 

 

 
3 Argumenten 

1.1 Het schoolgebouw wordt momenteel gesloopt, de locatie komt vrij. 

Met de sloop is het terrein klaar voor herontwikkeling en verkoop. Ter voorbereiding op 

de herontwikkeling is er een ontwikkelvisie gemaakt om hier richting in te geven. 

 

1.2 Ontwikkelvisie is belangrijk voor herontwikkeling. 

De ontwikkelvisie geeft een beeld van de ontwikkelrichtingen voor de locatie. Het is 

belangrijk om instemming van de raad te hebben over de ontwikkelvisie met 

ontwikkelrichtingen/scenario’s. De scenario’s bieden binnen bandbreedtes flexibiliteit 

en geven richting aan de volgende stap voor herontwikkeling van de locatie. 

 

1.3 Herontwikkeling woningbouw voorziet in woonbehoefte. 

Er is al jaren een grote vraag naar woningen in de regio. Nieuwbouw van woningen 

voorziet in een actuele woonbehoefte in Leiderdorp en de regio, zoals ook verwoord in 

de lokale woonvisie ‘Gewoon lekker wonen’ en de ‘Regionale woonagenda Holland 

Rijnland’. Het coalitieakkoord gaat uit van woningbouw op deze locatie. 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Leegkomende locaties Philadelphia 

Indien Philadelphia haar twee locaties op de Merelstraat en Simon Ouwerkerkstraat kan 

samenvoegen op de Wilddreef, biedt dit kansen voor de vrijkomende locaties. De Simon 

Ouwerkerkstraat wordt gehuurd van Rijnhart Wonen en kan woonruimte aan andere 

woningzoekenden bieden. Voor de Merelstraat zal onderzocht moeten worden of deze 

woningen bijvoorbeeld geschikt zijn voor senioren of anderszins. De locatie Merelstraat is 

eigendom van Philadelphia. 

 

1.2 Gebouw SKL Lijnbaan 

SKL is gezien het leeg komen van het gebouw zijdelings bekeken tijdens de werksessies 

en opgenomen in de ontwikkelvisie. Het betreft echter geen gemeentegrond, dus de 

gemeente kan hier maar beperkt in sturen. Op de grond lag wel een eerste recht van koop 

voor de gemeente. Op 16 december 2014 hebben wij besloten om af te zien van het eerste 

recht van koop van het gebouw van SKL. Het past namelijk niet in het gemeentelijk beleid 

om grond aan te kopen. De  gemeente heeft geen rol van projectontwikkelaar, ook niet bij 

de Driemasterlocatie. 

 

1.3 Financiën 

De scenario’s zijn op basis van een aantal aannames globaal doorgerekend. Voor dit 

moment geeft de globale doorrekening per scenario voldoende inzicht in kosten en 

opbrengsten. Bij een concreet plan van een ontwikkelaar met meer duidelijkheid over het 

precieze aantal woningen en woningtype(s) kan het geheel preciezer doorgerekend 

worden. (zie ook Kosten baten, dekking en vertrouwelijke bijlage 2). 

 

5 Duurzaamheid 

Door de Omgevingsdienst West-Holland is een quickscan gedaan op verschillende 

milieuaspecten (zie bijlage 3). Hieruit blijkt dat met name geluid een aandachtspunt is voor 

de herontwikkeling. Er is aanvullend een natuurtoets uitgevoerd, waaruit blijkt dat bij de 

herontwikkeling rekening gehouden moet worden met diersoorten, maar dat dit de 

ontwikkeling niet in de weg staat (zie bijlage 4). 

Op het bouwplan is het Regionaal beleidskader duurzame stedenbouw van toepassing. In 

de regio Holland Rijnland zijn afspraken gemaakt over duurzame stedenbouw en 
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duurzaam bouwen.  

 

 
6 Communicatie en participatie 

Om te komen tot de ontwikkelvisie zijn omwonenden en andere stakeholders uit het gebied 

betrokken. Ook bij de uitwerking van één van de scenario’s is het van belang dat 

omwonenden en belanghebbenden betrokken worden. 

 

 
7 Kosten, baten en dekking 

De verkoop van de gronden ten behoeve van woningbouwontwikkeling op de 

Driemasterlocatie moet voldoende middelen opbrengen om in ieder geval budgetneutraal 

uit te komen. Gemaakte plankosten en sloopkosten worden hierin meegenomen. Er wordt 

uitgegaan van een positieve opbrengst, dit is uiteraard afhankelijk van het type 

woningbouw. Sociale woningbouw zal bijvoorbeeld minder financiële opbrengst genereren, 

maar voorziet wel in de opgave voor sociale woningbouw. 

Het grondbeleid is uitgangspunt bij de verkoop van de gronden. 

De opbrengst is afhankelijk van het scenario en het type woningbouw (bijv. sociale huur of 

duurdere koop).  

 

Globale opbrengsten Sociale huur Sociale koop / lage vrije 

sector huur  

scenario 1 0 / - ++ 

scenario 2 + ++ 

scenario 3 + ++ 

scenario 4 -- + 

 

Zie ook vertrouwelijke bijlage 2. 

 

 

8 Evaluatie 

Na realisatie van woningbouw kan de werkwijze met een ontwikkelvisie en het 

participatieproces geëvalueerd worden. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

 
1. Ontwikkelvisie locatie Driemaster. 
2. Vertrouwelijke financiële bijlage Ontwikkelvisie locatie Driemaster. 
3. Quickscan milieuaspecten, Omgevingsdienst West-Holland, 19 maart 2014. 
4. Natuurtoets W4, 22 oktober 2014. 



 Ontwikkelvisie locatie Driemaster





Inleiding 

Leiderdorp wordt voorlopig niet meer groter. Na decennia van 

grootschalige uitbreidingen zijn de grenzen (voorlopig) bereikt. Dat komt 

deels omdat we de ruimte rondom het dorp open willen houden en 

tegelijkertijd omdat de vraag naar nieuwe gebouwen is afgeremd. Toch 

groeit Leiderdorp nog ,door binnen de huidige grenzen locaties te 

ontwikkelen. Leiderdorp breidt niet meer uit, maar in. 

Ontwikkelen in bestaand stedelijk gebied vraagt wel om een andere 
benadering. Nieuwe gebouwen en nieuwe openbare ruimte wordt niet op 
een leeg vel getekend, maar moet worden ingepast in wat al is. 
Tegelijkertijd is er veel behoefte aan flexibiliteit. Plannen zijn snel 
achterhaald en worden steeds vaker in een laat stadium nog aangepast. 
Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en tegelijkertijd de politiek en de 
burger actief mee te laten denken over de binnenstedelijke ontwikkeling, 
maken we voorafgaand aan gedetailleerde bouwplannen visiedocumenten. 
Afhankelijk van de grootte van het gebied noemen we die structuurvisie 
(het hele dorp), gebiedsvisie (voor een wijk of buurt) en ontwikkelvisie 
(voor één locatie). 

Deze begrippen zijn niet uniek of nieuw, maar voor de Leiderdorpse 

praktijk is tot nu toe enkel ervaring opgedaan met de gebiedsvisie. Het 

format voor een ontwikkelvisie is nog in ontwikkeling en voor de 

Driemasterlocatie is ook geëxperimenteerd door al in de definitiefase van 

het project met omwonenden in gesprek te gaan over de 

ontwikkelmogelijkheden. De ontwikkelvisie bestaat daarom uit een 

combinatie van documenten. Centraal staat de stedenbouwkundige studie 

waarin de gebiedsanalyse en verschillende ontwikkelscenario’s zijn 

opgenomen. Deze studie vormt de basis voor verdere uitwerking en 

beschrijft de ontwikkelkansen van de locatie deels in aanwezige en te 

ontwikkelen kwaliteiten en deels in schetsontwerpen waarmee de invulling 

van de locatie wordt verbeeld.  

Het werken met scenario’s moet voldoende flexibiliteit bieden voor de 

ontwikkeling. De ontwikkelvisie heeft daarom niet het karakter van een 

hard kader, maar is bedoeld als basis voor verdere uitwerking. Doordat de 

scenario’s verschillende oplossingen bieden kan een ontwikkelende partij 

nog keuzes maken bij de uitwerking en tegelijkertijd een inschatting maken 

van het draagvlak voor het plan. 

De scenario’s zijn daarnaast op (financiële) haalbaarheid getoetst. Voor alle 

scenario’s geldt dat bij de uitwerking het mogelijk moet zijn om te voldoen 

aan wettelijke vereisten en beleidskaders. Mede daarom is bij het maken 

van de scenario’s gewerkt met uitgangspunten. 

  



Uitgangspunten/kaders bij het maken van scenario’s: 

Programma 

Voor de ontwikkeling van de locatie Driemaster gaan we uit van 

woningbouw als belangrijkste functie. Dit sluit aan op eerdere 

besluitvorming en afspraken in het coalitieakkoord. Daarnaast is gekeken of 

een functionele verbinding met de directe omgeving kon worden 

gevonden. Bij de start van het project was al duidelijk dat Philadelphia 

zoekt naar mogelijkheden om haar vestigingen in Leiderdorp bijeen te 

brengen. Deze onderzoeksvraag maakt daarom deel uit van de 

ontwikkelvisie. 

De woningbouwopgave is nog niet nader gespecificeerd. De keuze voor 

specifieke woningtypen en prijsklassen zal mede door de ontwikkelende 

partij moeten worden ingevuld. In alle scenario’s is daarom rekening 

gehouden met een bandbreedte van 40 tot 80 (zorg)woningen. De 

woningen variëren  in grootte en ook de ruimte die op het maaiveld nodig 

is voor parkeren en groen is van invloed op het maximaal haalbare 

programma. Dat betekent ook dat de bouwhoogten in de scenario’s 

indicatief zijn, en bij een lager aantal woningen nog lager kunnen uitvallen. 

Gezien de coalitieafspraken en de resultaten van de woonvisie zullen de 

woningen wel gericht zijn op starters en/of ouderen.  

 

Leefomgeving 

Voor de locatie is geïnventariseerd welke milieuaspecten relevant zijn. Voor 

de locatie Driemaster is vooral het verkeerslawaai van de Vronkenlaan en 

Engelendaal van grote invloed. De scenario’s houden daarom al rekening 

met de geschatte geluidscontouren. 

In de verder uitwerking moet natuurlijk nog nader onderzoek worden 

verricht. Alle aspecten komen in de vergunningprocedure nog aan bod, 

maar voor de scenario’s is hoofdzakelijk met geluid rekening gehouden. 

Beleid: Wro en milieuwetgeving, beleid omgevingsdienst voor geluid en 

luchtkwaliteit, enz. 

 

groen en water 

In de verschillende scenario’s is de plek en de vorm van het water 

verschillend opgelost. Door met het water te schuiven kan de locatie 

makkelijker worden ontwikkeld en de meerwaarde van het water ook beter 

worden ingezet. Bij de ontwikkeling blijft minimaal het bestaande 

wateroppervlak in stand. In de scenario’s is nog geen rekening gehouden 

met nieuw wateroppervlak dat moet worden gerealiseerd wanneer het 

verhard oppervlak toeneemt. 

De bestaande bomen zijn belangrijk voor het groene beeld op en rondom 

de locatie. In de verschillende scenario’s wordt daarom uitgegaan van 

behoud van bestaande bomen waar mogelijk, en toevoeging van nieuw 

groen om kwantitatief of kwalitatief te compenseren wat verloren gaat. 

Voor de ontwikkeling zal bij de uitwerking een volledige inventarisatie 

nodig zijn en met een groentoets onderbouwd moeten worden, zodatop 

adequate wijze gecompenseerd wordt. 

Beleid: Groenstructuurplan, Waterstructuurplan, Waterplan. 

 

 



Verkeer en parkeren 

In de scenario’s kan de bestaande verkeerstructuur worden aangepast. 

Daarbij worden geen nieuwe aansluitingen op de Vronkenlaan voorzien, 

omdat tussen de kruispunten onvoldoende ruimte is voor een extra 

toegang. In de scenario’s kan wel een alternatieve aansluiting van de 

Wilddreef worden bekeken, voor zover dat niet leidt tot een ‘sluiproute’ 

voor verkeer van de Engelendaal naar de Lijnbaan. 

Nieuw programma betekent ook een nieuwe parkeervraag. In de scenario’s 

worden voldoende nieuwe parkeerplekken ingetekend om te voldoen aan 

de extra vraag. In de bestaande situatie is op basis van de tellingen uit 2011 

geconcludeerd dat in de bestaande situatie geen tekort aan 

parkeerplaatsen is en dat een aantal plaatsen grenzend aan de school 

overtollig zullen zijn bij het sluiten van de school. Bij het halen en brengen 

van kinderen naar de school was wel sprake van overlast. Het exacte aantal 

parkeerplaatsen zal worden bepaald op basis van het uitgewerkte plan, 

aangezien het aantal en de prijsklasse van de woningen daarop van invloed 

is.  

Beleid: IVVP, Parkeerbeleidsplan 

 

Inbreng van omwonenden 

Ter voorbereiding van de ontwikkelvisie is zowel bij de gebiedsanalyse als 

bij de vorming van de schetsontwerpen een sessie met omwonenden 

georganiseerd. De visie van de buren kan op die manier een rol spelen in de 

visievorming. Daarnaast wordt daarmee ook de betrokkenheid van de 

buurt in het vervolgtraject versterkt. 
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1. inleiding

Met het ontwikkelen van de Brede School West 
in Leiderdorp komt de locatie van basisschool de 
Driemaster vrij. De school is begin november leeg 
gekomen. De Prins Willem Alexanderschool is 
verhuisd naar de Brede School West. Na de sloop van 
het gebouw, begin 2015, kan de locatie herontwikkeld 
worden.De gemeente wil de locatie herontwikkelen 
met woningbouw.

Opgave

De Driemasterlocatie is een afwisselende 
binnenstedelijke locatie in de Vogelwijk nabij het 
centrum van Leiderdorp. De herontwikkeling ervan kan 
een belangrijke impuls geven aan de revitalisering van 
de Vogelwijk. De gemeente zet in op herontwikkeling 
van de locatie met woningbouw, waarbij dichtheid, 
doelgroepen, ruimtelijke typologie, woningtypen 
en aanvullend programma nader te onderzoeken 
en te bepalen zijn. Een gevarieerd programma kan 
een kans geven aan de locatie zelf maar ook aan 
het aangrenzende woon- en winkelgebied. Direct 
grenzend aan de locatie spelen mogelijk nog andere 
ontwikkelingen (Stichting Kinderopvang Leiderdorp, 
Nieuw Buitenzorg) die van invloed kunnen zijn op de 
ontwikkelopgave. 

de ambachtsheerlijkheden rondom Leiden (1635)
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2. analyse

2.1 historie
Leiderdorp is lange tijd een van de ambachtsheerlijk-
heden van Leiden geweest. Vanaf 1200 nam Leiden 
regelmatig grondgebied over van omliggende heerlijk-
heden. In de middeleeuwen ontstond er bebouwing 
in Leiderdorp in de vorm van verschillende kastelen 
en een Klooster. Na de Franse revolutie werd 
Leiderdorp een zelfstandige gemeente. Het dorp had 
een sterk agrarisch karakter. Aan de dijk langs de 
Oude Rijn ontstond een lintbebouwing, afgewisseld 
met buitenplaatsen van rijke Leidenaars. In de 
negentiende eeuw werden drie grote steenfabrieken 
en een scheepswerf aan het dorp toegevoegd die 
zorgden voor een verdere groei van de gemeente. 
Voor de oorlog vond de eerste volkswoningbouw 
plaats in Leiderdorp: Het oude dorp, ontworpen door 
Dudok en Oud is ontstaan in deze periode. Na de 
oorlog kwam de verstedelijking in Leiderdorp op gang. 
In korte tijd werden er verschillende wijken gebouwd 
en werd de rijksweg A4 aangelegd. De weg sneed 
het dorp in twee delen en zorgde voor een grote 
economische groei in de gemeente. Het Oude Dorp 
werd uitgebreid met de Oranjewijk en aan de andere 
kant van de snelweg werd boerenland opgespoten 
en bebouwd. Achtereenvolgens werd het Zijlkwartier 
(jaren 50), de Vogelwijk (jaren 60), Binnenhof en 
Voorhof (jaren 70), Buitenhof (jaren 80) en de Leyhof 
(jaren 90) gebouwd. 
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2.2 Analyse van Leiderdorp

Recente ontwikkelingen in Leiderdorp is de uitbreiding 
van winkelcentrum ´Winkelhof´met een cultureel cen-
trum, waardoor Leiderdorp een gevarieerde dorpskern 
heeft gekregen. De ondertunneling en verdieping van 
de A4 heeft het dorp weer aan elkaar geheeld. 

Er zijn twee belangrijke hoofdontsluitingen in Leider-
dorp, waaraan de belangrijkste functies van het 
dorp zijn gegroepeerd: Aan Engelendaal ligt het 
park de Houtkamp, het winkelcentrum en diverse 
maatschappelijke voorzieningen, waaronder ook 
school de Driemaster en de zorginstelling van 
Philadelphia. Tussen de Persant Snoepweg en de A4 
liggen de meubelboulevard, het Rijnlandziekenhuis en 
het gemeentehuis. 

Leiderdorp heeft 26.743 inwoners, de meeste mensen 
zijn tussen de 45 en 65 jaar, maar er is ook een 
relatief grote groep kinderen aanwezig van 0-15 jaar. 
Er zijn ongeveer evenveel gezinnen, eenpersoons- en 
tweepersoonshuishoudens. In leiderdorp zijn 2585 
bedrijven geregistreerd.
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2.3 Analyse van de wijk

Locatie de Driemaster is gelegen in de Vogelwijk, een 
wijk met een redelijk grote variatie in woningtypen, een 
hoge betrokkenheid van bewoners en de nabijheid 
van diverse belangrijke functies, zoals het winkelcen-
trum Winkelhof en park de Houtkamp. Deze zijn op 
loopafstand van locatie de Driemaster. 

Op fietsafstand zijn ook verschillende scholen (waar-
onder een middelbare school), zorgvoorzieningen en 
het cultureel centrum eenvoudig te bereiken. 

De locatie is gelegen aan de hoofdontsluitingsweg 
van Leiderdorp, Engelendaal, op de locatie is een 
bushalte. Hiermee is de Driemaster goed bereikbaar 
voor langzaam verkeer, openbaar vervoer en de auto. 

Kenmerkend voor wijken uit de zestiger jaren is ook de 
opzet van de Vogelwijk ruim, met stempelbebouwing 
en van origine met veel ruimte voor groen en water. 
In de loop van de tijd is de ruimte voor parkeren 
toegenomen, waardoor verschillende groene ruimtes 
verloren zijn gegaan.
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2.4 Analyse van de locatie
Locatie de Driemaster ligt op het kruispunt van Eng-
elendaal en de Vronkenlaan. Via Engelendaal is het 
winkelcentrum goed bereikbaar. Aan de Vronkenlaan 
is een bushalte aanwezig ter hoogte van de locatie. 
De locatie is onderdeel van een jaren zestig wijk met 
de daarvoor typerende stempelbebouwing. Aan de 
noord- en oostkant liggen galerijflats, aan de zuidkant 
grondgebonden woningen. Aan de westzijde van de 
locatie is een zorgcomplex van stichting Philadel-
phia aanwezig. Door de aanwezigheid van infrastruc-
tuur en door de soms ongelukkige oriëntatie van de 
omringende bebouwing is de relatie tussen de be-
staande buurten en de locatie soms onduidelijk voor 
het langzaam verkeer. 

Op de locatie zijn een aantal volwassen bomen en 
een vijver aanwezig. De vijver is onderdeel van de 
Leiderdorpse waterstructuur en zal behouden of 
gecompenseerd moeten worden, met aansluitingen 
op de omringende wateren. Ook biedt de huidige 
invulling van de plek een speelvoorziening voor de 
omringende buurten. Langs de Wilddreef is een 
afvalinzamelingpunt en een parkeervoorziening 
aanwezig. In de nieuwe plannen worden deze 
gehandhaafd of gecompenseerd. 
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3. swot analyse
Behalve omwonenden zijn door de gemeente nog 
meer stakeholders bij het planproces betrokken en 
uitgenodigd. Dit zijn instanties die belang hebben 
en/of belangstelling hebben voor ontwikkelingen in 
het plangebied, zoals de zorginstelling Philadelphia 
/ Nieuw Buitenzorg en de woningcorporatie Rijnhart 
Wonen. Aan de hand van de gebiedsanalyse zijn de 
ideeën en wensen van de stakeholders verkend. 

Aan de hand van de ingebrachte ideeën en 
opmerkingen is een aantal beelden gemaakt die 
de probleempunten, mogelijke oplossingen en 
uitgangspunten verbeelden. De gezamenlijke SWOT 
analyse geeft de sterke en zwakke punten en de 
kansen en bedreigingen van de locatie weer. De 
volgende punten zijn ingebracht: 

Sterke punten (Strong) in het gebied zijn:
- de bushalte aan de Vronkenlaan
- de nabijheid van winkelcentrum de Winkelhof 
- het vrije zicht, het lage schoolgebouw
- de mogelijkheid om te spelen en te sporten
- de aanwezigheid van de vijver en de grote bomen
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Zwakke punten (weak) in het gebied zijn: 
- de onveilige oversteekpunten van Engelenaal
- de verkeerschaos rond de school
- de barrière van de Vronkenlaan, mede tussen de 
vestigingen van Philadelphia

Kansen (opportunity) in het gebied zijn: 
- een ordentelijke verkeerssituatie op de Wilddreef
- omvorming Vronkenlaan naar een 30 km zone
- een verbindend zorggebouw 
- nieuwbouw met functiemenging 
- woningen voor starters en senioren 
- het toevoegen van middeldure huurwoningen 
- het maken van mooie buitenruimtes bij de woningen

Bedreigingen (threats) in het gebied zijn: 
- toename van verkeer: sluipverkeer, parkeerdruk, 
stank, geluidsbelasting en windvlagen (bij hoogbouw)
- bebouwen heeft nadelen: hoogbouw, de drukte, 
risico op leegstand, minder toegankelijk voor mensen 
in een rolstoel, waardedaling bestaande woningen
- de vijver en het water zijn ongunstig voor weglopers 
en rolstoelgebruikers van Philadelphiazorg
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4. montagestudie
4.1 Inspirerende voorbeelden
Met behulp van montages van plannen voor vergelijk-
bare opgaven in andere situaties wordt de maat en 
schaal van de locatie en nieuwe mogelijkheden inzich-
telijk gemaakt. Bestaande kwaliteiten van de locatie 
en de wijk kunnen thema´s en aanleidingen opleveren 
voor de toekomstige invulling. In een aantal montages 
worden de mogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Deze 
voorbeelden zijn bedoeld om te inspireren en een 
indicatie te krijgen van het te realiseren programma. 
De voorbeelden kennen verschillende woningtypes, 
parkeeroplossingen, dichtheden en openbare ruimtes.
         
4.2 Mogelijkheden programma
Er zijn montages gemaakt van de nabijgelegen Vogel-
laan (1) en de Merelstraat (3). Voorbeelden uit Leiden 
zijn Nieuw Leijden (2) en het Pietershof (6). Vanuit 
Amsterdam zijn Java eiland (4) en het GWL terrein (5)   
ingeplakt. Hiermee wordt een verbeelding gemaakt 
van verschillende programma’s met lage tot hoge 
dichtheden. Er kan een programma van in het gebied 
worden gerealiseerd met een Floor Space Index van 
0,45 tot 1. De Floor Space Index, kortweg FSI, is de 
maat die het totale aantal vierkante meters bebouwing, 
inclusief de verdiepingen, binnen een plangebied 
gedeeld door het totale, zowel bebouwde als 
onbebouwde, oppervlak van datzelfde plangebied. Het 
geeft dus aan hoe intensief het gebied is bebouwd. 

1 1 2

2 3 3

4 4 5

5 6 6
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5. scenario’s
Op basis van de diverse analyses zijn mogelijke 
invullingen voor de locatie onderzocht door de 
stakeholders. Wensen die naar voren kwamen zijn: 

- behoud van een groene zone langs de Lijnbaan
- het maken van een centrale ontmoetingsplek, 
- behoud van een aantal grote bomen, 
- voorkeur voor grondgebonden woningen, 

- plek om te spelen, sporten en dierenweide, 
- een speelse invulling met woningen, 
- het vrijkomen van de locatie van SKLeiderdorp, 
- groen langs de Vronkenlaan en Engelendaal, 
- het combineren van functies, 
- het plaatsen van woningen aan het water, 
- hogere bebouwing concentreren langs Engelendaal. 

Vanuit deze wensen hebben de gemeente, Rijnhart 
wonen en Philadelphia Zorg scenario’s opgesteld voor 
de Driemasterlocatie. Aanvankelijk apart van elkaar 
en uiteindelijk gezamenlijk. Om de mogelijkheden in 
kaart te brengen is aan het begin van de studie een 
mogelijkhedenmatrix opgesteld voor de thema’s water, 
infrastructuur, plekken en bebouwing. De scenario’s 
zijn besproken in de tweede werksessie waarna er in 
een aantal scenario’s wijzigingen zijn aangebracht. 
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Het eerste scenario gaat uit van het handhaven 
van de bestaande vestigingen van Philadelphia 
zorg. Tussen beide vestigingen wordt een 
wigvormig plein gemaakt dat een nieuwe 
ontmoetingplek wordt voor de buurt. Twee 
halfopen bouwblokken begrenzen het plein met 
laagbouw. Aan de Vronkenlaan en de Engelendaal 
hogere bebouwing. 

Op de locatie van de kinderopvang worden 
woningen toegevoegd. De infrastructuur blijft 
ongewijzigd, het water krijgt als vijver een plek 
aan Engelendaal. Het parkeren vindt plaats aan 
de Wilddreef en binnen de bouwblokken.

maquette tweede werksessie

scenario 1
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isometrie 

scenario 1
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maquette tweede werksessie

Het tweede scenario voorziet in een uitbreiding 
aan de achterzijde van het bestaande 
zorgcomplex van Philadelphia. Om de benodigde 
ruimte vrij te maken vervalt het plantsoen en 
wordt het water versmald. Het water wordt 
gecompenseerd in een grote vijver aan 
Engelendaal. 

Op de locatie van de Driemaster worden drie 
woontorens gepland van 4 tot 8 lagen hoog in 
een open, groene setting vanaf de Vronkenlaan. 
De Wilddreef wordt iets verlegd en het parkeren 
vindt plaats langs de Wilddreef en op twee 
ruime parkeerterreinen. In dit scenario worden 
appartementen toegevoegd, in combinatie met 
zorgwoningen en een dagbesteding. 

scenario 2
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maquette tweede werksessie

Het derde scenario voorziet in een uitbreiding aan 
de voorzijde van het bestaande zorgcomplex van 
Philadelphia. Hierdoor kan het groene karakter aan 
de achterzijde behouden worden. 

Het water wordt hier verruimd. De ontsluiting wordt 
aangepast: halverwege locatie de Driemaster 
komt een nieuwe weg, die het zorgcomplex en 
nieuwbouw aan de Vronkenlaan ontsluit. Aan de 
zijde van de Lijnbaan en Engelendaal worden twee 
wooncomplexen gerealiseerd van 3 tot 6 lagen 
hoog. Het parkeren wordt verspreid in het gebied 
opgelost. Er worden (zorg)woningen gecombineerd 
met een dagbesteding. 

scenario 3
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maquette tweede werksessie

Het vierde scenario zet in op het creëren van een 
prettig woonmilieu met woningen aan het water. 
In een centrale watergang wordt de wateropgave 
gehaald. Aan de zijde van Engelendaal en op 
de locatie van de kinderopvang worden twee 
wooncomplexen van 3 en 5 lagen hoog gepland. 

De infrastructuur blijft ongewijzigd en het parkeren 
vindt plaats in verspreide, kleine parkeerveldjes. 
Een uitbreiding voor Philadelphia zorg ontbreekt, 
maar zou aan de achterzijde van het huidige 
complex aan de Wilddreef gerealiseerd kunnen 
worden.          

scenario 4
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Op 5 februari 2014 heeft de Omgevingsdienst de vraag ontvangen betreffende de locatie 
Wilddreef 2 te Leiderdorp. Het betreft de herontwikkeling van de Driemaster locatie. De school 
de Driemaster gaat verdwijnen en men wil op de locatie woningen realiseren. Het plan is in 
strijd met bestemmingsplan "De Schansen". 

Aan de Omgevingsdienst is gevraagd een Quick Scan uit te voeren. In deze Quick Scan wordt 
aangegeven of er vanuit de onderzochte milieuaspecten belemmeringen zijn. Ook wordt 
vermeld of er nog vervolgacties zijn, zoals het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek. 
Hieronder treft u de resultaten aan van de Quick Scan. 

Tabel met conclusies Quick Scan 
Aandachtspunten Geen 

belemmering 
Wel 

belemmering 
Nog uit te 
zoeken/ 
toelichting 

1 Bedrijven en 
milieuzonering 

Wm plicht/melding^-ja/nee 
Type gebied woongebied X Zie ad 1 

zie geluid 
2 Bodem Info aanwezig: ja/nee X Zie ad 2 

3 Archeologie Archeologische waarden: ja/nee X 
4 Geluid Geluidgevoelige bestemming: ja/nee 

Wegverkeer X Zie ad 4 

5 Lucht NIBM: ja/nee Zie ad 5 

6 Externe 
Veiligheid 

BEVI bedrijf in plam-ja/nee 
Risicobron in omgeving: 
BEVI 
Transportroute weg/wotor/rail 
Buisleidingen 

X 
Zie ad 6 

7 Ecologie X Zie ad 7 

Adl) Bedrijven en milieuzonering 
Het betreft hier het ontwikkelen van een woonblok. De omgeving van de Wilddreef 2 kan 
worden getypeerd als een rustige woonwijk (bron: VNG uitgave 'Bedrijven en milieuzonering', 
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2009). Het betreft hier een appartementencomplex. Op circa 20 meter zit een 
kinderdagverblijf aan de Wilddre ef 1. Dit bedrijf kan een belemmering vormen voor het 
plangebied. Met name geluid speelt hier een rol. 

Wet milieubeheer 
Het geplande woonblok is geen inrichting volgens de Wet milieubeheer, dit is niet van 
toepassing. 

Ad2) Bodem 
In 2006 is op de locatie Wilddreef 2 een verkennend bodemonderzoek verricht. Hieruit is 
gebleken dat de grond en het grondwater niet tot licht verontreinigd zijn met de 
geanalyseerde parameters. In verband met wijziging van de bestemming van 
onderwijsvoorzieningen naar wonen met tuin en de geplande woningbouwontwikkeling is 
bekeken of de beschikbare bodemkwaliteitsgegevens toereikend zijn. 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt ingeschat dat de beoogde bestemmingswijziging 
kan worden gerealiseerd. Echter voor de omgevingsvergunning voor de bouw van woningen 
op deze locatie zijn deze gegevens onvolledig en verouderd. Hiervoor dient een 
bodemonderzoek conform de NfïN 5740 te worden aangeleverd dat inzicht geeft in de 
chemische kwaliteit van de bodem. 
Mocht er grond worden aan- of afgevoerd, moet dit plaatsvinden volgens de door de overheid 
gestelde regels. In het bijzonder wordt gewezen op het Besluit bodemkwaliteit. 

Ad3) Archeologie 
Uit het archeologisch onderzoek uitgevoerd in 2006 (B.A. Corver en R.M. van der Zee, 2006, 
Locaties 'Leeuwerikschool' en 'Driemaster', gemeente Leiderdorp. Een inventariserend 
veldonderzoek, Jacobs & Burnier, STAR 98) blijkt dat er op de locatie mogelijk een boerderij 
heeft gestaan uit begin 19e eeuw, mogelijk nog eerder. Uit de resultaten van het onderzoek 
blijkt dat archeologische indicatoren zijn aangetroffen (datering: middeleeuwen en jonger). 
Geadviseerd wordt om archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Afhankelijk van de 
exacte plannen moet bepaald worden op welke manier dit onderzoek wordt ingezet. Hiervoor 
kan contact opgenomen worden met het bevoegd gezag (gemeente Leiderdorp) of diens 
archeologisch adviseur. 

Ad4) Geluid 
Het plan heeft betrekking op Woningbouw, dit is een geluidgevoelige bestemming en 
ingevolge de Wet geluidhinder is er bij een hogere belasting dan 48 dB een hogere waarde 
procedure noodzakelijk. Bij belastingen hoger dan 63 dB is het niet mogelijk om een hogere 
waarde te doorlopen. Een hogere waarde wordt per weg afgegeven. 

De Omgevingsdienst heeft indicatieve geluidcontouren berekend voor het jaar 2020. Op de 
kaarten zijn de verschillende geluidscontouren van de drie wegen (Engelendaal figuur 1., 
Lijnbaan figuur 2, en Vronkenlaan figuur 3) die een invloedsgebied hebben op het plangebied 
geprojecteerd. In figuur 4 is de gecumuleerde geluidbelasting weergeven. 

2/8 



Omgevingsdienst Datum: 
14 maart 2014 

West-Holland Kenmerk: 
2014003087 

Hogere waarde beleid 
Wanneer gebruik gemaakt wordt van het hogere waarde beleid van de Omgevingsdienst West-
Holland dan zijn daar voorwaarden aan verbonden. Eén voorwaarde is bijvoorbeeld dat er een 
geluidsluwe zijde moet zijn voor het woongebouw. Dit beleid is te vinden op de website van de 
Omgevingsdienst West-Holland (http://www.odwh.nl/bedriiven/Reluid/hogere-grenswaarde/). 

48-53 dB contour 
Deze contour geeft aan wanneer er een hogere waarde procedure moet worden doorlopen. 
Indien woningbouw in het gele gedeelte wordt geprojecteerd is wel een hogere waarde 
procedure noodzakelijk maar geen bouwkundige maatregelen. Het voorgeschreven 
geluidwerende niveau van de buitengevel ingevolge het Bouwbesluit is dan voldoende om het 
wettelijke vereiste binnen niveau van 33 dB te halen. 

53-58 dB contour 
Deze contour geeft aan wanneer er een hogere waarde procedure moet worden doorlopen en 
daarbij zijn maatregelen noodzakelijk. Indien woningbouw in het licht oranje gedeelte wordt 
geprojecteerd zijn extra geluidsisolerende maatregelen noodzakelijk om het wettelijke vereiste 
binnen niveau van 33 dB te halen. 

58-63 dB contour 
Bij hoge uitzondering kan worden overgegaan tot het verlenen van hogere waarde dan 58 dB 
tot de, in de Wet geluidhinder vastgelegde, maximale hogere waarde van 63 dB voor het 
wegverkeerslawaai. 

Het hogere waardbeleid biedt echter niet het (volledige) kader. Indien woningbouw in het 
donker oranje gedeelte wordt geprojecteerd zal een aparte uitgebreide motivering 
noodzakelijk zijn, waaruit moet blijken waarom de omstandigheden deze uitzonderlijke 
afwijking van het geluidbeleid rechtvaardigen. 

Het is vooraf bijzonder lastig de omstandigheden aan te geven die afwijking van het 
geluidbeleid rechtvaardigen. De ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan met de nieuwe 
hogere waarde procedure biedt hiervoor een handvat. 

>63 dB contour 
Deze contour geeft aan wanneer er geen hogere waarde procedure kan worden doorlopen 
omdat dit wettelijk niet mogelijk is. Wel kan in deze situatie met een dove gevel gewerkt 
worden. 

Gecumuleerde waarde 
Wij merken op dat als algemene voorwaarde op grond van artikel 110a lid 6 Wgh geldt dat een 
hogere waarde alleen kan worden toegestaan als de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt 
tot een onaanvaardbare geluidsbelasting. Er is sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting 
wanneer vanwege de gecumuleerde waarde niet wordt voldaan aan de eisen die het 
Bouwbesluit stelt aan de geluidbelasting binnen woningen (33dB). Dit betekent dat er wel een 
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hogere waarde besluit verleend kan worden voor 61 dB echter dient er geïsoleerd te worden 
voor bijvoorbeeld 66 dB. Dit komt door de cumulatie en de aftrek conform artikel HOg Wgh 
niet van toepassing is. In de zone van 61 tot 63 dB kan wel een hogere waarde worden 
afgegeven echter de bouwkundige constructie zal meer geluidswerend moeten zijn dan de 
standaard geluidwering volgens het bouwbesluit. 

Figuur 1. Engelendaal 
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Figuur 3. Vronkenlaan 
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Ad5) Luchtkwaliteit 
Het is nog niet bekend om hoeveel woningen het gaat. Waarschijnlijk bedraagt het plan 
minder dan 1.500 woningen. Bij minder dan 1.500 woningen is het plan Niet in betekende 
mate (NIBM). Een luchtonderzoek is niet nodig, toetsing aan gemeentelijk beleid is wel 
noodzakelijk. Wanneer het plan meer dan 1.500 woningen bevat zal getoetst moeten worden 
aan de grenswaarde voor luchtkwaliteit. 

Ad6) Externe veiligheid 
De locatie ligt niet binnen de invloedzone van een Risicobron, BEVI bedrijf en of transportroute 
gevaarlijke stoffen. Nader onderzoek voor dit aspect is niet noodzakelijk. 

Ad7) Ecologie 
Bij de beoordeling of er voor wat betreft gebiedsbescherming en soortenbescherming, een 
ecologisch onderzoek noodzakelijk is voor de beoogde planontwikkeling is gebruik gemaakt 
van diverse websites (zoals www.waarneming.nl, http://geo.zuid-holland.nl/geo-
loket/html/atlas.html?atlas=EHS), google maps en google streetview. Tevens is het plangebied 
op 3 maart 2014 bezocht door de medior adviseur milieukwaliteit van de Omgevingsdienst. Bij 
gebiedsbescherming is beoordeeld of de planontwikkeling mogelijk significante negatieve 
effecten kan veroorzaken op beschermde gebieden (Natura 2000, EHS, belangrijke 
weidevogelgebieden). Bij soortbescherming is beoordeeld of het plangebied potentieel 
geschikt is voor soorten die zijn beschermd op grond van de Flora- en faunawet (zogenaamde 
tabel 2 en 3-soorten). 

Gebiedsbescherming 
Het plangebied is gelegen op ca. 8,5 km afstand van het Natura2000-gebied "Meijendel & 
Berkheide" en op ca. 15 km afstand van het Natura 2000-gebied "Nieuwkoopse Plassen & De 
Haeck". De afstanden tot beide Natura 2000-gebieden is zo groot dat de verwachting dat de 
planontwikkeling geen significant negatieve effecten (stikstofdepositie) zal hebben op de 
instandhoudings-doelstellingen van beide gebieden. Het uitvoeren van een voortoets om te 
beoordelen of er mogelijk een passende beoordeling (en planMER) noodzakelijk is, hoeft niet 
te worden uitgevoerd. 

Het dichtstbijzijnde gebied wat onderdeel is van de EHS, ligt ten oosten van de A4, op ca. 2 km 
ten zuidoosten van het plangebied. De dichtstbijzijnde belangrijke weidevogelgebieden liggen 
op ca. 1,6 km ten noorden van het plangebied. Omdat het plangebied niet is gelegen in een 
EHS-gebied en belangrijk weidevogelgebied, hoeft niet te worden onderzocht of het 
plangebied de wezenlijke kenmerken en waarden van beide gebieden aantast. 

Soortbescherming 
Op basis van diverse websites, digitaal kaartmateriaal, luchtfoto's en een terreinbezoek 
concluderen wij het volgende: 
• De aanwezige bebouwing is potentieel geschikt als verblijfplaats van vleermuizen 
• De aanwezige waterpartij is potentieel geschikt als foerageergebied voor vleermuizen 
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• De aanwezige bebouwing is potentieel geschikt voor de Huismus. De Huismus is een soort 
waarvan de nestplaatsen jaarrond zijn beschermd op grond van de "Aangepaste lijst 
jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep". 
Overige nestplaatsen van vogelsoorten die jaarrond zijn beschermd, worden niet verwacht. 

• Mogelijk dat in de aanwezige bebouwing en het aangrenzende parkje, vogelsoorten 
aanwezig zijn waarvan de nesten niet jaarrond zijn beschermd. Te denken valt aan 
Koolmees, Pimpelmees, Spreeuw. Dit zijn zogenaamde categorie 5-vogelsoorten op grond 
van de eerdergenoemde "aangepaste lijst". Echter, de omgeving van het plangebied biedt 
voldoende uitwijkmogelijkheden voor deze vogelsoorten. Er zijn zodoende geen 
zwaarwegende feiten en ecologische omstandigheden aanwezig die jaarrond bescherming 
van de nestplaatsen van eventuele aanwezige categorie 5-vogelsoorten rechtvaardigt. 

• Het plangebied biedt nestgelegenheid/leefgebied voor overige vogelsoorten zoals Merel, 
Houtduif, Ekster, Kauw (niet limitatief). 

• De aanwezige waterpartij lijkt niet geschikt te zijn voor Kleine Modderkruiper, 
Rivierdonderpad en Bittervoorn, omdat het gaat om stilstaand water zonder open 
verbinding naar andere waterpartijen in de omgeving. 

• Binnen het plangebied kunnen grondgebonden zoogdieren voorkomen. Echter zwaar 
beschermde zoogdieren worden niet verwacht. 

• Overige zwaar beschermde soorten worden niet verwacht in het plangebied. 

Conclusie 
Gelet op het voorgaande concluderen dat er op het gebied van gebiedsbescherming geen 
nader onderzoek hoeft te worden uitgevoerd. Voor wat betreft soortenbescherming 
concluderen wij dat binnen het plangebied mogelijk (zwaar) beschermde soorten aanwezig 
zijn. Wij adviseren dan ook om een onderzoek te laten uitvoeren door een ecologisch 
adviesbureau. Het onderzoek moet zich vooral richten op vleermuizen en de aanwezigheid van 
vogelsoorten waarvan de nestplaatsen jaarrond zijn beschermd. 

Aanbevelingen met betrekking tot zorgplicht 
Overigens dient op basis van de zorgplicht genoemd in de Flora- en faunawet, bij de uitvoering 
van de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen voor de in het wild 
levende dieren en hun leefomgeving. Om aan deze zorgplicht te voldoen, adviseren wij de 
volgende maatregelen uit te voeren tijdens de bouwfase: 
• Alle aanwezige vegetatie of bodemateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit 

om bodembewonende dieren de kans te geven in de nabijgelegen omgeving een ander 
leefgebied te benutten. 

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden 
gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de 
werkzaamheden 

• In verband met verstoring van aanwezige dieren worden de werkzaamheden zoveel 
mogelijk overdag uitgevoerd. 

• Om schade aan vissen te beperken moeten de werkzaamheden aan de waterpartij (en 
oevers) zoveel mogelijk worden uitgevoerd in de periode augustus tot en met april en 
buiten vorstperiodes in verband met de voortplantingsperiode. 
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• De waterpartij wordt slechts gedempt bij een watertemperatuur beneden de 25 graden, 
een luchttemperatuur boven het vriespunt en indien geen ijs op het water aanwezig is. 

• Indien te dempen waterpartij niet in verbinding staat met andere watergangen, worden de 
aanwezige vissen en amfibieën voorafgaand aan de dempingswerkzaamheden 
weggevangen en overgeplaatst naar water in de omgeving. 

• Dempingswerkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd buiten de gevoelige perioden 
van vissen, namelijk de voortplanting en in mindere mate de overwintering. Er wordt 
daarom niet gewerkt in de periode mei t/m juli. 

• Werkzaamheden worden buiten het broedseizoen van vogels uitgevoerd. Het broedseizoen 
verschilt per soort. Kijkend naar het plangebied met globaal rekening worden gehouden 
met de periode tussen half maart en half augustus. 

• Als er toch werkzaamheden tijdens het broedseizoen gepland worden, worden de 
werkzaamheden voorafgaand aan het broedseizoen gestart, dus vóór 15 maart. Door 
continue verstoring als gevolg van de werkzaamheden zal het plangebied voor broedvogels 
ongeschikt zijn. 

• Indien de werkzaamheden worden opgestart na 15 maart, wordt het plangebied door een 
deskundige op het gebied van vogels geïnspecteerd op de aanwezigheid van broedende 
vogels. 

• Alvorens de aanwezige gebouwen te slopen dienen deze door een deskundige op het 
gebied van vleermuizen te worden geïnspecteerd op het voorkomen van vleermuizen. 

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met E.H.M. Loonen van onze 
dienst. 

Namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland, 

Met vriendelijke groet, 

Mevrouw N. Mier 
hoofd afdeling Leefmilieu 

cc. Procedurekamer (ROM advie:;) 

Paraaf coördinator 
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1 Inleiding

1.1 Kader van het onderzoek
In Nederland dienen projecten of handelingen te worden getoetst aan de wet- en regelgeving
voor natuur. De natuurbescherming in Nederland bestaat uit de volgende kaders:
· Natuurbeschermingswet 1998: Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten.
· Flora- en faunawet: individuele soorten.
· Provinciaal beleid: Ecologische Hoofdstructuur, weidevogelgebieden, ganzenfoerageer-

gebieden en gebieden met de status ‘strategische reservering natuur’.
Dit natuuronderzoek is erop gericht zicht te krijgen in de mogelijke effecten op beschermde
natuurwaarden in en om het plangebied en de mogelijke vervolgstappen die moeten worden
genomen met betrekking tot nadere procedures.

1.2 Ligging plangebied en voorgenomen activiteiten
De gemeente Leiderdorp is ruim tien jaar geleden gestart met het W4-project. Dit project
bestaat uit meerdere gebieden die ontwikkeld worden tot woonwijk, bedrijventerrein of park.
Om dit te kunnen realiseren vinden er diverse ruimtelijke ingrepen plaats, waaronder
(grootschalig) grondverzet, werkzaamheden in watergangen, het kappen van bomen, het
slopen van gebouwen en het aanbrengen of verwijderen van verharding.

In 2004 is voor het W4-project een natuurtoets uitgevoerd en zijn de werkzaamheden getoetst
aan de wetgeving. Uit deze toetsing bleek dat een ontheffing aangevraagd moest worden in het
kader van de Flora- en faunawet. Deze ontheffing is destijds verkregen.
In 2009 is de natuurtoets geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie is de verkregen
ontheffing verlengd voor de kleine modderkruiper, rivierdonderpad en bittervoorn.
De ontheffing verloopt in oktober 2014.

Doordat de afgelopen jaren onder andere de Natuurwetgeving en -beleid is gewijzigd en anders
wordt geïnterpreteerd, is een nieuwe natuurtoets noodzakelijk. Ook omdat er nieuwe richtlijnen
zijn opgesteld voor het uitvoeren van veldinventarisaties. Het is dan ook niet meer toegestaan
de verkregen ontheffing te verlengen.

Dit document betreft de natuurtoets, waarbij naast een literatuurstudie ook veldinventarisaties
zijn uitgevoerd naar vleermuizen, amfibieën, vissen, platte schijfhoorn en broedvogels. Vanuit
het oogpunt van efficiëntie is gekozen om het plangebied, zoals nu is opgenomen in de
ontheffing, uit te breiden naar elf locaties waar in de toekomst sprake zal zijn van ruimtelijke
ingrepen (zie figuur 1). Het betreft de volgende locaties:
1. Driemasterlocatie 7. Kavel M
2. Plantage 8. Munnikenpolder
3. Ranzijn 9. Vierzicht kavel 1
4. P gemeentehuis 10. Begraafplaats; Vierzicht kavel 5
5. Te slopen panden 11. Boomgaardlaan
6. Bospoort
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Figuur 1: Ligging van de diverse locaties van het plangebied
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2 Natuurbeschermingswet

2.1 Toetsingskader
De Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) heeft als doel het beschermen van Natura 2000-
gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijn) en Beschermde Natuurmonumenten in Nederland.
Projecten of handelingen die negatieve effecten op deze beschermde gebieden kunnen
hebben, zijn in beginsel niet toegestaan.

Voor Natura 2000-gebieden geldt een toetsing in het kader van artikel 19. In dit kader is ook
toetsing nodig van effecten in het kader van de externe werking van toepassing. Bij de toetsing
zijn er de volgende procedurevarianten:
· Geen nader onderzoek: effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten (er zijn geen

Natura 2000-gebieden in de omgeving aanwezig).
· Voortoets: effecten kunnen niet op voorhand worden uitgesloten.
· Verslechteringstoets: effecten kunnen op basis van de Voortoets niet worden uitgesloten,

significantie hiervan wel.
· Passende beoordeling: significantie van effecten kan op basis van de Voortoets of

Verslechteringstoets niet worden uitgesloten.
· ADC-toets: indien significantie van effecten op basis van de Passende beoordeling niet kan

worden uitgesloten. Aangetoond dient te worden dat er geen alternatieven zijn met minder
effecten, er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang en in compensatie
is voorzien.

Indien negatieve effecten op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten, is in ieder geval een
vergunning noodzakelijk.

Voor Beschermde Natuurmonumenten geldt een lichtere toetsing conform artikel 16. Voor deze
gebieden is het uitvoeren van een Passende beoordeling niet noodzakelijk. Op deze gebieden
is conform artikel 65 wel externe werking van toepassing. Het bevoegd gezag bepaalt of een
vergunning al dan niet nodig is.

2.2 Methode
Voor de inventarisatie van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten is
gebruik gemaakt van de gebiedendatabase van het ministerie van Economische Zaken en de
kaarten van de provincie Zuid-Holland.

2.3 Resultaten
Uit de gebiedendatabase blijkt dat het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ten zuiden van het
plangebied ligt op een afstand van circa 3 km. Dit betreft het gebied De Wilck (zie figuur 3).
De Wilck is 116 hectare groot en bestaat uit vochtige en natte graslanden. De Wilck maakt deel
uit van het Hollands-Utrechtse veenweidegebied en ligt in de gemeente Rijnwoude. Deze
veengebieden zijn vanaf de 10e eeuw in gebruik genomen en vanaf de dertiende eeuw is
sprake van een systeem van polders en boezems waarop het water wordt ‘uitgeslagen’. De
Slingerwetering die door het gebied loopt, maakte vroeger deel uit van de loop van een destijds
uit het hoogveen ontspringend veenstroompje de Wilck. Het gebied is een foerageergebied en
vooral rustplaats voor de kleine zwanen, die van hieruit ook in de omgeving van het gebied
foerageren. Daarnaast is de Wilck een rust- en foerageergebied voor smienten.
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Figuur 2: Ligging van het Natura 2000-gebied De Wilck (groen gearceerd) ten opzicht van de te
ontwikkelen locaties (zeer globaal aangegeven door middel van rode vlekken)

Analyse van de mogelijke effecten
Het plangebied ligt binnen het mogelijke beïnvloedingsgebied en er kan sprake zijn van effecten
in het kader van externe werking. Gedurende de aanleg zal er extra verstoring zijn in de vorm
van onder andere geluid, trillingen, licht en stikstof in en nabij de te ontwikkelen locaties. Na het
inrichten van de locaties is extra verstoring aanwezig in de vorm van: verkeer, verlichting, geluid
en stikstofuitstoot. De (tijdelijke) extra toename van onder andere geluid, licht, beweging en
stikstof zullen geen invloed hebben op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied.
Conform de effectenindicator zijn de belangrijkste, mogelijke effecten voor de kleine zwaan en
smient: verontreiniging, lichtverstoring en mechanische verstoring. Deze effecten nemen tijdens
en na de aanleg niet toe in het Natura 2000-gebied.



GM-0152237, revisie D4
Pagina 8 van 22

3 Flora- en faunawet

3.1 Toetsingkader
De Flora- en faunawet regelt de bescherming van soorten planten en dieren in ons land.
De beschermde soorten zijn op grond van het Vrijstellingenbesluit onderverdeeld in
verschillende beschermingscategorieën, de zogeheten ‘tabel 1-soorten’, ‘tabel 2-soorten’ en
‘tabel 3-soorten’. Vogels zijn niet in deze categorieën ingedeeld.

De toetsing in het kader van de Flora- en faunawet vindt plaats aan de hand van de volgende in
het kader van ruimtelijke ontwikkeling relevante verbodsbepalingen:
· Artikel 8: Het is verboden beschermde planten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te

steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun
groeiplaats te verwijderen.

· Artikel 9: Het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

· Artikel 10: Het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten.
· Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of

verblijfplaatsen van beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te
nemen of te verstoren.

De zwaarte van toetsing is afgestemd op de gunstige staat van instandhouding van soorten.
Hierbij wordt er onderscheid gemaakt in de volgende groepen met een eigen toetsingsregime:

Algemene soorten (tabel 1-soorten)
Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling. Er hoeft in dit kader geen ontheffing
aangevraagd te worden.

Overige soorten (tabel 2-soorten)
Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling, indien wordt gewerkt volgens een
door de minister van EZ (voorheen EL&I, LNV) goedgekeurde gedragscode. Indien dit niet het
geval is, dan moet ontheffing aangevraagd worden, deze valt onder de lichte toets (geen
aantasting van de gunstige staat van instandhouding van de soort).

Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn en bijlage 1 AMvB (tabel 3-soorten)
Voor deze soorten moet wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing aangevraagd
worden. De ontheffingsaanvraag valt onder de zware toets, hetgeen inhoudt dat:
· er sprake dient te zijn van een bij de wet genoemd belang;
· er geen andere bevredigende oplossing mogelijk is;
· er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de betreffende

soort(en).
Vogels zijn niet ingedeeld in bovengenoemde categorieën. Alle inheemse vogelsoorten zijn
beschermd. Het is daarom bijvoorbeeld verboden nestelende en/of broedende vogels te
verstoren, eieren te rapen of nesten en andere vaste rust- en verblijfplaatsen te vernietigen.
Uitgangspunt hierbij is dat nesten van vogels alleen beschermd zijn indien deze in gebruik zijn
tijdens het broedseizoen. Voor een aantal vogelsoorten (genoemd in de ‘Aangepaste lijst
jaarrond beschermde vogelnesten’ van het ministerie van EZ) die jaarlijks van het zelfde nest
gebruik maken of geen eigen nest kunnen bouwen geldt een uitzondering. Nesten van deze
soorten worden beschouwd als vaste rust- en verblijfplaats in de zin van artikel 11 van de Flora-
en faunawet. Deze nesten zijn jaarrond beschermd, mits niet permanent verlaten.
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Om te voorkomen dat nestelende en/of broedende vogels verstoord worden, dienen
verstorende werkzaamheden altijd zo buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd en dient
gecontroleerd te worden of mogelijk jaarrond beschermde nesten worden aangetast door de
werkzaamheden. Het strikte beschermingsregime voor vogels komt overeen met dat van tabel
drie soorten. Ontheffing kan slechts worden verleend wanneer er geen andere bevredigende
oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van
instandhouding van de soort. Daarnaast kan alleen ontheffing worden verkregen indien er
sprake is van een in de wet genoemd belang. Dit betreft voor vogels alleen belangen die te
maken hebben met openbare veiligheid, luchtvaartveiligheid, onderzoek en volksgezondheid
(geen ruimtelijke ontwikkelingen).

3.2 Methode
3.2.1 Bronnenonderzoek
De inventarisatie betreft een onderzoek naar de actueel en potentieel voorkomende
beschermde soorten in het plangebied. De inventarisatie bestaat uit een bronnenonderzoek.
Het bronnenonderzoek heeft als doel een overzicht te verkrijgen van de beschikbare informatie
met betrekking tot het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied en omgeving.
Hiervoor zijn de volgende bronnen gebruikt:
· Ontheffing voor de Boterhuispolder. 2012. Aanvraagnummer FF/75C/2012/0198.toek.jdj.
· W. Moerland, en A. de Baerdemaeker. 24 september 2012. Notitie. Quickscan

Leeuwenhoek Leiden. Bureau Stadsnatuur, Rotterdam.
· H. Kossen et al. Januari 2007. Beschermde flora en fauna in het beheergebied van het

Hoogheemraadschap van Rijnland, literatuuronderzoek fase 1. Ecologica, Maarheeze.
· www.waarneming.nl.
· www.google.nl/maps.
· http://www.unity.nu/Artikelen/regio/ongevaarlijke-ringslang-in-opmars.
· De heer Wim Fransen, gemeente Leiderdorp.

3.2.2 Inventarisaties
Er zijn gerichte veldinventarisaties uitgevoerd naar vleermuizen, broedvogels, rugstreeppad en
vissen. Gedurende deze inventarisaties is tevens gelet op eventuele aanwezigheid van andere
beschermde soorten en planten. Hierbij is de aandacht met name uitgegaan naar de tabel 2 en
drie soorten van de Flora- en faunawet. Voor de tabel 1 soorten geldt immers een vrijstelling.
Omdat de rode lijstsoorten geen officiële beschermde status hebben en vanuit de provincie
Zuid-Holland geen beleid meer is ter bescherming van deze soorten, zijn ook deze soorten niet
meegenomen gedurende de inventarisaties.

Vleermuizen
Van alle locaties is eerst in april 2014 de potentie voor gebruik door vleermuizen bepaald.
Op basis van deze potentiebepaling zijn avond- en ochtendbezoeken ingepland waarbij met
behulp van een bat-detector gericht naar vleermuizen gezocht is.

De inventarisatie is uitgevoerd volgens het protocol van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) en
heeft plaats gevonden gedurende de periode april – oktober 2014:
· Locaties met potentie voor zomer- en paarverblijfplaatsen zijn viermaal bezocht, tweemaal in

de zomer (15 mei – 15 juli) en tweemaal in de nazomer/herfst (15 augustus-31 september).
· Locaties met uitsluitend potentie voor foerageergebied en/of vliegroute zijn driemaal

bezocht, waarvan eenmaal in de kraamperiode (15 mei – 15 juli).
Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal bezoeken dat gebracht is op de diverse locaties na
het potentie onderzoek.

Het privéterrein bestaande uit de oude boerderij en/of bijgebouwen op de locatie P
gemeentehuis, begraafplaats is tijdens de inventarisatie niet betreden en vanaf de weg
geïnventariseerd.
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Tabel 1: Datum en aantal inventarisatierondes vleermuizen per locatie
Locatie 26 juni

avond
7 juli
ochtend

12 juli
ochtend

18 juli
ochtend

13 sept.
avond

30 sept.
avond

Driemasterlocatie (school) x x x x
Plantage x x x
Ranzijn x x x
P gemeentehuis,
begraafplaats

x x x x

Te slopen panden x x x x
Vierzicht kavel 1 x x x
Vierzicht kavel 5 * n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Bospoort * n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Kavel M * n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Boomgaardlaan x x *
Munnikkenpolder x x *

* Niet nader onderzocht aangezien er geen potentie voor vleermuizen werden geconstateerd
** Niet toegankelijk

Inventarisatie broedvogels
Vogels met een jaarrond beschermd nest zijn gelokaliseerd door middel van drie
inventarisatierondes. Hierbij is gewerkt conform de BMP methode van SOVON. Aanwezige
jaarrond beschermde nesten zijn weergegeven op een kaartje.
De locaties zijn bezocht op 14/15 april 2014, 14/15 mei 2014 en 18/19 juni 2014.

Inventarisatie vissen en platte schijfhoren
Vissen en platte schijfhorens zijn geïnventariseerd met behulp van een RAVON-handnet. Hierbij
is iedere tien meter een aantal scheppen of steken gedaan in de watergang, met extra
aandacht voor interessante habitat. Kleine waterlichamen zijn intensiever bemonsterd. Ook
aangrenzende watergangen zijn geïnventariseerd. De inventarisatiewerkzaamheden hebben
plaatsgevonden op 14 mei en 4 juni 2014.

Inventarisatie rugstreeppad
De rugstreeppad is duidelijk herkenbaar aan zijn geroep. De inventarisatie bestaat dan ook uit
het luisteren naar roepende mannetjes in de avond, gedurende het voortplantingsseizoen in de
periode april/mei.

De dag voor de eerste inventarisatieronde is op een ijklocatie vastgesteld dat de omstandig-
heden voor kooractiviteit onder rugstreeppadden geschikt zijn. Het gehele projectgebied is te
voet geïnspecteerd op geschiktheid voor rugstreeppad. Vervolgens is rond de schemering
geluisterd naar rugstreeppad kooractiviteit. Na het vaststellen dat er geen kooractiviteit plaats
vond is getracht niet roepende mannetjes tot roepen aan te zetten door opnames van roepende
rugstreeppadden af te spelen. In totaal hebben er drie avondrondes plaatsgevonden bij
geschikte weersomstandigheden:

Tabel 2: Datum inventarisatieronde rugstreeppad en weersomstandigheden per ronde
Ronde Datum Weer
1 18 april 2014 16°C bewolkt 2Bft
2 7 mei 2014 17°C bewolkt 4Bft
3 14 mei 2014 15°C bewolkt 3Bft
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3.3 Resultaten
3.3.1 Planten
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Uit een literatuurstudie van het Hoogheemraadschap (Ecologica, 2007) blijkt dat de omgeving
kansrijk is voor de brede orchis en de rietorchis.
De brede orchis en rietorchis zijn gedurende de diverse inventarisatierondes niet aangetroffen
op de diverse locaties. Wel is gedurende de veldinventarisaties de daslook aangetroffen op de
locatie Vierzicht kavel 1. Een zeer groot deel van de bodem was bedekt met deze soort.
Verder zijn er waarnemingen bekend van de brede wespenorchis, dotterbloem, grote kaardebol,
slanke sleutelbloem en zwanenbloem. Dit zijn allen tabel 1 soorten.

Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Voor de tabel 1 soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling.
Effecten op beschermde soorten van tabel 3 zijn uitgesloten aangezien deze niet voorkomen op
de planlocaties. Voor daslook geldt dat deze vernietigd wordt, zodra de bodem op de locatie
Vierzicht kavel 1 aangetast wordt.

3.3.2 Vleermuizen
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Uit het bronnenonderzoek blijkt dat in en nabij het plangebied waarnemingen bekend zijn van
foeragerende, gewone dwergvleermuizen. Om deze reden is een gerichte soorteninventarisatie
uitgevoerd. In onderstaand tabel zijn de resultaten per locatie weergegeven.

Tabel 3: Resultaten vleermuisinventarisatie per locatie
Locatie Onderzoek potentie Uitkomsten
Driemasterlocatie
(school)

· Potentie voor zomer- en
paarverblijfplaatsen in
schoolgebouw

· Parkje en vijver potentie voor
foerageergebied

Bij elk bezoek enkele foeragerende,
gewone dwergvleermuizen met in
najaar ook baltsroepende dieren. Er zijn
geen verblijfplaatsen gevonden.

Plantage · Potentie voor vliegroute en
foerageergebied

· Potentie voor paarverblijven
ruige dwergvleermuis in bomen

Bij elk bezoek enkele foeragerende,
gewone dwergvleermuizen met in
najaar ook baltsroepende dieren. Er zijn
geen verblijfplaatsen gevonden.

Ranzijn · Beperkte potentie voor
foerageergebied

Bij een bezoek enkele foeragerende,
gewone dwergvleermuizen.

P gemeentehuis,
begraafplaats

· Potentie voor zomer- en
paarverblijfplaatsen in
woonhuis/boerderij en
bijgebouwen

· Potentie voor vliegroute en
foerageergebied
(oostkant)

Bij elk bezoek enkele foeragerende,
gewone dwergvleermuizen met in
najaar ook baltsroepende dieren. Er zijn
geen verblijfplaatsen gevonden, maar
het terrein met de oude boerderij is
niet goed toegankelijk.
Verblijfplaatsen zijn daardoor niet uit
te sluiten.

Te slopen panden · Beperkte potentie voor zomer-
en paarverblijfplaatsen

Bij sommige bezoeken enkele
foeragerende, gewone
dwergvleermuizen. Er werden echter
geen verblijfplaatsen gevonden.

Vierzicht kavel 1 · Beperkte potentie voor
vliegroute en foerageergebied

Bij elk bezoek enkele foeragerende,
gewone dwergvleermuizen.

Vierzicht kavel 5 · Geen potentie voor vleermuizen,
kaal en open

n.v.t.

Bospoort · Geen potentie voor vleermuizen,
kaal en open

n.v.t.

Kavel M · Geen potentie voor vleermuizen,
kaal en open

n.v.t.

Boomgaardlaan · Beperkte potentie voor Bij elk bezoek enkele foeragerende,
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vliegroute en foerageergebied
(aan NO uiteinde)

gewone dwergvleermuizen.

Munnikkenpolder · Potentie voor vliegroute en
foerageergebied

Bij elk bezoek enkele foeragerende,
gewone dwergvleermuizen.

Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Uit het onderzoek is gebleken dat de gewone dwergvleermuis op de locaties Driemasterlocatie,
Plantage, Ranzijn, P gemeentehuis, begraafplaats, te slopen panden, Vierzicht kavel 1,
Boomgaardlaan en Munnikkenpolder is aangetroffen. In onderstaand tabel volgt per locatie een
analyse.

Tabel 4: Analyse van de resultaten van het vleermuisonderzoek per locatie
Locatie Analyse
Driemasterlocatie (school) · Sloop is toegestaan, aangezien er geen vaste verblijfplaatsen in het

schoolgebouw aanwezig zijn.
· Het kappen van bomen is toegestaan, omdat er geen paarverblijfplaatsen

aanwezig zijn en ook geen belangrijke vliegroute.
· Doordat in de directe omgeving voldoende foerageergebied aanwezig

blijft, zal het vernietigen van het foerageergebied geen negatief effect
hebben op de lokale populatie kleine dwergvleermuis.

Plantage · Het kappen van bomen is toegestaan, aangezien er geen
paarverblijfplaatsen aanwezig zijn of belangrijke vliegroutes.

· Doordat in de directe omgeving voldoende foerageergebied aanwezig
blijft, zal het vernietigen van het foerageergebied geen negatief effect
hebben op de lokale populatie kleine dwergvleermuis.

Ranzijn · Vaste verblijfplaatsen of belangrijke vliegroutes zijn niet aanwezig.
· Doordat in de directe omgeving voldoende foerageergebied aanwezig

blijft, zal het vernietigen van het foerageergebied geen negatief effect
hebben op de lokale populatie kleine dwergvleermuis.

P gemeentehuis,
begraafplaats

· Het slopen van de oude boerderij en/of bijgebouwen is nog niet
toegestaan. Onderzoek was niet goed te verrichten vanaf weg. Mogelijk
dat hier verblijfplaatsen zijn. Bij sloop is nader onderzoek
noodzakelijk.

· Het kappen van bomen die niet op het terrein staan van de boerderij, is
toegestaan, aangezien er geen paarverblijfplaatsen aanwezig zijn of
belangrijke vliegroutes. Het kappen van de bomen op het terrein van de
oude boerderij is nog niet toegestaan. Onderzoek was niet goed te
verrichten vanaf weg. Mogelijk dat hier paarverblijfplaatsen zijn. Bij kap
op het terrein is nader onderzoek noodzakelijk

· Doordat in de directe omgeving voldoende foerageergebied aanwezig
blijft, zal het vernietigen van het foerageergebied geen negatief effect
hebben op de lokale populatie kleine dwergvleermuis. Bij sloop is nader
onderzoek noodzakelijk.

Te slopen panden · Sloop is toegestaan, aangezien er geen vaste verblijfplaatsen in het
schoolgebouw aanwezig zijn.

· Het kappen van bomen is toegestaan, omdat er geen paarverblijfplaatsen
aanwezig zijn en ook geen belangrijke vliegroute.

· Doordat in de directe omgeving voldoende foerageergebied aanwezig
blijft, zal het vernietigen van het foerageergebied geen negatief effect
hebben op de lokale populatie kleine dwergvleermuis.

Vierzicht kavel 1 · Het kappen van bomen is toegestaan, omdat er geen paarverblijfplaatsen
aanwezig zijn en ook geen belangrijke vliegroute.

·  Doordat in de directe omgeving voldoende foerageergebied aanwezig
blijft, zal het vernietigen van het foerageergebied geen negatief effect
hebben op de lokale populatie kleine dwergvleermuis.
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Vierzicht kavel 5 · Geen vleermuizen aanwezig.
Bospoort · Geen vleermuizen aanwezig.
Kavel M · Geen vleermuizen aanwezig.
Boomgaardlaan · Het kappen van bomen is toegestaan, omdat er geen paarverblijfplaatsen

aanwezig zijn en ook geen belangrijke vliegroute.

· Doordat in de directe omgeving voldoende foerageergebied aanwezig
blijft, zal het vernietigen van het foerageergebied geen negatief effect
hebben op de lokale populatie kleine dwergvleermuis.

Munnikkenpolder · Het kappen van bomen is toegestaan, omdat er geen paarverblijfplaatsen
aanwezig zijn en ook geen belangrijke vliegroute.

· Doordat in de directe omgeving voldoende foerageergebied aanwezig
blijft, zal het vernietigen van het foerageergebied geen negatief effect
hebben op de lokale populatie kleine dwergvleermuis.

3.3.3 Overige zoogdieren
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Uit het bronnenonderzoek zijn waarnemingen bekend van de tabel 1 soorten haas, mol, egel,
bunzing en vos. De noordse woelmuis (tabel 3 soort) is waargenomen in de Kaag en de Weide
Aa.

Binnen de diverse locaties is geen geschikte habitat voor tabel 2 of 3 soorten, door het
ontbreken van geschikt habitat als brede rietkragen of bos.

Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Voor de tabel 1 soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling.
Negatieve effecten op beschermde soorten van tabel 2 of 3 zijn uitgesloten aangezien deze niet
voorkomen in het plangebied en ook niet te verwachten zijn door het ontbreken van geschikt
leefgebied.

3.3.4 Vogels
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Gedurende de inventarisatierondes zijn diverse vogelsoorten broedend aangetroffen. Hieronder
volgt een tabel met de resultaten per locatie. In bijlage 1 zijn de nesten met behulp van stippen
weergegeven op kaart.
Tabel 5: Resultaten broedvogelinventarisatie

Broedvogel-
inventarisatie

14/15 april 2014 14/15 mei 2014 18/19 juni 2014

Driemasterlocatie Meerkoet nest in plas,
koolmees in bomen rond
gebouw. Op/in gebouw
geen broedvogels.

Meerkoet en wilde eend
met jongen in plas,
koolmees in bomen rond
gebouw. Op/in gebouw
geen broedvogels.

Geen nieuwe vestiging
broedvogels. Op/in
gebouwen geen
broedvogels.

Plantage Diverse broedvogels in de
tuinen en bomenrijen,
wilde eend in slootkant.
Nog geen jaarrond
beschermde vogels. Op
het veldje geen vogels.

Diverse broedvogels in de
tuinen en bomenrijen, wilde
eend met pullen en nest
waterhoen in slootkant. Nog
geen jaarrond beschermde
vogels. Op het veldje geen
vogels.

Nog steeds diverse
algemene broedvogels
aanwezig. Nieuw
aangetroffen is nest van
halsbandparkiet.
Geen jaarrond
beschermde nesten
aangetroffen.

Ranzijn In plas nesten van
meerkoet, verder enkele
wilde eenden. In
volkstuinen koolmees.

In plas meerkoeten met
pullen, verder enkele wilde
eenden met pullen. In
volkstuinen koolmees,
houtduif.

Nieuw in de plas is een
broedpaar waterhoen met
pullen. Verder geen
nieuwe vestigingen, geen
jaarrond beschermde
nesten.



Flora- en faunawet

GM-0152237, revisie D4
Pagina 14 van 22

P gemeentehuis,
begraafplaats

Op begraafplaats zelf
geen broedvogels, in
bomen/bossages rond
gebouw diverse
broedvogels, nog geen
jaarrond beschermde
soorten. In slootkanten
wilde eend.

Op begraafplaats
pimpelmees met jongen, in
bomen/bossages rond
gebouw diverse
broedvogels, nog geen
jaarrond beschermde
soorten. In slootkanten
wilde eend, knobbelzwaan
met jongen.

Ook hier waterhoen met
jongen, verder geen
nieuwe soorten
aangetroffen. Geen
soorten met jaarrond
beschermde nesten
aanwezig.

Te slopen panden Op/in zuidelijke pand
geen broedvogels, in
vegetatie rond noordelijke
pand nesten van merel en
heggenmus.

Op/in zuidelijke pand geen
broedvogels, in vegetatie
rond noordelijke pand
nesten van merel, roodborst
en pimpelmees met jongen.

Rond noordelijk pand nog
jonge merels aanwezig.
Geen nesten op of in de
beide panden.

Boomgaardlaan Niets. Broedvogels enkel in het
deel met bomen.

In deel met bomen
diverse zangvogels.
Langs slootkant kleine
karekiet.

Kavel M Houtduif in boom. Houtduif in boom. Geen vogels meer
aanwezig.

Munnikkenpolder Veel watervogels
aanwezig, nesten van
ganzen, knobbelzwaan,
scholekster, kievit. Op de
plekjes met ruigte/riet
diverse zangvogels. Nest
buizerd in bomenrij
oostelijk van terrein.
Oeverzwaluwen
aanwezig, nog geen
nesten.

Veel watervogels aanwezig,
nesten van ganzen,
knobbelzwaan, scholekster,
kievit. Ook al veel vogels
met jongen. Op de kale
delen waar gewerkt werd
geen vogels aangetroffen.
Op de plekjes met ruigte/riet
diverse zangvogels. Nest
buizerd in bomenrij oostelijk
van terrein. Oeverzwaluwen
aanwezig, nog geen nesten.

Op enkele plaatsen
meerdere nesten van
oeverzwaluw (zie kaart).
Vier nesten van kluut
aangetroffen, waarvan
één met jongen. Ook nest
van visdief aanwezig.
Jongen van buizerd
uitgevlogen. Meerdere
paren kleine plevieren.
Ook gele kwikstaart als
nieuwe broedvogel
vastgesteld.

Vierzicht kavel 1 Nesten houtduif en
koolmees. Bijna gehele
bodem begroeid met
daslook.

Diverse broedvogels
aanwezig, nog geen
jaarrond beschermde
soorten.

Diverse algemene
zangvogels aanwezig.
Geen soorten met
jaarrond beschermde
nesten.

Vierzicht kavel 5 Geen broedvogels. Grasmus in struweel langs
rand van terrein.

Grasmus nog steeds
aanwezig. Meerkoet met
jongen in sloot.

Bospoort Meerkoeten in slootkant,
paartje scholeksters
aanwezig.

Scholeksters met jongen,
enkele paren oeverzwaluw
aanwezig maar nog geen
nesten.

Oeverzwaluwen niet meer
aanwezig, Scholeksters
met bijna vliegvlugge
jongen.

Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Alleen op locatie Munnikenpolder is een jaarrond beschermd nest aangetroffen. Het betreft een
nest van een buizerd. De nest van de buizerd valt onder categorie 4. Dit zijn vogels die jaar in
jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te
bouwen. Dit nest mag niet zo maar verdwijnen, tenzij op basis van een omgevingscheck is
aangetoond dat de buizerd gemakkelijke in de directe omgeving elders een nest kan maken.
Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, dan moet een alternatief nest aangeboden worden.
Bijvoorbeeld een nestkast. Als dit ook niet mogelijk is, moet een ontheffing aangevraagd
worden.
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Hoewel de oeverzwaluw onder categorie 5 valt en het juridisch niet verplicht is om deze soort te
compenseren, wordt wel geadviseerd om een oeverwand te plaatsen in de te realiseren park
voordat de nesten verwijderd worden. De oeverzwaluw broedt al meerdere jaren binnen het
plangebied. Voor bewoners en vogelaars kan het uiteindelijk verwijderen van de nesten leiden
tot onbegrip en weerstand. Mochten zij een bezwaar indienen, dan moeten de werkzaamheden
stop gezet worden, totdat het bezwaar behandeld is. Dit kan leiden tot vertragingen van de
werkzaamheden.

Algemeen voorkomende vogels die aan het broeden zijn, mogen gedurende het broedseizoen
niet verstoord worden door de werkzaamheden. Dit is in het kader van de Ff-wet niet
toegestaan en moet voorkomen worden door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te
voeren, op voldoende afstand of om te voorkomen dat vogels gaan broeden door verstoring of
door het broedgebied voor het broedseizoen ongeschikt te maken. Het vernietigen van
potentieel broedgebied buiten het broedseizoen is toegestaan.

Figuur 3: Locatie van het buizerdnest: blauw

3.3.5 Amfibieën en Reptielen
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Uit het bronnenonderzoek blijkt dat in de gemeente Leiderdorp tabel 1 soorten zijn
waargenomen. Het betreffen de gewone pad en kleine watersalamander. De rugstreeppad, een
tabel 3 soort, is in de Boterhuispolder te Leiderdorp aangetroffen. De rugstreeppad is een zeer
mobiele pioniersoort, die meerdere kilometers per dag kan afleggen. Er bestaat daardoor een
mogelijkheid dat de soort op één van de locaties voorkomt. Zeker die locaties waar zand is
opgelegd, zijn zeer geschikt leefgebied voor de rugstreeppad.
Waarnemingen van andere tabel 3 amfibieën soorten zijn niet bekend in de literatuur en ook
niet te verwachten. De heikikker komt met name voor in de Nieuwkoopse Plassen, de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. De kamsalamander komt met name voor langs de
rivieren de Lek en de Hollandsche IJssel en in de Vijfheerenlanden en daarom niet te
verwachten in het plangebied.

De ringslang (tabel 3 soort) wordt steeds vaker waargenomen in Cronesteynpark in Leiden en
de directe omgeving. In Leiderdorp is nog geen waarneming van de ringslang bekend.
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De ringslang is geen sterk mobiele soort en naar verwachting zal hij (nog) niet de diverse
woonwijken en bedrijventerreinen overbrugd hebben en op één van de diverse locaties
aanwezig zijn. Daarbij vormen de Rijksweg A4 en de Oude Rijn ook een grote belemmering.

Omdat in de omgeving van het plangebied de rugstreeppad is waargenomen en op diverse
locaties potentieel leefgebied aanwezig is, is een gerichte inventarisatie uitgevoerd. De
resultaten zijn in onderstaand tabel weergegeven. Hieruit blijkt dat de rugstreeppad niet is
waargenomen.

Tabel 6: Resultaten rugstreeppadinventarisatie
Rugstreeppad 28 april 2014

luisterronde
7 mei 2014
luisterronde

14 mei 2014
luisterronde

Driemasterlocatie X X X
Plantage X X X
Ranzijn X X X
P gemeentehuis,
begraafplaats

X X X

Te slopen panden X X X
Boomgaardlaan X X X
Kavel M X X X
Munnikkenpolder X X X
Vierzicht kavel 1 X X X
Vierzicht kavel 5 X X X
Bospoort X X X

Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Voor de tabel 1 soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Negatieve effecten op beschermde soorten van tabel 2 of 3 zijn uitgesloten aangezien deze niet
voorkomen op één van de W4 locaties.

3.3.6 Vissen
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Voor het project W4 is in 2004 ontheffing verkregen voor de beschermde soorten kleine
modderkruiper (tabel 2 soort), rivierdonderpad (tabel 2 soort) en bittervoorn (tabel 3 soort). De
kleine modderkruiper en bittervoorn is in 2012 ook aangetroffen in de Boterhuispolder. Deze
twee soorten komen vrij algemeen voor in Zuid-Holland en kunnen ook in één van de locaties
voor komen. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de visinventarisatie weergegeven.
Hieruit blijkt dat de kleine modderkruiper voorkomt (tabel 2 soort) op de locaties Kavel M,
Bospoort, Munnikkenpolder (in alle watergangen en de twee grote plassen) en in
Driemasterlocatie (de vijver). Andere beschermde vissoorten zijn niet waargenomen.

Tabel 7: Resultaten visinventarisatie
Vissen 14 mei 2014 4 juni 2014 Munnikenpolder
Driemasterlocatie Kleine modderkruiper X
Plantage X X
Ranzijn X X
Pgemeentehuis,
begraafplaats

X X

Te slopen panden X X
Boomgaardlaan X X
Kavel M Kleine modderkruiper X
Munnikkenpolder X Kleine modderkruiper
Vierzicht kavel 1 X X
Vierzicht kavel 5 X X
Bospoort Kleine modderkruiper X
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Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Zodra er werkzaamheden in de watergangen worden uitgevoerd op de locaties
Driemasterlocatie, Kavel M, Munnikenpolder en Bospoort, ondervindt de kleine modderkruiper
verstoring.
Bij dempingswerkzaamheden verliest de kleine modderkruiper ook leefgebied en kan gedood
worden. Effecten op beschermde vissen van tabel 3 zijn uitgesloten aangezien deze niet
voorkomen op de W4 locaties.

3.3.7 Ongewervelden
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Uit het bronnenonderzoek zijn geen waarnemingen bekend van beschermde ongewervelden.
Beschermde soorten van tabel 2 of 3 worden ook niet te verwachten doordat er geen geschikt
biotoop aanwezig is. De platte schijfhoren, tabel 3 soort, komt voor in wateren met een goede
waterkwaliteit en een goede vegetatieontwikkeling. Ondanks deze eisen, is de soort in Leiden
aangetroffen op enkele locaties, waarvan de aanwezigheid niet verwacht werd. Zo is de platte
schijfhoren op het terrein van Naturalis aangetroffen. Om deze reden is besloten om de vis-
inventarisatie uit te breiden met een inventarisatie naar de platte schijfhoren.
Gedurende de inventarisatie is de platte schijfhoren niet aangetroffen.

Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Negatieve effecten op beschermde soorten van tabel 2 of 3 zijn uitgesloten aangezien deze niet
voorkomen in het plangebied en door het ontbreken van geschikt biotoop ook niet te
verwachten zijn.
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4 Provinciaal beleid

Het beleidskader van de overheid dat niet in wetgeving is vastgelegd bestaat uit:
· Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
· Weidevogel- en ganzenfoerageergebieden.
· Strategische reservering natuur.

4.1 Toetsingskader
Ecologisch Hoofdstructuur
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is op provinciaal niveau uitgewerkt tot de Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) met kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden,
beheergebieden en robuuste ecologische verbindingszones. De wettelijke bescherming (Wro)
van de EHS is geregeld via het bestemmingsplan. De Ecologische Hoofdstructuur voor de
provincie Zuid-Holland is vastgelegd in de Structuurvisie en de Provinciale ruimtelijke
verordening).
De afweging voor ingrepen in de EHS gaat volgens het ‘nee, tenzij-principe’. In onderstaand
schema is dit stapsgewijs weergegeven. Ingrepen met een significant negatieve invloed op de
wezenlijke kenmerken en waarden mogen niet plaatsvinden, tenzij er sprake is van een
zwaarwegend maatschappelijk belang en indien er geen alternatieven zijn. Indien bij een
ingreep schade wordt aangericht aan een EHS-gebied, dan dient dit in ieder geval gemitigeerd
te worden. De resteffecten aan verlies van kwaliteit en/of oppervlakte dient te worden
gecompenseerd. Daarnaast kan salderen van positieve en negatieve effecten op de EHS
uitkomst bieden om projecten in de EHS te realiseren. Het verkennend natuuronderzoek geeft
inzicht in de ligging van EHS gebieden in de omgeving van het plangebied en de noodzaak voor
het doorlopen van ‘nee, tenzij, procedure’. De provincie hanteert geen externe werking voor
EHS gebieden.
Een ‘nee, tenzij-toets’ behoeft alleen te worden doorlopen indien er sprake is van een
RO-procedure met betrekking tot wijziging van de bestemming van het plangebied.

Weidevogel- en ganzenfoerageergebieden
In het kader van het provinciaal beleid van Zuid-Holland zijn belangrijke weidevogelgebieden
aangewezen. Op deze gebieden is het ‘nee-tenzij-beginsel’ van toepassing.
Voor ganzenfoerageergebieden is het ‘nee-tenzij beginsel’ niet van toepassing. Voor deze
gebieden kunnen beheervergoedingen worden aangevraagd. De aanwijzing heeft geen
consequenties in het kader van ruimtelijke ordeningsprocedures.
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Strategische reservering natuur
Dit betreft agrarische gebieden die zijn aangewezen in het kader van internationale verplich-
tingen, maar geen deel uitmaken van de EHS. Deze gebieden vallen onder het ‘nee-tenzij-
beginsel’.

4.2 Methode
Voor de inventarisatie van de EHS-gebieden, de weidevogel- en ganzenfoerageergebieden en
Strategische reservering natuur is gebruik gemaakt van de kaarten die door de Provincie Zuid-
Holland beschikbaar zijn gesteld op hun website.

4.3 Resultaten
4.3.1 Ecologisch Hoofdstructuur
De diverse locaties liggen niet in de EHS. Wel grenst de Munnikkenpolder vrijwel aan de EHS
(figuur 4) en op circa 650 meter ten noordwesten van de Munnikkenpolder ligt een ecologische
verbinding.

Analyse en toetsing effecten
Alleen (planologische) ontwikkelingen binnen de EHS moeten getoetst worden op negatieve
effecten. Aangezien het plangebied buiten de begrenzing van de EHS ligt, is nadere toetsing
dan ook niet aan de orde.

Figuur 4: Ligging van de EHS, weidevogelgebieden en strategische reservering natuur ten opzicht van het
plangebied (rood omcirkeld)

4.3.2 Gebieden buiten de EHS
De locaties liggen niet in een belangrijke weidevogelgebied. Het dichtstbijzijnde weidevogel-
gebied ligt op een afstand van circa 200 meter ten zuidoosten van de Munnikenpolder.
Bospoort ligt op circa 700 meter afstand van een belangrijke weidevogelgebied. Net als de
locaties Boomgaardlaan en Kavel M. Op circa 3 km ten zuiden van het plangebied ligt een stuk
grond dat is aangewezen als ‘Strategisch reservering natuur’. Het dichtstbijzijnde
ganzenfoerageergebied ligt circa 16 km ten zuiddoosten van het plangebied en is niet zichtbaar
in figuur 4.
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Analyse en toetsing effecten
De locaties liggen op zodanige afstand van een terrein met status ‘strategische reservering
natuur’ en ganzenfoerageergebied dat negatieve gevolgen als gevolg van enige vorm van
verstoring niet aan de orde is.

De locaties Munnikkenpolder, Bospoort, Boomgaardlaan en Kavel M liggen binnen de mogelijke
beïnvloedingsgebied van belangrijke weidevogelgebieden, waardoor er sprake kan zijn van
effecten in het kader van externe werking.
De tijdelijke werkzaamheden op de locatie Munnikkenpolder zijn gericht op het realiseren van
een ‘Polderpark’ waarbij veel water kenmerkend zullen zijn voor het gebied en waarbij auto-
verkeer niet aanwezig zal zijn. Op de Boomgaardlaan wordt een fietspad gerealiseerd, dat
ontsluiting biedt aan dit ‘Polderpark’. Gedurende de werkzaamheden is er tijdelijk extra
verstoring in de vorm van onder andere geluid, trillingen, optische beweging en stikstof in de
directe omgeving van de twee locaties. Nadat deze locaties zijn ingericht zal er met name extra
verstoring aanwezig zijn in de vorm van verlichting, geluid (brommers, gepraat etc.) en
beweging. Zowel de verstoring van de tijdelijke werkzaamheden als de verstoring na de
uiteindelijke inrichting, zullen geen invloed hebben op de belangrijke weidevogelgebieden. Het
betreffen tijdelijke werkzaamheden en de verstoringen zullen niet reiken tot aan de
weidevogelgebieden.
Een nadere toetsing is niet noodzakelijk.

De tijdelijke werkzaamheden op de locatie Bospoort en Kavel M zijn gericht op het realiseren
van bedrijven, winkels en kantoren. Gedurende de werkzaamheden is er tijdelijk extra
verstoring in de vorm van onder andere geluid, trillingen, beweging en stikstof in de directe
omgeving van de twee locaties. Nadat deze locaties zijn ingericht zal er met name extra
verstoring aanwezig zijn in de vorm van verlichting, geluid, beweging en stikstof. Zowel de
verstoring van de tijdelijke werkzaamheden als de verstoring na de uiteindelijke inrichting, zullen
geen invloed hebben op de belangrijke weidevogelgebieden. Het betreffen tijdelijke
werkzaamheden en de type verstoringen zullen niet reiken tot aan de weidevogelgebieden. Een
nadere toetsing is niet noodzakelijk.
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5 Conclusies

5.1 Natuurbeschermingswet
Er is een Natura 2000-gebied (De Wilck) aanwezig nabij het plangebied. De voorgenomen
werkzaamheden hebben geen negatief effect op beschermde natuurwaarden in het kader van
de Natuurbeschermingswet. Er is geen nader veldonderzoek of effectonderzoek noodzakelijk.
Een vergunning is niet noodzakelijk.

5.2 Flora- en faunawet
Er zijn beschermde soorten aanwezig in het plangebied. Dit betreffen de daslook, gewone
dwergvleermuis, buizerd en de kleine modderkruiper.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden op de locatie Vierzicht kavel 1 kan een werkprotocol
opgesteld worden op basis van een goedgekeurde gedragscode, voor de daslook. Aanvraag
van een ontheffing is dan niet nodig. Als de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden
volgens het werkprotocol moet een ontheffing aangevraagd worden.

Er bevinden zich geen functies in het plangebied welke van essentieel belang zijn voor de
instandhouding van de lokale populaties van de aangetroffen vleermuizensoort. Het verwijderen
van de bomen heeft daarmee geen negatief effect op de gunstige staat van instandhouding van
de gewone dwergvleermuis, mits verstoring gedurende de vliegperiode wordt voorkomen.
In dit kader zijn dan ook geen negatieve effecten voorzien en hoeven geen vervolgprocedures
in gang te worden gezet. Er zijn geen vaste verblijfplaatsen en geen ontheffing noodzakelijk.
Dit met uitzondering van de boerderij en/of bijgebouwen en de bomen op het terrein
binnen de locatie P gemeentehuis/begraafplaats. Nog nader uit te voeren onderzoek
moet uitwijzen of hier vaste verplaatsen zijn en er een ontheffing noodzakelijk is.

Voor alle vogels geldt dat het noodzakelijk is rekening te houden met deze soort gedurende het
broedseizoen.
Zodra de boom met buizerdsnest op de locatie Munnikkenpolder gekapt moet worden, is het
noodzakelijk een omgevingscheck uit te voeren en de mogelijke vervolgstappen daarna:
compenseren en/of een ontheffing aan te vragen.
Geadviseerd wordt een oeverzwaluwwand te realiseren voordat de nesten verwijderd worden,
voor het behouden/creëren van maatschappelijk draagvlak. Juridisch is dit niet verplicht.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de wateren op de locaties Kavel M, Bospoort,
Munnikkenpolder en Driemasterlocatie (de vijver) kan een werkprotocol opgesteld worden op
basis van een goedgekeurde gedragscode, voor de kleine modderkuiper. Aanvraag van een
ontheffing is dan niet nodig. Als de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden volgens het
werkprotocol moet een ontheffing aangevraagd worden.

5.3 Provinciaal beleid
5.3.1 Ecologische Hoofdstructuur
De voorgenomen werkzaamheden hebben geen effect op beschermde gebieden in het kader
van de EHS, omdat ze er buiten zijn gelegen en externe werking niet van toepassing is. Er is
geen nader veldonderzoek of effectonderzoek noodzakelijk. Nadere procedure in de vorm van
een ‘nee, tenzij-toets’ is niet noodzakelijk.
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5.3.2 Gebieden buiten de EHS
Er zijn geen weidevogelgebieden of strategische reserveringen natuur in of nabij het plan-
gebied. Er is geen nader veldonderzoek of effectonderzoek noodzakelijk en er zijn nadere
procedure in de vorm van een ‘nee, tenzij-toets’ noodzakelijk.

5.4 Resumé
Samenvattende tabel
Wetgeving Effecten Nader veld

onderzoek
Nader effect
onderzoek

Mitigerende
maatregelen*

Nadere
procedure

Nb-wet · Geen · Geen · Geen · Geen · Geen

Ff-wet · Tabel 2
soorten

· Tabel 3
soorten

· Geen · Geen · Daslook verplaatsen
· Geen lichtverstoring

in periode maart t/m
oktober.

· Werken buiten
broedseizoen /  op
voldoende afstand
van broedvogel
werken/ voorkom
broedende vogels.

· Nest van de buizerd
niet vernietigen of
buizerd verstoren
tijdens
broedseizoen.

· Werkzaamheden in
watergangen buiten
voortplantings-
seizoen uitvoeren

· Opstellen werkprotocol
voor de kleine
modderkruiper en
daslook of ontheffing
aanvragen.

· Omgevingscheck/
compensatie/
ontheffingsaanvraag bij
verwijderen buizerdnest.

· Ja · Ja · Vleermuisonderzoek op
terrein boerderij op
locatie P-gemeentehuis/
begraafplaats

Provinciaal
beleid

· Geen · Geen · Geen · Geen · Geen

* mogelijke maatregelen om effecten te voorkomen
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Bijlage 1

Resultaten broedvogelinventarisatie stippenkaarten



Bijlage 1 : Resultaten broedvogelinventarisatie stippenkaarten
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Munnikkenpolder, Watervogels: Krakeend: blauw, Wilde eend: groen, Kuifeend: rood, Bergeend: geel,
Meerkoet: zwart, Fuut: wit

Munnikkenpolder, Ganzen/zwanen: Grauwe gans: blauw, Grote canadese gans: groen, Nijlgans: rood,
Knobbelzwaan: geel



Bijlage 1 : Resultaten broedvogelinventarisatie stippenkaarten (Vervolg 1)
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Munnikkenpolder, Steltlopers/visdief: Scholekster: wit, Kievit: blauw, Kleine plevier: groen, Tureluur:
geel, Kluut: rood, Visdief: zwart

Munnikkenpolder,  Oeverzwaluw en overige niet-zangvogels: Oeverzwaluw: rood, Grote bonte specht:
geel, Buizerd: blauw, Fazant: groen, Houtduif: wit



Bijlage 1 : Resultaten broedvogelinventarisatie stippenkaarten (Vervolg 2)
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Munnikkenpolder, Zangvogels 1: Rietzanger: rood, Kleine karekiet: geel, Bosrietzanger: groen,
Blauwborst: blauw, Rietgors: wit

Munnikkenpolder, Zangvogels  2: Koolmees: blauw, Pimpelmees: groen, Tjiftjaf: rood, Fitis: geel,
winterkoning: wit, witte kwikstaart: zwart



Bijlage 1 : Resultaten broedvogelinventarisatie stippenkaarten (Vervolg 3)
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Munnikkenpolder, Zangvogels  3: Grasmus: rood, Zwartkop: zwart, Tuinfluiter: geel, Merel: groen,
Heggenmus: wit, Gaai: blauw

Munnikkenpolder, Zangvogels  4: Putter: geel, Groenling: groen, Gele kwikstaart: rood, Ekster: blauw,
Zwarte kraai: wit



Bijlage 1 : Resultaten broedvogelinventarisatie stippenkaarten (Vervolg 4)
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Bospoort en Vierzicht kavel 5, Broedvogels: Meerkoet: geel, Grasmus: rood, Scholekster: groen,
Oeverzwaluw: blauw

Driemasterlocatie, Broedvogels: Meerkoet: blauw, Wilde eend: geel, Koolmees: groen



Bijlage 1 : Resultaten broedvogelinventarisatie stippenkaarten (Vervolg 5)
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Overige gebieden, Zangvogels 1: Koolmees: geel, Zwartkop: blauw, Pimpelmees: groen, Merel: rood,
Putter: wit, Boomkruiper: zwart

Overige gebieden, Zangvogels 2: Groenling: groen, Kleine karekiet: geel, Roodborst: rood,
Winterkoning: blauw, Zanglijster: wit, Vink: zwart



Bijlage 1 : Resultaten broedvogelinventarisatie stippenkaarten (Vervolg 6)
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Overige gebieden, Zangvogels 3: Zwarte kraai: geel, Ekster: rood, Grasmus: blauw, Heggenmus: groen,
Tjiftjaf: wit, Gaai: zwart

Overige gebieden, Niet-zangvogels: Wilde eend: geel, Meerkoet: rood, Waterhoen: groen, Houtduif:
zwart, Turkse tortel: blauw, Halsbandparkiet: wit, Grote bonte specht: oranje
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 Griffie  Leiderdorp,   
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t/m december 2014 
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De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel, nr. Z/15/010211/20249; 

gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en 

fractieondersteuning en op artikel 33 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

1. De verantwoordingen van de raadsfracties over de besteding van het fractiegeld van 

april t/m december 2014 voor kennisgeving aan te nemen; 

2. Kennis te nemen van het verslag van de Kascommissie over de afrekening van het 

fractiegeld van april t/m december 2014; 

3. De bedragen van de uitgaven van de raadsfracties van april t/m december 2014 vast te 

stellen; 

4. De hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten vast te stellen. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 2 maart 2015, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh    mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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  raadsvoorstel     

Afdeling:   Griffie  Leiderdorp,   

Onderwerp:  Afrekening fractiegelden april 

t/m december 2014 

 Aan de raad.  

 

 

 

 

 

*Z00404132D6* 
 

Beslispunten 

1. De verantwoordingen van de raadsfracties over de besteding van het fractiegeld van 

april t/m december 2014 voor kennisgeving aan te nemen; 

2. Kennis te nemen van het verslag van de Kascommissie over de afrekening van het 

fractiegeld van april t/m december 2014; 

3. De bedragen van de uitgaven van de raadsfracties van april t/m december 2014 vast te 

stellen. 

4. De hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten vast te stellen. 

 

 

1 Inleiding 

Artikel 33 van de Gemeentewet schrijft voor dat de raad in een verordening de ambtelijke 

bijstand en de fractieondersteuning regelt. In de “Verordening op de ambtelijk bijstand van 

de raad en de fractieondersteuning gemeente Leiderdorp 2011” is in artikel 9 geregeld dat 

de  raadsfracties jaarlijks recht hebben op een financiele bijdrage als tegemoetkoming in 

de kosten voor het functioneren van de fractie. De besteding is in grote lijnen in dezelfde 

verordening geregeld en nader gepreciseerd in de fractiegeldentabel (bijlage). 

Jaarlijks leggen de raadsfracties verantwoording af over de besteding van het fractiegeld. 

Omdat 2014 een verkiezingsjaar was heeft direct na de gemeenteraadsverkiezingen 

afrekening plaatsgevonden met de “oude” fracties over de periode januari t/m maart 2014 

(raadsbesluit 12 mei 2014, Z/14/0009642135). 

De “nieuwe” fracties hebben over de periode april t/m december 2014 een voorschot 

ontvangen. 

 



Pagina 2 van 3 Versie 1 

Registratienr.: Z/15/010211/20249    Agendapunt  5 

  raadsvoorstel     

2 Beoogd effect 

Voldoen aan artikel 13 lid 4 en lid 5 van de Verordening op de ambtelijk bijstand van de 

raad en de fractieondersteuning gemeente Leiderdorp 2011: 

 De raad stelt na ontvangst van het verslag van de kascommissie en/of de 

accountant de bedragen vast van de uitgaven van de verschillende raadsfracties; 

 De raad stelt, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen 

voorschotten vast. 

 
3 Argumenten 

De kascommissie heeft de afrekeningen bekeken en een verslag (bijlage) uitgebracht. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De fractiegeldentabel (bijlage) is niet uitputtend. De fracties dienen ook steeds zelf de 
afweging te maken wat wel en niet binnen de regelgeving past. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t.  
 

6 Communicatie en participatie 

De griffier en de kascommissie hebben de afrekeningen bekeken. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Op grond van artikel 9 lid 2 van de Verordening op de ambtelijk bijstand van de raad en de 

fractieondersteuning gemeente Leiderdorp 2011 worden de bedragen jaarlijks opgenomen 

in de begroting. 

 

8 Evaluatie 

Aan de hand van het verslag van de kascommissie bespreekt het presidium jaarlijks de 

wenselijkheid het systeem en/of de fractiegeldentabel aan te passen. 

 

 

 

de griffier,   voorzitter presidium, 

 

mevrouw J.C. Zantingh  W.N.A. Joosten 
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  raadsvoorstel     

 
 
 
Bijlagen: 1. Verantwoordingen fractie (ter inzage leeskamer)  

2. Fractiegeldentabel 
    2. Verslag kascommissie 



Verslag van de kascommissie afrekening fractiegelden april t/m december 2014  

 

De kascommissie heeft, conform opdracht van het Presidium, de verantwoording  van de 
besteding van de fractiebudgetten gecontroleerd. De administraties bleken allen op orde 
en van alle noodzakelijke documentatie voorzien.  

De commissie heeft slechts één aanvullend document gevraagd: de originele factuur van 
D’66 voor de kosten van de WEB-site. Het gaat hier naar het oordeel van de 
kascommissie slechts om een technisch administratieve afronding: aan uitgave noch 
hoogte van het bedrag wordt getwijfeld.  

Twee punten zijn de kascommissie opgevallen.  

Ten eerste. Er bestaan grote verschillen in de bankkosten die de banken in rekening 
brengen bij de afzonderlijke fracties. Zo zijn de kosten voor de VVD € 128,70 per jaar, 
D’66 € 86,29, GroenLinks € 37,10 die voor het CDA € 19,80, terwijl de fracties van LPL 
en PvdA een zodanig constructie hebben dat er geen bankkosten worden betaald. 
Slechts als suggestie van de kant van de kascommissie: wellicht verdient het aanbeveling 
om met de betreffende bank nog eens over de kosten te spreken.  

Ten tweede. De VVD en het CDA hebben een nieuwjaarsadvertentie (VVD) resp. een 
Kerstadvertentie (CDA) uit het fractie budget bekostigd. De regels zoals die voor het 
Leiderdorpse fractiebudget zijn opgenomen sluiten dat niet uit. Omdat enkele partijen 
dachten dat dit soort uitgaven vanuit het fractiebudget wel waren uitgesloten, stelt de 
kascommissie voor om in de regels expliciet een antwoord op de vraag op te nemen of 
dit type advertenties wel of niet uit het fractiebudget mogen worden bekostigd zodat 
daarover ondubbelzinnig duidelijkheid bestaat. Mocht het antwoord op de vraag 
negatief zijn, dan stelt de kascommissie desalniettemin voor om de uitgaven van VVD en 
CDA voor 2014 wel goed te keuren, omdat de toen geldende regels dat niet uitsluiten.  

Voor het overige stelt de kascommissie voor de besteding van de fractiebudgetten april-
december 2014 decharge te geven.  

Met vriendelijke groet, 

Corine Hamer 
Hugo Langenberg 
Olaf McDaniel 
 

 



Fractiegelden tabel 130326 

Op basis van het voorgaande en (voorbeelden uit) de praktijk is de volgende tabel opgemaakt van 
kosten die wel en kosten die niet uit de fractiebijdragen kunnen worden vergoed. De kostensoorten 
komen deels uit de uitgaven van afgelopen jaren, deels uit de voorbeelden van andere gemeenten. 
Dit overzicht kan in de loop der tijd nog worden aangevuld met andere kostensoorten. Het is daarbij 
steeds de raad, middels het Presidium, die bepaalt welke kosten wel en welke niet vanuit het 
gemeentelijk beschikbaar gesteld budget kunnen worden vergoed. 

 

WEL NIET 
 

Raadswerkzaamheden (m.n. 
politiek getinte) 
 

Uitgaven in strijd met wettelijke bepalingen en 
overige regelingen; 
Uitgaven welke bestreden 
moeten worden uit de 
raads/onkostenvergoedingen (geen aanvulling 
op raadsvergoedingen) Bijv.: reiskosten binnen 
de gemeente, want dat zit al in de 
onkostenvergoeding uit Rechtspositieregeling 
voor raadsleden. 

Personele ondersteuning van de fractie 
(fractiemedewerker, fractieassistent, 
secretarieel, organisatorisch, inhoudelijk, 
onderzoek).  
 
Kosten voor fractieassistentie max. €750,- per 
jaar (invulling vrij)→presidium 130319 
 

Betalingen aan politieke partijen, 
daarmee verbonden instellingen 
of natuurlijke personen geen 
verkiezingscampagnes of 
partijbelangen 
 
Kosten ivm 
verkiezingscampagne 
(advertenties, verkiezingskrant) 
 

Inhuren van (externe of ambtelijke) adviseurs 
 

Inzetten van het budget ten behoeve van 
controle of contraexpertise (dit om vermenging 
met het onderzoeksbudget van de raad te 
voorkomen) 

Opzetten en onderhouden en beheren van een 
website door anderen; 
Fractie Nieuwsbrief 

Laptop tbv personele ondersteuning; 
Fotocamera 
 

Financiële en facilitaire ondersteuning bij 
uitwerken van initiatieven 
volksvertegenwoordigende rol 

Giften (attentie, geschenk); 
Presentjes/bloemen/kaarten e.d. t.b.v. relaties; 
Lief en leed; 
Archiefkast; 
 
 

Organiseren openbare bijeenkomsten door 
fractie (waarbij de doelgroep breder is 
dan alleen de leden van de eigen partij en het 
onderwerp betrekking heeft op de 
gemeentepolitiek; zaalhuur, organisatie, 
publiciteit). 
 

Kosten fractievergaderingen op 
locatie (anders dan stadskantoor); 
Interne bijeenkomsten (partij-politieke, 
kennismaking) 
 



Fractie excursies, werkbezoeken e.d. Fractieweekenden e.d 

Opleidingen gericht op functioneren v.d. fractie 
als geheel. 

Individuele/persoonlijke onkosten raadsleden 
(cursussen, congressen, opleidingen) 

Administratiekosten t.b.v. gehele 
fractie 
 

Individuele administratiekosten 
 

Onkosten steunfractieleden (evt. reiskosten 
naar bijv regiovergadering). 

Consumpties, lunches, catering, diners, ect. 
 

 

 

Toelichting: 

WEL = de betreffende kostensoorten mogen wel worden betaald vanuit de door de gemeente 
beschikbaar gestelde jaarlijkse bijdrage voor fractieondersteuning 

NIET = de betreffende kostensoorten mogen niet worden betaald vanuit de door de gemeente 
beschikbaar gestelde jaarlijkse bijdrage voor fractieondersteuning. 



Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp,   

Onderwerp: Verordening geldelijke 

voorzieningen 

(burger)raadsleden, 

commissieleden en leden van 

de Rekenkamer Leiderdorp 

2015 

   

 

 

*Z003ED5EEFF* 
 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel, nr. Z/14/005746/19654; 

gezien het advies van het presidium van 9 februari 2015; 

gelet op het bepaalde in artikel 81k, 95 en 96 van de Gemeentewet en gelet op de artikelen 4, 

7a vierde lid, 13 tweede lid, 14 eerste lid van het Rechtspositiebesluit raads- en 

commissieleden; 

b e s l u i t: 

vast te stellen de Verordening geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden, commissieleden en 

leden van de Rekenkamer gemeente Leiderdorp 2015. 

 

Artikel 1 Algemene bepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Wet: de Gemeentewet; 

b. Raad: de gemeenteraad van Leiderdorp; 

c. Commissie: commissie ingesteld door de raad op grond van de artikelen 82, 83 of 84 

van de Gemeentewet; 

d. Politiek Forum: commissie ingesteld door de raad op grond van de artikel 82 ter 

voorbereiding van de raadsvergadering; 

e. Commissielid: lid van een commissie, bedoeld in artikel 1 lid b; 
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f. Burgerraadslid: lid van een politieke partij die de raadsleden van die partij ondersteunt 

bij hun werkzaamheden onder andere door deelname aan het Politiek Forum. De raad 

benoemt een burgerraadslid op voordracht van een fractie; 

g. Fractie: het geheel van leden van een raadsfractie alsmede de burgerraadsleden van 

die politieke partij; 

h. Raadsfractie; leden van de raad die door het Centraal Stembureau op dezelfde 

kandidatenlijst verkozen zijn verklaard, worden bij aanvang van de zitting als een fractie 

beschouwd. Is onder een lijstnummer slechts een lid verkozen, dan wordt dit lid als een 

afzonderlijke fractie beschouwd; 

i. Rekenkamer: de Rekenkamer van de gemeente Leiderdorp ingesteld door de raad op 

grond van artikel 81a; 

j. Waar in deze verordening ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ worden gelezen. 

 

Artikel 2 Vergoeding voor raadsleden voor de werkzaamheden en onkostenvergoeding 

1. De leden van de raad ontvangen per kalenderjaar een vergoeding voor hun 

werkzaamheden en een onkostenvergoeding. Deze vergoeding en onkostenvergoeding 

zijn gelijk aan het door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

vastgestelde maximum als vermeld in de jaarlijkse circulaire van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

2. Hij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar lid van de raad is geweest, 

ontvangt de vergoeding en onkostenvergoeding, als bedoeld in lid 1, naar 

evenredigheid van het aantal dagen dat hij het lidmaatschap van de raad heeft bekleed; 

3. De betaling van de vergoeding en onkostenvergoeding, als bedoeld in lid 1, geschiedt in 

maandelijkse termijnen; 

4. Naast de vergoeding en onkostenvergoeding ontvangen fractievoorzitters voor de duur 

van hun fractievoorzitterschap per jaar een toelage op grond van artikel 8b 

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. 

 

Artikel 3 Vergoeding voor burgerraadsleden, commissieleden en de Rekenkamer 

1. Burgerraadsleden ontvangen een vergoeding als zij deelnemen aan en het woord 

voeren in een vergadering van het Politiek Forum. Deze vergoeding is gelijk aan het 

door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde maximum 

als vermeld in tabel IV in de jaarlijkse circulaire van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties; 
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2. Het deelnemen van burgerraadsleden aan een vergadering, als bedoelt in lid 1, blijkt uit 

het tekenen van een presentielijst en uit het beeld- en geluidverslag in het 

raadsinformatiesysteem; 

3. Commissieleden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen 

van een commissie. Deze vergoeding is gelijk aan het door de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde maximum als vermeld in tabel 

IV in de jaarlijkse circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties; 

4. In afwijking van lid 3 van dit artikel ontvangen leden van de Rekenkamer als vergoeding 

voor het deelnemen aan een vergadering van de Rekenkamer twee maal het bedrag als 

bedoeld in lid 3 van dit artikel; 

5. In afwijking van het bepaalde in het derde en vierde lid van dit artikel ontvangt de 

voorzitter van de Rekenkamer voor het deelnemen aan een vergadering van de 

Rekenkamer drie maal het bedrag als bedoeld in lid 1 van dit artikel; 

6. De vergoeding wordt na afloop van elk kalenderkwartaal, op basis van zijn uit de 

presentielijst blijkende aanwezigheid, aan de rechthebbende uitbetaald; 

7. In afwijking van het derde lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in een 

commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een 

instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd. 

 

Artikel 4 Reis- en verblijfkosten raadsleden, commissieleden en de Rekenkamer 

1. Aan raadsleden worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten in verband 

met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing 

van het gemeentebestuur worden vergoed; 

2. Aan commissieleden en leden van de Rekenkamer worden de reis- en verblijfkosten 

voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie en Rekenkamer vergoed; 

3. De vergoeding als bedoeld in het eerste en tweede lid is: 

a. voor wat betreft de verblijfkosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, 

onderdeel c, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde; 

b. voor wat betreft de reiskosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel a 

en b, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde. 

4. De reiskosten worden voor ten hoogste één vergadering per dag vergoed. 
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5. In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in een 

commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een 

instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd. 

6. De reis- en verblijfkosten worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden 

overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.  

 

Artikel 5 Scholing raads- en burgerraadsleden 

1. Raads- en burgerraadsleden die aan scholing als bedoeld in artikel 13, eerste lid van 

het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden willen deelnemen, die niet door of 

namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dienen daartoe vooraf een 

gemotiveerde aanvraag in bij de griffier. 

2. De aanvraag bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een 

kostenspecificatie. 

3. Kosten van scholing die wordt georganiseerd door de beroepsvereniging van 

raadsleden of door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komt altijd voor 

vergoeding door de gemeente in aanmerking als voldaan wordt aan de voorwaarden 

genoemd in het eerste lid. 

4. De gemeenteraad kan bij aparte verordening nadere regels stellen met betrekking tot de 

maximale vergoeding. 

5. Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen in deze verordening worden 

ingediend komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

6. In voorkomende gevallen beslist de vergadering van fractievoorzitters van alle in de 

raad vertegenwoordigde politieke groeperingen. 

 

Artikel 6 Congres, seminar of symposium raads- en burgerraadsleden  

1. De kosten van deelname aan een cursus, congres, seminar of symposium aangeboden 

of verzorgd door of namens de gemeente Leiderdorp komen voor rekening van de 

gemeente; 

2. Het (burger)raadslid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium 

dat niet aangeboden wordt door of namens de gemeente Leiderdorp, dient een 

gemotiveerde aanvraag in bij het presidium. De aanvraag gaat vergezeld van 

inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van 

de gemeente als het presidium van mening is dat deelname van algemeen belang is in 

verband met de vervulling van het (burger)raadslidmaatschap. 
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Artikel 7 Werkkostenregeling 

Gezien de Wet op de loonbelasting 1964 wijst de gemeente als eindheffingsbestanddeel 

als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van die wet aan de vergoedingen en 

verstrekkingen als bedoeld in artikel 13a van het Rechtspositiebesluit raads- en 

commissieleden. 

 

Artikel 8  Declaratie van kosten 

1. Betaling van kosten als bedoeld in artikel 5 en 6 vindt plaats door rechtstreekse 

toezending van de factuur aan de gemeente: 

2. Facturen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als voldaan wordt aan de 

bepalingen in deze verordening. 

3. De declaratie van kosten die uit eigen middelen vooruit zijn betaald vindt plaats door het 

indienen van de bewijsstukken aan de griffier.  

 

Artikel 9 Toepassing 

In die gevallen waarin deze verordening niet voorziet of wanneer een artikel voor 

verschillende uitleg vatbaar blijkt te zijn, beslist de raad. 

 

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding 

1. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening geldelijke voorzieningen 

(burger)raadsleden, commissieleden en leden van de Rekenkamer gemeente 

Leiderdorp 2015”; 

2. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking in de rubriek Gemeente-

aan-huis van een in de gemeente verschijnend huis-aan-huisblad d.d. 11 maart 2015; 

3. Met ingang van de in het tweede lid genoemde datum wordt de “Verordening geldelijke 

voorzieningen raads- en commissieleden 2011” ingetrokken. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 2 maart 2015, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh    mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Toelichting 

 

ALGEMEEN 

Wettelijke regelingen 

De regeling van de rechtspositie  van raadsleden en leden van gemeentelijke commissies vindt 

op verschillende niveaus plaats, te weten bij wet, algemene maatregel van bestuur (AMvB) en 

gemeentelijke verordening. In de Gemeentewet is aangegeven dat de nadere invulling van de 

rechtspositie van raads- en commissieleden moet worden geregeld bij of krachtens de wet 

(AMvB). Daartoe zijn tot stand gekomen het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. In 

een ministeriële regeling, de Regeling rechtspositie wethouders, zijn sommige vergoedingen 

nader uitgewerkt. In deze wetten en nadere regelgeving zijn alle voor de rechtspositie van 

belang zijnde onderwerpen geregeld. Een aantal voorzieningen, zoals de hoogte van de 

bezoldiging en de verschillende onkostenvergoedingen, is in de rechtspositiebesluiten 

overwegend geregeld in dwingendrechtelijke bepalingen.  

De vergoedingen en regelingen voor raads- en commissieleden die bij of krachtens de wet 

(lees Gemeentewet, rechtspositiebesluit of regeling) dwingendrechtelijk geregeld zijn, zijn niet 

opgenomen in deze verordening. Dit betreft de vergoedingen voor: 

1. De onkostenvergoedingen voor raadsleden en wethouders 

2. De toelage voor fractievoorzitters, leden van de vertrouwenscommissie, leden van de 

rekenkamerfunctie bedoeld in artikel 81oa Gemeentewet, dan wel van 

onderzoekscommissie zoals bedoeld in artikel 115a, derde lid Gemeentewet 

3. De compensatiemaatregelen voor raads- en commissieleden als zij een WW, BOO of 

arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben 

4. De verstrekking van een computer 

5. De voorziening bij ziekte en dienstongeval 

6. De vergoeding voor de waarneming van het voorzitterschap van de gemeenteraad 

7. De voorziening bij tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte 

8. De tegemoetkoming in de ziektekosten 

9. Voorzieningen voor raads- en commissieleden met fysieke beperking 
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De arbeidsverhouding van het raadslid 

Raadsleden zijn niet in dienstbetrekking bij de gemeente. De gemeente is dus niet de 

werkgever. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij voor zover het betreft het raadslidmaatschap niet 

vallen onder de werknemersverzekeringen zoals de Werkloosheidswet, Ziektewet en WIA. 

Omdat er geen dienstbetrekking met de gemeente is vallen raadsleden niet onder de Wet op 

de loonbelasting 1964 maar worden hun inkomsten getoetst aan de Wet inkomstenbelasting 

2001. Wel kan een raadslid opteren voor de loonbelasting door te kiezen voor het fictief 

werknemerschap (zie hieronder). 

 

De loon- en inkomstenbelasting 

 

Opting-in-regeling - Raadsleden kunnen opteren voor de loonbelasting. Het raadslid kan met 

de gemeente overeenkomen dat deze loonheffing inhoudt. Dat wordt de ‘opting-in-regeling’ 

genoemd. De administratie van de gemeente is zodanig ingericht dat wordt voldaan aan de 

daaraan gestelde wettelijke eisen. In een gezamenlijke verklaring melden de gemeente en het 

raadslid aan de Belastingdienst dat wordt geopteerd voor de loonbelasting. Als gezamenlijk 

wordt gekozen voor het loonbelastingsysteem, dan draagt de gemeente de ingehouden 

loonheffing af aan de Belastingdienst. Omdat een raadslid geen werknemer in de formele zin 

van het woord is, valt hij zoals gezegd vanwege het raadslidmaatschap niet onder de sociale 

zekerheidswetgeving. Om die reden worden over de raadsvergoedingen ook geen premies 

sociale zekerheid ingehouden. De inkomsten worden als loon belast in box 1. Het raadslid 

hoeft in dat geval geen administratie bij te houden. 

Belastingdienst accepteert inmiddels ook van commissieleden de toepassing van de opting-in-

regeling. 

 

Fiscale standaardpositie - Als niet voor de loonbelasting wordt geopteerd, dan geldt voor het 

raadslid dat hij voor de Wet inkomstenbelasting 2001 resultaat uit een werkzaamheid geniet. In 

dat geval is het winstsysteem van toepassing. Betrokkene moet dan alle ontvangsten 

verantwoorden als winst en kan de gemaakte kosten daarop in mindering brengen. Raadsleden 

die gekozen hebben voor de standaardregeling zullen dan ook over de netto-

onkostenvergoeding inkomstenbelasting moeten betalen, tenzij zij aan de hand van 

bewijsmateriaal aan kunnen tonen dat de vergoeding is besteed aan onkosten voortvloeiend uit 

het raadslidmaatschap. Betrokkenen kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting hun werkelijke 

beroepskosten, met inachtneming van een aantal wettelijke beperkingen en normeringen, in 
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mindering brengen op hun belastbaar inkomen (belastbare resultaat). De gemeente dient 

jaarlijks alle betalingen en verstrekkingen op grond van deze verordening aan de 

Belastingdienst te melden middels een opgave IB47. Verstrekkingen moeten naar de waarde in 

het economische verkeer worden opgegeven. Het daadwerkelijk zakelijk gebruik leidt dan tot  

aftrek. 

 

Eenmalige keuze per zittingsperiode 

De keuze om al of niet te opteren voor de loonbelasting kan voor het raadslid ingrijpende 

gevolgen hebben. De beslissing om voor de loonbelasting te opteren kan eenmaal per 

zittingsperiode worden gemaakt en geldt in beginsel om voor de (resterende) zittingsperiode. 

Wel kan betrokkene als spijtop-tant terugkomen op deze beslissing voor de resterende periode. 

Opteren voor de loonbelasting hoeft niet bij aanvang van de zittingsperiode te gebeuren, maar 

kan ook gedurende de zittingsperiode voor de resterende periode.  

 

Vergoedingensystematiek 

Voor de uitoefening van het politieke ambt moeten bestuurders niet het eigen inkomen hoeven 

aan te spreken. een adequate vergoedingssystematiek is daarom van belang. Waar er 

functionele uitgaven zijn, verdient het aanbeveling terughoudend te zijn met een 

financieringswijze waarin de bestuurder deze uit eigen middelen vooruit betaalt en de 

gemeente ze terugbetaalt. Eigen middelen en publieke middelen moeten zo veel mogelijk 

gescheiden worden gehouden. Vanuit de overweging heeft het de voorkeur de kosten direct in 

rekening te brengen bij de gemeente. Aan de mogelijkheid om zo nodig declaraties in te dienen 

zal echter behoefte blijven bestaan.  

 

Controle en verantwoording 

Voor de bestuurlijke uitgaven is - net als voor de besteding van alle andere publieke middelen -  

transparantie van groot belang. Daartoe dienen enerzijds inzichtelijke regels en richtlijnen die 

voor het vergoedingen - en voorzieningenstelsel gelden en anderzijds een duidelijke 

verantwoording van het daadwerkelijk gebruik. Op deze wijze kan worden voorkomen dat er 

onnodige discussies plaatsvinden omtrent het gebruik van onkostenregelingen of 

voorzieningen door gemeentebestuurders en over de eventueel verschuldigde belasting.  

Dat is ook in hun belang omdat zij hun functie moeten kunnen uitoefenen zonder te worden 

gehinderd door onzekerheden omtrent de financiering van de functionele uitgaven. Daartoe is 

vereist dat er een zodanig sluitende financiële en administratieve organisatie is ingericht dat er 
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vertrouwen kan bestaan omtrent de juistheid en rechtmatigheid van de uitgaven.  In verband 

hiermee, is in aanvulling op de in de beheers- en controleverordening vast-gestelde regels, een 

aantal belangrijke procedures vastgelegd over rechtstreekse facturering van functionele 

uitgaven en declaratie van vooruitbetaalde kosten. In aanvulling hierop is een gedragscode 

ontwikkeld waarin nadere gedragsregels zijn vastgelegd. 

  

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden van het raadslid 

In artikel 2 is de hoogte van de vergoeding bepaald op een vast bedrag per inwonersklasse 

overeenkomstig het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. De gemeenteraad kan 

besluiten dat een deel van de raadsvergoeding wordt betaald als presentiegeld. Dat deel mag 

maximaal 20% van de raadsvergoeding zijn. Er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen 

raadsleden, dus een presentievergoeding geldt voor alle raadsleden. Het bedrag van de 

vergoeding voor de werkzaamheden wordt geïndexeerd. Het wordt jaarlijks per 1 januari 

herzien aan de hand van het indexcijfer Cao lonen overheid. Hiervoor is in de gemeente geen 

nadere besluitvorming nodig. 

Raadsleden die een WAO-uitkering ontvangen, kunnen verzoeken hun raadsvergoeding te 

verlagen. Daardoor kan het nadeel van indeling in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse 

worden voorkomen. Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 12 lid 3 van het 

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.  

Raadsleden die een WW- of een BWOO uitkering ontvangen kunnen verzoeken hun 

raadsvergoeding te verhogen als de korting als gevolg van hun raadslidmaatschap hoger is 

dan hun raadsvergoeding. Deze mogelijkheid is geregeld in artikel 12 lid 1 en 2 van het 

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.  

 

Artikel 3  Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen 

In dit artikel is het presentiegeld voor leden van gemeentelijke commissies die zijn ingesteld op 

basis van artikel 82 t/m 84 Gemeentewet en voor de leden van de Rekenkamer op basis van 

artikel 81k Gemeentewet geregeld. De bepaling geldt niet voor raadsleden en wethouders die 

in de commissie zitten (uitgezonderd in artikel 96 Gemeentewet). Uitgezonderd zijn verder 

onder meer ambtenaren (op grond van artikel 1 rechtspositiebesluit raads- en 

commissieleden), en medewerkers en bestuurders van door de gesubsidieerde organisaties 

die in die hoedanigheid in de commissie zitting hebben.  
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De hoogte van het presentiegeld wordt bepaald op een vast bedrag per inwonersklasse 

overeenkomstig het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. De Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties indexeert jaarlijks per 1 januari het bedrag zoals dat 

is herzien aan de hand van het indexcijfer Cao lonen overheid.  

Het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en de Gemeentewet bieden de 

mogelijkheid om in de gemeentelijke verordening te regelen dat in bepaalde gevallen een 

hoger bedrag aan presentiegelden wordt toegekend dan het eerder bedoelde bedrag.  

 

Artikel 4 Reis- en verblijfkosten raads- en commissieleden 

De Gemeentewet voorziet niet in een vergoeding voor ‘woon-werkverkeer’ voor raadsleden. 

Het is dan ook in strijd met artikel 99 van de Gemeentewet als raadsleden van de gemeente 

een vergoeding ontvangen voor reizen binnen het grondgebied van de gemeente. 

Artikel 97 van de Gemeentewet voorziet voor raads- en commissieleden wel in een vergoeding 

van de reis- en verblijfkosten voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter 

uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur. Omdat in het Rechtspositiebesluit 

raads- en commissieleden verder geen eigen vergoedingsregeling is opgenomen, is aansluiting 

gezocht bij de vergoedingsregelingen voor wethouders.  

Voor raadsleden die niet hebben geopteerd voor de loonbelasting geldt dat de verstrekte 

vergoedingen bij de aangifte inkomstenbelasting als opbrengst moeten worden verantwoord. 

De reiskosten kunnen binnen de geldende randvoorwaarden als aftrekbare beroepskosten 

worden opgevoerd.  

 

Artikel 5  Scholing 

Op grond van artikel 13 lid 1 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden komt niet 

partij-politiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of 

commissielidmaatschap ten laste van de gemeente. In dit artikel is de procedure verder 

uitgewerkt. Gezien de aard en duur van het ambt liggen voor raads- en commissieleden 

opleidingen voor de hand die gericht zijn op het persoonlijk functioneren in het ambt.  

Scholing is functiegericht als zij beoogt de voor de functie benodigde vakkennis en 

vaardigheden te verwerven dan wel actueel te houden. Onder deze scholingskosten worden 

verstaan de cursus- en lesgelden, de kosten van het studiemateriaal, examen- en 

diplomakosten en de aanschafkosten van verplicht gesteld studiemateriaal, alsmede reis- en 

verblijfkosten in het kader van de opleiding.  
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Voor raadsleden die niet hebben geopteerd voor de loonbelasting geldt dat de vergoedingen en 

verstrekkingen naar de waarde in het economische verkeer bij de aangifte inkomstenbelasting 

als opbrengst moeten worden verantwoord en dat de gemaakte kosten binnen de geldende 

randvoorwaarden als aftrekbare beroepskosten kunnen worden opgevoerd. 

De raad kan bij verordening nadere regels stellen omtrent het maximale bedrag voor de 

scholing die voor vergoeding in aanmerking komt. Deze mogelijkheid is geboden in de 

kapstokbepaling in het vierde lid. Het zesde lid bevat een hardheidsclausule. Mocht de griffier 

behoefte hebben aan extra oordeel of de gevraagde vergoeding binnen de geldende regels 

voor vergoeding in aanmerking komt, dan kan de vergadering van de fractievoorzitters in de 

raad om een oordeel gevraagd worden.  

 

Artikel 7 Werkkostenregeling 

In verband met de werkkostenregeling moeten een aantal netto-vergoedingen en 

verstrekkingen door de gemeente aangewezen worden als eindheffingsbestanddeel. Anders 

worden deze door de belastingdienst als loon gezien en moet hierover belasting worden 

ingehouden. Ook de vergoedingen en verstrekkingen die door de belastingdienst gezien 

worden als gerichte vrijstelling of voor nihil waardering in aanmerking komen moeten in eerste 

instantie wel aangewezen worden. In een later stadium wordt dan (in de financiële 

administratie) aangegeven dat dit gerichte vrijstellingen of nihil waarderingen betreft.  

 

Artikelen 8 De procedure van declaratie 

Aangegeven in welke gevallen welke betalingswijze aan de orde is en welke 

procedurevoorschriften in achtgenomen moeten worden. Hierbij gaat de voorkeur uit naar 

rechtstreeks facturering bij de gemeente en daarna declaratie van vooruitbetaalde kosten.  

 



Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp,   

Onderwerp: Verordening Rekenkamer 

Leiderdorp 2015 

   

 

 

*Z0041373F3C* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel nr. Z/14/005746/20554 

gelet op het bepaalde in artikel 81a van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen de Verordening op de rekenkamer gemeente Leiderdorp 2015 

 

Artikel1 Algemene bepalingen 

a. Wet: de Gemeentewet; 

b. Voorzitter: voorzitter van de rekenkamer; 

c. College: college van burgemeester en wethouders gemeente Leiderdorp; 

d. Raad: de gemeenteraad gemeente Leiderdorp; 

e. Rekenkamer: de rekenkamer gemeente Leiderdorp; 

f. Presidium: het dagelijks bestuur van de gemeenteraad bestaande uit de voorzitter van 

de raad, de eerst plaatsvervangend voorzitter, de fractievoorzitters of hun 

plaatsvervangers alsmede de griffier; 

g. Griffier: de griffier als bedoeld in artikel 100 van de Wet; 

h. Waar in dit reglement “hij” staat kan ook “zij” worden gelezen. 

 

Artikel 2 Rekenkamer 

1. Er is een rekenkamer die onderzoek doet naar de effecten, de doelmatigheid, de 

doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid; 

2. De rekenkamer bestaat uit 4 leden, inclusief de voorzitter; 

3. Bij afwezigheid van de voorzitter wijzen de leden van de rekenkamer een 

plaatsvervanger uit hun midden aan. 
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Artikel 3 Presidium 

Het presidium heeft in het kader van het functioneren van de rekenkamer onder meer de 

volgende taken: 

a. het adviseren van de raad over rapporten van de rekenkamer; 

b. het onderhouden van de contacten namens de raad met de rekenkamer; 

c. de in artikel 6 genoemde taken betreffende ontslag en non-activiteit. 

 

Artikel 4 Benoeming leden 

1. De benoeming door de raad van de leden en de voorzitter van de rekenkamer, als 

bedoeld in artikel 81c eerste lid van de Wet, vindt plaats op aanbeveling van de 

sollicitatiecommissie; 

2. De sollicitatiecommissie wordt gevormd door twee leden van de rekenkamer, twee 

fractievoorzitters en de griffier. Een van de fractievoorzitters zal als voorzitter van de 

sollicitatiecommissie optreden; 

3. De sollicitatiecommissie heeft als taak om op basis van een sollicitatieprocedure 

kandidaten voor het lidmaatschap van de rekenkamer voor te dragen voor benoeming 

door de raad. De voordracht gaart vergezeld van een overzicht van openbare 

betrekking die de kandidaat bekleedt; 

4. De leden van de rekenkamer worden benoemd voor zes jaar en kunnen eenmaal 

worden herbenoemd. 

 

Artikel 5 Betrekkingen leden 

1. Ten aanzien van drie van de leden geldt dat het streven is de volgende kwalificaties 

vertegenwoordigd te krijgen: één van de leden is ingevolge artikel 58 van de Wet op de 

registeraccountants ingeschreven in het accountantsregister, één heeft de 

hoedanigheid van meester in de rechten en één is aan een universiteit afgestudeerd als 

bestuurskundige; 

2. Voor het overige geldt: benoembaar zijn voorts degenen van wie de raad van oordeel is 

dat hun kennis en ervaring dienovereenkomstig is; 

3. De raad is bevoegd van het gestelde in lid 1 en 2 af te wijken, indien hij van oordeel is 

dat een of meer aan te stellen leden beschikken over overeenkomstige kennis en 

ervaring. 
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Artikel 6 Ontslag en non-activiteit 

1. Het presidium bericht de raad als een van de ontslaggronden of redenen voor non-

activiteit zich voordoen, zoals omschreven in artikel 81c, zesde of zevende lid van de 

Wet of van artikel 81d, eerste of tweede lid van de Wet; 

2. In de gevallen bedoeld in artikel 81c zesde lid en in artikel 81d eerste lid van de Wet, 

bericht het presidium de raad dat deze gronden zich voordoen en dat wordt overgegaan 

tot ontslag respectievelijk het op non-actief stellen van het desbetreffende lid; 

3. In de gevallen bedoeld in artikel 81c zevende lid en in artikel81d tweede lid van de Wet, 

adviseert het presidium de raad over de vraag of al dan niet moet worden overgegaan 

tot ontslag respectievelijk het op non-actief stellen van het desbetreffende lid; 

4. Het presidium adviseert de raad tevens met betrekking tot een beslissing tot verlenging 

of beëindiging van de non-activiteit als bedoeld in artikel 81d derde lid van de Wet. 

 

Artikel 7 Budget 

1. De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld 

budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken; 

2. De rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorige begrotingsjaar in het 

jaarverslag aan de raad, zoals bedoeld in artikel 185 derde lid van de Wet; 

3. De voorzitter doet jaarlijks vóór 1 juni een voorstel aan de raad voor de nodige middelen 

voor een goede uitoefening van de taken; 

4. Voor het bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamer wordt, voor wat betreft de 

toe te kennen vergoeding aan de leden van de rekenkamer, artikel 3 lid 3 t/m 6 van de 

“verordening geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden, commissieleden en leden 

van de rekenkamer gemeente Leiderdorp 2015” van toepassing verklaard. 

 

Artikel 8 Ambtelijke bijstand 

De verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en de fractieondersteuning gemeente 

Leiderdorp 2011 is van overeenkomstige toepassing op de rekenkamer. 

 

Artikel 9 Onderzoek 

De raad kan de rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een 

onderzoek. De rekenkamer bericht de raad gemotiveerd en binnen een maand of en in 

hoeverre aan dat verzoek zal worden voldaan. 
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Artikel 10 Vergaderingen, beslotenheid, geheimhouding en besluitvorming 

1. De vergaderingen van de rekenkamer worden in beginsel in beslotenheid gehouden. De 

rekenkamer vergadert zo dikwijls zij nodig oordeelt om tot een zorgvuldige rapportage 

of aanbeveling te kunnen komen; 

2. De rekenkamer kan de raad verzoeken geheimhouding op te leggen over het ter 

vergadering behandelde en over de stukken welke aan haar zijn overlegd. Tenzij de 

raad van oordeel is dat de geheimhouding in strijd is met de door het onderzoek of  de 

controle te dienen belangen, willigt de raad verzoeken om geheimhouding in; 

3. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren of daarvan 

kennis dragen, in acht genomen totdat de raad deze opheft. Betreft het stukken 

waarover door andere organen geheimhouding is opgelegd, of het verslag van de 

behandeling van zulke stukken, dan blijft de geheimhouding gehandhaafd tot het 

betreffende orgaan de geheimhouding opheft; 

4. Besluiten worden binnen de rekenkamer genomen met eenvoudige meerderheid van 

stemmen. Indien de stemmen staken, dan is de stem van de voorzitter beslissend. 

Minderheidsstandpunten worden in het rapport of in de aanbeveling opgenomen. 

 

Artikel 11 Rapportage en terugkoppeling 

1. De rekenkamer stelt de betrokken instelling schriftelijk op de hoogte van het (nog niet 

gepubliceerde) rapport. Indien de bevindingen daartoe aanleiding geven kan de 

rekenkamer ter zake (concept) aanbevelingen aan de betrokken partijen opnemen; 

2. De rekenkamer stelt de betrokken instelling in de gelegenheid om binnen vier weken 

schriftelijk te reageren op het (nog niet gepubliceerde) rapport en, indien van toepassing 

de (concept) aanbevelingen; 

3. Na ontvangst van de reactie(s) sluit de rekenkamer haar onderzoek af en stelt een 

definitief rapport op waarin bevindingen, conclusie en, indien van toepassing, 

aanbevelingen, alsmede de reacties hierop zijn opgenomen. 

 

Artikel 12 Toepassing 

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of wanneer een artikel voor verschillende 

uitleg vatbaar blijkt te zijn beslist de raad. 
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Artikel 13 Citeertitel 

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de rekenkamer gemeente 

Leiderdorp 2015”. 

 

Artikel 14 Inwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking in de rubriek Gemeente-

aan-Huis van een in de gemeente verschijnend huis-aan-huisblad d.d. 11 maart 2015. 

2. Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum wordt de Verordening op de 

rekenkamer 2013, zoals vastgesteld door de raad op 13 mei 2013, ingetrokken. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 2 maart 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp,   

Onderwerp: Verordening geldelijke 

voorzieningen 

(burger)raadsleden, 

commissieleden 2015 en 

Verordening Rekenkamer 

Leiderdorp 2015  

 Aan de raad.  

 

 

 

 

*Z00411C984A* 
 

Beslispunten 

1. Vaststellen van de verordening geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden, 
commissieleden en leden van de Rekenkamer Leiderdorp 2015; 
 

2. Vaststellen van de verordening op de Rekenkamer gemeente Leiderdorp 2015. 
 

 

 

1 Inleiding 

De huidige verordening dateert uit 2011. In verband met een aantal wijzigingen in de 

rechtspositie van raads- en commissieleden en de praktijk dient de verordening te worden 

geactualiseerd. Als gevolg van de wijzigingen in de rechtspositie van raads- en 

commissieleden die per 1 juli 2014 van kracht zijn geworden (o.a. de tegemoetkoming 

ziektekosten voor raadsleden) heeft het VNG ook de verordening voor Raads- en 

commissieleden aangepast. 

In de verordening op de Rekenkamer gemeente Leiderdorp 2013 wordt in artikel 7 

verwezen naar de verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden 2011. 

Deze verwijzing is in de voorliggende verordening op de Rekenkamer gemeente 

Leiderdorp 2015 aangepast. In de verordening op de Rekenkamer 2015 is ook meteen 

artikel 2 aangepast aan de praktijk, het aantal leden is vier.  

 

2 Beoogd effect 

De verordening in overeenstemming brengen met de actuele praktijk en geldende regels. 
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3 Argumenten 

De aanpassingen betreffen aanpassingen aan de praktijk en geldende regels. 

De commissie Bezwaarschriften is niet meer opgenomen in de aangepaste verording. 

Conform artikel 14 van de Verordening Regionale Commissie Bezwaarschriften 

Servicepunt71 - Gemeente Leiderdorp 2015 (besluit raad 15 september 2014), ontvangen 

de Zittingsvoorzitter en Commissieleden ontvangen een vergoeding voor hun 

werkzaamheden. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld door het Dagelijks 

Bestuur van Servicepunt71. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

De verordening is aangepast in overleg met Juridische Zaken Servicepunt71. 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

 

8 Evaluatie 

Toekomstige wettelijke regelingen en ontwikkelingen in de praktijk kunnen leiden tot een 

evaluatie. 

 

 

de griffier,   de burgemeester, 

 

mevrouw J.C. Zantingh  mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

 
Bijlagen: 

- Oplegnotitie afwijkingen t.a.v. Modelverordening VNG 2014 
- Modelverordening VNG 2014 
- Verordening geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden en commissieleden gemeente 

Leiderdorp 2011 
- Verordening op de Rekenkamer gemeente Leiderdorp 2013 



Oplegnotitie Verordening geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden, commissieleden en leden 

van de Rekenkamer Leiderdorp 2015 

In deze oplegnotitie staan de afwijkingen ten opzichte van de modelverordening rechtspositie 

wethouders, raads- en commissieleden 2014 van de VNG. 

 Niet overgenomen uit modelverordening  VNG:  Artikel 2 Vergoeding voor de 

werkzaamheden voor raadsleden - Van de vergoeding, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van 

het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, wordt 20% uitgekeerd op basis van het 

aantal bijgewoonde raadsvergaderingen afgezet tegen het aantal gehouden vergaderingen; 

 

 Artikel 3 Vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen niet overgenomen uit 

modelverordening  VNG artikel  3 en 4; 

 

 Artikel 5 Buitenlandse excursie of reis  niet overgenomen uit modelverordening  VNG; 

 

 Artikel 7 Computer en internetverbinding niet overgenomen uit modelverordening  VNG 

 

Griffie 150205 

 



Modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden 2014 
 
 

Leeswijzer modelbepalingen 
 
- […] of (bijvoorbeeld) [tijdstip] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld de artikelen 2 en 

artikel 22. 
- [iets OF iets] = door gemeente te kiezen, zie bijvoorbeeld artikel 3 
- [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel 7, tweede en derde lid, of artikel 20. 
- [(iets)] = een duiding ter illustratie of uitleg voor gemeente, zie bijvoorbeeld artikel 3, vierde lid. 
 
Combinaties zijn ook mogelijk.  

 
De raad van de gemeente [naam gemeente]; 
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];  
gelet op de artikelen 95, 96, eerste en tweede lid en 97 en 147 van de Gemeentewet, de artikelen 22, 
eerste lid, 23, eerste lid, 27a, vijfde lid, van  het Rechtspositiebesluit wethouders, en de artikelen 4, 7a, 
vierde lid, 13, tweede lid, 14, eerste lid, [ en 15,] van het Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden; 
 
gezien het advies van [naam commissie];  
 
besluit vast te stellen de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden [naam 
gemeente en jaartal] 

Hoofdstuk I  Algemene bepalingen 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 
- commissie: commissie ingesteld op grond van de artikelen 82, 83 of 84 van de Gemeentewet; 
- commissielid: lid van een commissie, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het  

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. 

Hoofdstuk II Voorzieningen voor raads- en commissieleden 

Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden voor raadsleden 

Van de vergoeding, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden, wordt 20% uitgekeerd op basis van het aantal bijgewoonde raadsvergaderingen 
afgezet tegen het aantal gehouden vergaderingen. 

Artikel 3 Vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen 

1. Aan commissieleden wordt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een 
commissie en haar subcommissies toegekend die gelijk is aan het voor de van toepassing 
zijnde inwonersklasse vastgestelde bedrag in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden. 

2. In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in een 
commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een instelling 
die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd; 

[3. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die op grond van [citeertitel 
verordening] als commissielid een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in 
artikel 96, tweede lid van de Gemeentewet ontvangt.] 

[4. De raad kan in afwijking van het bepaalde in het eerste lid bij verordening een hogere 
vergoeding vaststellen overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van het Rechtspositiebesluit 



raads- en commissieleden. De afwijking is maximaal [percentage (groter > 100%)] van het in 
het eerste lid bedoelde bedrag van de vergoeding. 

. 
OF 
4. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid ontvangen de leden van de [naam commissie] 

gezien [hun deskundigheid  of de zwaarte van hun taak] een vergoeding die [percentage 
(bijv. 110%)] bedraagt van het bepaalde in het eerste lid.] 

Artikel 4 Reis- en verblijfkosten 

1. Aan raadsleden worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte reis- en verblijfkosten in 
verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing 
van het gemeentebestuur vergoed. 

2. Aan commissieleden worden de reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van de 
vergaderingen van de commissie vergoed. 

3. De vergoeding als bedoeld in het eerste en tweede lid is: 
a. voor wat betreft de verblijfkosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel 

c, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde; 
b. voor wat betreft de reiskosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel a 

en b, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde.  
4. De reiskosten worden voor ten hoogste één vergadering per dag vergoed. 
5. In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in een 

commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een instelling 
die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd. 

6. De reis- en verblijfkosten worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden 
overeenkomstig de bepalingen in deze verordening. 

Artikel 5 Buitenlandse excursie of reis 

1. De gemeenteraad kan een delegatie uit de gemeenteraad of een raadscommissie 
toestemming verlenen voor een excursie of reis naar het buitenland als deze door of vanwege 
de gemeente wordt georganiseerd. De gemeenteraad kan aan de toestemming voorwaarden 
verbinden. 

2. De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de gemeente. 

Artikel 6 Scholing 
1. Raads- of commissieleden die aan scholing als bedoeld in artikel 13, eerste lid van het 

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden willen deelnemen, die niet door of namens de 
gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag 
in bij de griffier.  

2. De aanvraag bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een 
kostenspecificatie.  

3. Kosten van scholing die wordt georganiseerd door de beroepsvereniging van raadsleden of 
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komt altijd voor vergoeding door de 
gemeente in aanmerking als voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in het eerste lid.  

4. De gemeenteraad kan bij aparte verordening nadere regels stellen met betrekking tot de 
maximale vergoeding. 

5. Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen in deze verordening worden ingediend 
komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

6. In voorkomende gevallen beslist de vergadering van fractievoorzitters van alle in de raad 
vertegenwoordigde politieke groeperingen. 

Artikel 7 Computer en internetverbinding 
1. Raads- of commissieleden aan wie een computer, bijbehorende apparatuur en software in 

bruikleen ter beschikking wordt gesteld, ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst 
met de gemeente. 

[2.  De hoogte van de tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen computer is voor een 
periode van maximaal drie jaar gelijk aan 30% van de aanschafwaarde van de computer, 
bijbehorende apparatuur en software die aan de overige raads- en commissieleden in 
bruikleen ter beschikking wordt gesteld. 



3. Raads- en commissieleden die voor vergoeding van gebruik van de aanschaf van een 
computer in aanmerking willen komen dienen daarvoor bij de griffier een aanvraag in 
vergezeld van de bewijsstukken van de aanschaf van de computer. Het maximaal vergoedde 
bedrag voor de aanschaf van een computer is niet hoger dan de aanschafwaarde van de 
computer, bijbehorende apparatuur en software die aan de overige raads- en commissieleden 
in bruikleen ter beschikking wordt gesteld.] 

4. De vergoeding voor de aanleg- en abonnementskosten voor een internetverbinding voor de 
computer bedoeld in dit artikel, bedraagt ten hoogste € 10 per maand, waarbij alleen in 
aanmerking komen de extra abonnementskosten die gemaakt worden voor een goede 
vervulling van het raads- of commissielidmaatschap.  

5. Een aanvraag om een vergoeding als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de griffier en gaat 
vergezeld van de benodigde bewijsstukken. 

Artikel 8 Werkkostenregeling 

Gezien de Wet op de loonbelasting 1964 wijst de gemeente als eindheffingsbestanddeel als bedoeld 
in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van die wet aan de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in 
artikel 13a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.  

Hoofdstuk III Voorzieningen voor wethouders 

Artikel 9 Reiskosten woon-werkverkeer 
1. Wethouders hebben recht op een vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer, 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders. 
2. Er bestaat maximaal twee keer per dag recht op een enkele reis vergoeding woon-

werkverkeer. 
3. De reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden alleen vergoed als deze gedeclareerd 

worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening. 

Artikel 10 Zakelijke reiskosten 

1. Wethouders hebben recht op een vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor reizen gemaakt 
voor de uitoefening van het ambt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Regeling 
rechtspositie wethouders. 

2. De reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden alleen vergoed als deze gedeclareerd 
worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening. 

Artikel 11 Dienstauto 
1. Wethouders kunnen voor reizen ten behoeve van de gemeente gebruik maken van een 

dienstauto met of zonder chauffeur. Onder dienstauto wordt voor de toepassing van dit artikel 
mede verstaan een door de gemeente ingehuurde auto. 

2. De dienstauto met of zonder chauffeur kan door de wethouders ook worden gebruikt voor het 
woon-werkverkeer en voor reizen ten behoeve van nevenfuncties die de wethouders vervullen 
uit hoofde van het ambt. 

3. Als de wethouders gebruikmaken van een dienstauto dan hebben zij voor die reizen geen 
recht op een tegemoetkoming voor de reiskosten.  

4. Als de wethouders voor reizen ten behoeve van in het tweede lid bedoelde nevenfuncties 
gebruikmaken van de dienstauto en daarvoor een vergoeding van reiskosten ontvangen wordt 
die vergoeding in de gemeentelijke kas gestort. 

Artikel 12 Buitenlandse dienstreis 

1. Als de wethouders in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maken worden de in 
redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed. 

2. Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een 
Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. De gemeenteraad kan aan 
deze toestemming voorwaarden verbinden. 



Artikel 13 Computer en internetverbinding 

1. De wethouders aan wie een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter 
beschikking wordt gesteld, tekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente. 

[2.  De hoogte van de tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen computer is voor een 
periode van maximaal drie jaar gelijk aan 30% van de aanschafwaarde van de computer, 
bijbehorende apparatuur en software die aan de overige leden van het college van 
burgemeester en wethouders in bruikleen ter beschikking wordt gesteld. 

3. De wethouders die voor vergoeding van gebruik van de aanschaf van een computer in 
aanmerking willen komen dienen daarvoor een aanvraag in vergezeld van de bewijsstukken 
van de aanschaf van de computer. Het maximaal vergoedde bedrag voor de aanschaf van 
een computer is niet hoger dan de aanschafwaarde van de computer, bijbehorende 
apparatuur en software die aan de overige leden van het college van burgemeester en 
wethouders in bruikleen ter beschikking wordt gesteld.] 

4. De vergoeding voor de aanleg- en abonnementskosten voor een internetverbinding voor een 
computer bedraagt ten hoogste € 10 per maand, waarbij alleen in aanmerking komen de extra 
abonnementskosten die gemaakt worden voor een goede vervulling van het wethouderschap.  

5. Een aanvraag om een vergoeding als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de 
gemeentesecretaris en gaat vergezeld van de benodigde bewijsstukken. 

Artikel 14 Communicatieapparatuur 

De wethouders aan wie communicatieapparatuur in bruikleen ter beschikking wordt gesteld tekenen 
hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente. 

Artikel 15 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten bij benoeming 

De wethouders die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikken hebben ten 
laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van: 
a. reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie 

wethouders, en 
b. verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders. 

Artikel 16 Werkkostenregeling 
Gezien de Wet op de loonbelasting 1964 wijst de gemeente als eindheffingsbestanddeel als bedoeld 
in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van die wet aan de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in 
artikel 28a

1
 van het Rechtspositiebesluit wethouders.  

Hoofdstuk IV De procedure van declaratie 

Artikel 17 Betaling vaste vergoedingen 

De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden, de bezoldiging voor wethouders op grond van 
het Rechtspositiebesluit wethouders, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks 
of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis tenzij het 
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, het Rechtspositiebesluit wethouders of de Regeling 
rechtspositie wethouders anders bepalen. 

Artikel 18 Rechtstreekse facturering bij de gemeente 
1. Raads- en commissieleden en wethouders dragen ten behoeven van het vergoeden van 

kosten zorgen voor rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente. 
2. Verantwoording van de vergoeding door het raadslid, het commissielid respectievelijk de 

wethouder vindt plaats door een door het college vastgesteld formulier volledig in te vullen en 
te ondertekenen. 

3. Facturen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als voldaan wordt aan de bepalingen 
in deze verordening.  

4. Het formulier wordt ter goedkeuring ingediend bij de griffier, respectievelijk de 
gemeentesecretaris, of een daartoe aangewezen ambtenaar. 

                                                      
1
 Op 13 augustus is deze verwijzing aangepast. Daarvoor werd abusievelijk verwezen naar artikel 13a. 



Artikel 19 Declaratie van vooruit betaalde kosten 

1. De declaratie van de kosten die uit eigen middelen vooruit zijn betaald en de vergoeding van 
reiskosten met de eigen auto vindt plaats door gebruikmaking van een door het college 
vastgesteld formulier. 

2. Het formulier wordt binnen twee maanden na de betaling cq de datum van de gemaakte rit 
volledig ingevuld en ondertekend door het raads- of het commissielid respectievelijk de 
wethouder en ter goedkeuring ingediend bij de griffier, respectievelijk de gemeentesecretaris, 
of een daartoe aangewezen ambtenaar, onder bijvoeging van de bewijsstukken. 

[Artikel 20 Gebruik creditcard 
1. Er is een gemeentelijke creditcard in bezit en beheer van de gemeentesecretaris voor het 

doen van uitgaven die voor vergoeding of tegemoetkoming ten laste van de gemeente in 
aanmerking komen. 

2. De vergoeding van reis- en verblijfkosten in het buitenland kan plaatsvinden door 
gebruikmaking van de gemeentelijke creditcard. 

3. Verantwoording van de betaling met de creditcard vindt plaats door gebruikmaking van een 
door het college vastgesteld formulier, volledig in te vullen en te ondertekenen door de 
wethouder voor wie de kosten zijn gemaakt. Het formulier wordt binnen één maand na afloop 
van de kalendermaand van inhouding door de creditcardmaatschappij ter goedkeuring 
ingediend bij de gemeentesecretaris. 

4. Niet tijdige inlevering van het formulier heeft, tenzij er sprake is overmacht, tot gevolg dat de 
gemaakte kosten voor rekening van de wethouder komen. 

5. Bij beëindiging van het ambt van wethouder wordt de creditcard onverwijld ingeleverd. 
6. Verlies of diefstal van de creditcard wordt onverwijld gemeld bij de betreffende 

creditcardmaatschappij en de gemeente. Het eigen risico bij verlies en diefstal komt voor 
rekening van de gemeente, mits is voldaan aan de daarvoor geldende regels.] 

[Hoofdstuk V Overgangsbepalingen 

Artikel 21 Brutering vergoedingen 
Als de gemeente toepassing geeft aan artikel 39c van de Wet op de Loonbelasting 1964 zijn de 
artikelen 8 en 16 niet van toepassing en worden artikel 16 van het Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden en artikel 29b van het Rechtspositiebesluit wethouders toegepast.] 

Hoofdstuk VI Citeertitel en inwerkingtreding 

Artikel 22 Intrekking oude regeling 
De [citeertitel oude Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden] wordt 
ingetrokken. 

Artikel 23 Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking op [datum] en werkt terug tot en met 1 juli 2014. 

Artikel 24 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden [naam gemeente en jaartal]. 



Toelichting 

ALGEMEEN 

Wettelijke regelingen 
De regeling van de rechtspositie van wethouders, raadsleden en leden van gemeentelijke commissies 
vindt op drie of vier niveaus plaats, te weten bij wet, algemene  maatregel van bestuur (AMvB), 
ministeriële regeling (alleen wethouders) en gemeentelijke verordening. Wettelijk is voor wethouders 
in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) de uitkering na aftreden en het pensioen 
geregeld. In de Gemeentewet is aangegeven dat de nadere invulling van de rechtspositie van 
wethouders, raads- en commissieleden moet worden geregeld bij of krachtens de wet (AMvB en 
ministeriële regeling). Daartoe zijn tot stand gekomen het Rechtspositiebesluit wethouders en het 
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. In een ministeriële regeling, de Regeling rechtspositie 
wethouders, zijn sommige vergoedingen nader uitgewerkt. In deze wetten en nadere regelgeving zijn 
alle voor de rechtspositie van belang zijnde onderwerpen geregeld. Een aantal voorzieningen, zoals 
de hoogte van de bezoldiging en de verschillende onkostenvergoedingen, is in de 
rechtspositiebesluiten overwegend geregeld in dwingendrechtelijke bepalingen.  
 
De vergoedingen en regelingen voor raads- en commissieleden en wethouders die bij of krachtens de 
wet (lees Gemeentewet, rechtspositiebesluit of regeling) dwingendrechtelijk geregeld zijn, zijn niet 
opgenomen in deze verordening. Dit betreft de vergoedingen voor: 
1. De onkostenvergoedingen voor raadsleden en wethouders 
2. de toelage voor fractievoorzitters, leden van de vertrouwenscommissie, leden van de 

rekenkamerfunctie bedoeld in artikel 81oa Gemeentewet, dan wel van onderzoekscommissie 
zoals bedoeld in artikel 115a, derde lid Gemeentwet 

3. de compensatiemaatregelen voor raads- en commissieleden als zij een WW, BWOO of 
arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben 

4. de verstrekking van een computer 
5. de voorzieningen bij ziekte en dienstongeval 
6. de vergoeding voor de waarneming van het voorzitterschap van de gemeenteraad 
7. de voorzieningen bij tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte 
8. de tegemoetkoming in de ziektekosten 
9. voorzieningen voor raads- en commissieleden en wethouders met een fysieke beperking 
10. de bezoldiging van de wethouders 

Hoofdlijnen gemeentelijke verordening 
In de verordening zijn bepalingen opgenomen inzake de rechtspositie van wethouders, raadsleden en 
leden van gemeentelijke commissies zover die niet dwingend geregeld is in hogere wet- en 
regelgeving. De grondslag hiervoor is te vinden in de Gemeentewet en genoemde 
rechtspositiebesluiten. Buiten hetgeen hun bij of krachtens de wet is toegekend genieten wethouders 
als zodanig geen inkomsten, in welke vorm dan ook, ten laste van de gemeente (artikel 44 van de 
Gemeentewet). Dit betekent dat de rechtspositionele aanspraken voor zittende wethouders uitsluitend 
te vinden zijn in respectievelijk de Gemeentewet, het Rechtspositiebesluit wethouders, de Regeling 
rechtspositie wethouders en de plaatselijke Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden. Gewezen wethouders ontlenen hun aanspraak op een ontslaguitkering en pensioen 
aan de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. 
Een soortgelijke bepaling als artikel 44 is voor raads- en commissieleden opgenomen in artikel 99 van 
de Gemeentewet. Het tweede lid van die bepaling voegt daaraan toe dat bij gemeentelijke 
verordening aan raads- en commissieleden voordelen, anders dan in de vorm van vergoedingen en 
tegemoetkomingen, mogen worden toegekend. Daarvoor is wel de goedkeuring van gedeputeerde 
staten vereist. 
De rechtspositionele aanspraken voor raads- en commissieleden zijn dan ook uitsluitend te vinden in 
respectievelijk de Gemeentewet, het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en de plaatselijke 
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden. 



Afzonderlijke verordeningen 
Sommige gemeenten geven er de voorkeur aan de lokale regeling voor wethouders en voor raads- en 
commissieleden in afzonderlijke verordeningen op te nemen. Daartegen bestaat geen bezwaar. In dat 
geval bestaat de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden uit de hoofdstukken I, II, IV, V 
en VI van de modelverordening en de Verordening rechtspositie wethouders uit de hoofdstukken I, III, 
IV, V en VI van de modelverordening. 
De verordening bevat bepalingen inzake: 
– de beloning voor de werkzaamheden van raads- en commissieleden (artikelen 2 en 3). Voor 

wethouders is niets opgenomen omdat hun bezoldiging uitputtend is geregeld in het 
Rechtspositiebesluit wethouders; 

– reis- en verblijfkosten van wethouders, raads- en commissieleden. Voor wethouders is een 
onderscheid gemaakt tussen woon-werkverkeer en zakelijke reizen (artikelen 4 en 5, 9 t/m 
12); 

– reis- en pensionkosten en verhuiskosten van de bij benoeming verhuisplichtige wethouder 
(artikel 15); 

– beschikbaarstelling van computer- en communicatieapparatuur aan wethouders, raads- en 
commissieleden (artikelen 7 en 13) en uitwerking van de bepaling over scholing voor raads- 
en commissieleden (artikel 6). Voor wethouders moet dit laatste door het college geregeld 
worden; 

– de procedure van uitbetalen en declareren (hoofdstuk IV); 
– artikelen in verband met de juiste fiscale behandeling (artikel 8

 
en 16 en hoofdstuk V) 

De arbeidsverhouding van de wethouder en het raadslid 
Raadsleden zijn niet in dienstbetrekking bij de gemeente. De gemeente is dus niet de werkgever. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat zij voor zover het betreft het raadslidmaatschap niet vallen onder de 
werknemersverzekeringen zoals de Werkloosheidswet, Ziektewet en WIA. Omdat er geen 
dienstbetrekking met de gemeente is vallen raadsleden niet onder de Wet op de loonbelasting 1964 
maar worden hun inkomsten getoetst aan de Wet inkomstenbelasting 2001. Wel kan een raadslid 
opteren voor de loonbelasting door te kiezen voor het fictief werknemerschap (zie hieronder). 
 
Wethouders zijn ingevolge de Ambtenarenwet als benoemde bestuurders in openbare dienst 
aangesteld en vallen onder de werking van die wet. Echter de bepalingen over het materiële 
ambtenarenrecht uit de Ambtenarenwet zijn niet van toepassing op wethouders. Hun rechtspositie 
wordt, zoals hiervoor is aangegeven, beheerst door specifieke wet- en regelgeving. De aanstelling in 
openbare dienst houdt voor de toepassing van de fiscale wetgeving in dat sprake is van een 
arbeidsverhouding die als dienstbetrekking wordt aangemerkt. Dit betekent dat wethouders direct 
onder de werking van de Wet op de loonbelasting vallen. Wethouders vallen niet onder de werking 
van de Ziektewet, Werkloosheidswet en WIA. Evenmin geldt voor hen de pensioenvoorziening bij het 
ABP. De uitkering na aftreden en ouderdoms- en nabestaandenpensioen zijn voor wethouders 
geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa).  

De loon- en inkomstenbelasting 
Opting-in-regeling 
Raadsleden kunnen opteren voor de loonbelasting. Het raadslid kan met de gemeente overeenkomen 
dat deze loonheffing inhoudt. Dat wordt de ‘opting-in-regeling’ genoemd. De administratie van de 
gemeente is zodanig ingericht dat wordt voldaan aan de daaraan gestelde wettelijke eisen. In een 
gezamenlijke verklaring melden de gemeente en het raadslid aan de Belastingdienst dat wordt 
geopteerd voor de loonbelasting. Als gezamenlijk wordt gekozen voor het loonbelastingsysteem, dan 
draagt de gemeente de ingehouden loonheffing af aan de Belastingdienst. Omdat een raadslid geen 
werknemer in de formele zin van het woord is, valt hij zoals gezegd vanwege het raadslidmaatschap 
niet onder de sociale zekerheidswetgeving. Om die reden worden over de raadsvergoeding ook geen 
premies sociale zekerheid ingehouden. De inkomsten worden als loon belast in box 1. Het raadslid 
hoeft in dat geval geen administratie bij te houden.  
 
De Belastingdienst accepteert inmiddels ook van commissieleden de toepassing van de opting-in-
regeling. 
 
Fiscale standaardpositie 



Als niet voor de loonbelasting wordt geopteerd, dan geldt voor het raadslid dat hij voor de Wet 
inkomstenbelasting 2001 resultaat uit een werkzaamheid geniet. In dat geval is het winstsysteem van 
toepassing. Betrokkene moet dan alle ontvangsten verantwoorden als winst en kan de gemaakte 
kosten daarop in mindering brengen. Raadsleden die gekozen hebben voor de standaardregeling 
zullen dan ook over de netto-onkostenvergoeding inkomstenbelasting moeten betalen, tenzij zij aan 
de hand van bewijsmateriaal aan kunnen tonen dat de vergoeding is besteed aan onkosten 
voortvloeiend uit het raadslidmaatschap. 
Betrokkenen kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting hun werkelijke beroepskosten, met 
inachtneming van een aantal wettelijke beperkingen en normeringen, in mindering brengen op hun 
belastbaar inkomen (belastbare resultaat). De gemeente dient jaarlijks alle betalingen en 
verstrekkingen op grond van deze verordening aan de Belastingdienst te melden middels een opgave 
IB47. Verstrekkingen moeten naar de waarde in het economische verkeer worden opgegeven. Het 
daadwerkelijk zakelijk gebruik leidt dan tot aftrek.  
 
Eenmalige keuze per zittingsperiode 
De keuze om al of niet te opteren voor de loonbelasting kan voor het raadslid ingrijpende gevolgen 
hebben. De beslissing om voor de loonbelasting te opteren kan eenmaal per zittingsperiode worden 
gemaakt en geldt in beginsel voor de (resterende) zittingsperiode. Wel kan betrokkene als spijtoptant 
terugkomen op deze beslissing voor de resterende periode. Opteren voor de loonbelasting hoeft niet 
bij aanvang van de zittingsperiode te gebeuren, maar kan ook gedurende de zittingsperiode voor de 
resterende periode. 

De vergoedingensystematiek 
Voor de uitoefening van het politieke ambt moeten bestuurders niet het eigen inkomen hoeven aan te 
spreken. Een adequate vergoedingssystematiek is daarom van belang. Waar er functionele uitgaven 
zijn, verdient het aanbeveling terughoudend te zijn met een financieringswijze waarin de bestuurder 
deze uit eigen middelen vooruit betaalt en de gemeente ze terugbetaalt. Eigen middelen en publieke 
middelen moeten zo veel mogelijk gescheiden worden gehouden. Vanuit die overweging heeft het de 
voorkeur de kosten direct in rekening te brengen bij de gemeente. Aan de mogelijkheid om zo nodig 
declaraties in te dienen zal echter behoefte blijven bestaan. 

Controle en verantwoording 
Voor de bestuurlijke uitgaven is – net als voor de besteding van alle andere publieke middelen – 
transparantie van groot belang. Daartoe dienen enerzijds inzichtelijke regels en richtlijnen die voor het 
vergoedingen- en voorzieningenstelsel gelden en anderzijds een duidelijke verantwoording van het 
daadwerkelijk gebruik. Op deze wijze kan worden voorkomen dat er onnodige discussies plaatsvinden 
omtrent het gebruik van onkostenregelingen of voorzieningen door gemeentebestuurders en over de 
eventueel verschuldigde belasting. 
 
Dat is ook in hun belang omdat zij hun functie moeten kunnen uitoefenen zonder te worden gehinderd 
door onzekerheden omtrent de financiering van de functionele uitgaven. Daartoe is vereist dat er een 
zodanig sluitende financiële en administratieve organisatie is ingericht dat er vertrouwen kan bestaan 
omtrent de juistheid en rechtmatigheid van de uitgaven. 
 
In hoofdstuk IV is in verband hiermee, in aanvulling op de in de beheers- en controleverordening 
vastgestelde regels, een aantal belangrijke procedures vastgelegd over rechtstreekse facturering van 
functionele uitgaven, declaratie van vooruitbetaalde kosten en het gebruik van creditcards. Daarnaast 
moeten in de bruikleenovereenkomsten heldere afspraken vastgelegd over het gebruik van computer- 
en communicatie-apparatuur die beschikbaar wordt gesteld voor de uitoefening van de politieke 
functie. In aanvulling hierop is een gedragscode ontwikkeld waarin nadere gedragsregels zijn 
vastgelegd.  

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden van het raadslid 
In artikel 2 is de hoogte van de vergoeding bepaald op een vast bedrag per inwonersklasse 
overeenkomstig het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. De gemeenteraad kan besluiten  



dat een deel van de raadsvergoeding wordt uitbetaald als presentiegeld. Dat deel mag maximaal 20% 
van de raadsvergoeding zijn. 
 
Er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen raadsleden, dus een presentievergoeding geldt 
voor alle raadsleden. Het bedrag van de vergoeding voor de werkzaamheden wordt geïndexeerd. Het 
wordt jaarlijks per 1 januari herzien aan de hand van het indexcijfer Cao lonen overheid. Hiervoor is in 
de gemeente geen nadere besluitvorming nodig. 
Raadsleden die een WAO-uitkering ontvangen, kunnen verzoeken hun raadsvergoeding te verlagen. 
Daardoor kan het nadeel van indeling in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse worden voorkomen. 
Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 12 lid 3 van het Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden. 
Raadsleden die een WW- of een BWOO uitkering ontvangen kunnen verzoeken hun raadsvergoeding 
te verhogen als de korting als gevolg van hun raadslidmaatschap hoger is dan hun raadsvergoeding. 
Deze mogelijkheid is geregeld in artikel 12 lid 1 en 2 van het Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden. 

Artikel 3 Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen 
In dit artikel is het presentiegeld voor leden van gemeentelijke commissies die zijn ingesteld op basis 
van artikel 82 t/m 84 Gemeentewet geregeld. Deze bepaling geldt niet voor raadsleden en wethouders 
die in de commissie zitten (uitgezonderd in artikel 96 Gemeentewet). Uitgezonderd zijn verder onder 
meer ambtenaren (op grond van artikel 1 rechtspositiebesluit raads- en commissieleden), en 
medewerkers en bestuurders van door de gesubsidieerde organisaties die in die hoedanigheid in de 
commissie zitting hebben.  
De hoogte van het presentiegeld wordt bepaald op een vast bedrag per inwonersklasse 
overeenkomstig het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. De Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties indexeert jaarlijks per 1 januari het bedrag zoals dat is herzien aan de 
hand van het indexcijfer Cao lonen overheid. 
Het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en de Gemeentewet bieden de mogelijkheid om in 
de gemeentelijke verordening te regelen dat in bepaalde gevallen een hoger bedrag aan 
presentiegeld wordt toegekend dan het eerder bedoelde bedrag. Deze mogelijkheid is geregeld in het 
vierde lid. Er kan gekozen worden voor een procentuele verhoging, maar het is ook mogelijk om het 
bedrag uit een hogere inwonersklasse te kiezen. 

Artikel 4 Reis- en verblijfkosten raads- en commissieleden 
De Gemeentewet voorziet niet in een vergoeding voor ‘woon-werkverkeer’ voor raadsleden. Het is dan 
ook in strijd met artikel 99 van de Gemeentewet als raadsleden van de gemeente een vergoeding 
ontvangen voor reizen binnen het grondgebied van de gemeente. 
Artikel 97 van de Gemeentewet voorziet voor raads- en commissieleden wel in een vergoeding van de 
reis- en verblijfkosten voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een 
beslissing van het gemeentebestuur. 
Aan commissieleden kan krachtens artikel 96, eerste lid, van de Gemeentewet echter wel een 
vergoeding worden gegeven voor de reis- en verblijfkosten in verband met reizen binnen de 
gemeente. 
 
De vergoeding voor noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte verblijfkosten is niet nader ingevuld. 
Daarmee is dit een lokale aangelegenheid  
Omdat in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden verder geen eigen vergoedingsregeling 
is opgenomen, is aansluiting gezocht bij de vergoedingsregelingen voor wethouders.  
 
Voor raadsleden die niet hebben geopteerd voor de loonbelasting geldt dat de verstrekte 
vergoedingen bij de aangifte inkomstenbelasting als opbrengst moeten worden verantwoord. De 
reiskosten kunnen binnen de geldende randvoorwaarden als aftrekbare beroepskosten worden 
opgevoerd. 

Artikelen 5 en 12 Buitenlandse dienstreis 

Gemeenteraden, delegaties daaruit of wethouders maken wel eens in het gemeentelijk belang 
excursies of reizen naar het buitenland. Hiervoor moet de gemeenteraad expliciet toestemming 
verlenen. De reis of excursie wordt in alle gevallen door of vanwege de gemeente georganiseerd.  



Bij buitenlandse dienstreizen in het gemeentelijk belang kunnen aan de wethouder de in redelijkheid 
gemaakte werkelijke reis- en verblijfkosten worden vergoed. De tarieven in het voor het rijkspersoneel 
geldende Reisbesluit buitenland zijn daarbij richtsnoer.  
 
Voor raadsleden die niet hebben geopteerd voor de loonbelasting geldt dat de vergoedingen en 
verstrekkingen naar de waarde in het economische verkeer bij de aangifte inkomstenbelasting als 
opbrengst moeten worden verantwoord en dat de gemaakte kosten binnen de geldende 
randvoorwaarden als aftrekbare beroepskosten kunnen worden opgevoerd. 

Artikelen 6 Scholing 

Op grond van artikel 13 lid 1 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden komt niet partij-
politiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of 
commissielidmaatschap ten laste van de gemeente. In dit artikel is de procedure verder uitgewerkt 
 
Gezien de aard en duur van het ambt liggen voor raads- en commissieleden opleidingen voor de hand 
die gericht zijn op het persoonlijk functioneren in het ambt.  
Scholing is functiegericht als zij beoogt de voor de functie benodigde vakkennis en vaardigheden te 
verwerven dan wel actueel te houden.  
Onder deze scholingskosten worden verstaan de cursus- en lesgelden, de kosten van het 
studiemateriaal, examen- en diplomakosten en de aanschafkosten van verplicht gesteld 
studiemateriaal, alsmede reis- en verblijfkosten in het kader van de opleiding. 
 
Voor raadsleden die niet hebben geopteerd voor de loonbelasting geldt dat de vergoedingen en 
verstrekkingen naar de waarde in het economische verkeer bij de aangifte inkomstenbelasting als 
opbrengst moeten worden verantwoord en dat de gemaakte kosten binnen de geldende 
randvoorwaarden als aftrekbare beroepskosten kunnen worden opgevoerd. 
 
De raad kan bij verordening nadere regels stellen omtrent het maximale bedrag voor de scholing die 
voor vergoeding in aanmerking komt. Deze mogelijkheid is geboden in de kapstokbepaling in het 
vierde lid. 
 
Het zesde lid bevat een hardheidsclausule. Mocht de griffier behoefte hebben aan extra oordeel of of 
de gevraagde vergoeding binnen de geldende regels voor vergoeding in aanmerking komt, dan kan 
de vergadering van de fractievoorzitters in de raad om een oordeel gevraagd worden. 

Artikelen 7 en 13 Computer en internetverbinding 

In het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en het Rechtspositiebesluit wethouders is 
geregeld dat het raads- of commissielid, respectievelijk de wethouder van de gemeente een computer 
in bruikleen krijgt verstrekt of een vergoeding ontvangt voor de aanschaf of het gebruik van zijn eigen 
computer. De vergoeding is daarom niet in strijd met artikel 99 van de Gemeentewet. Deze 
aanspraken kunnen echter alleen worden verstrekt wanneer dat is vastgelegd in een verordening. De 
vergoeding voor (het gebruik van) een eigen pc is belast. De belastingheffing mag niet worden 
gecompenseerd.  
 
De verordening gaat ervan uit dat een computer in bruikleen wordt verstrekt. 
De leden 2 en 3 zijn opgenomen als een vergoeding wordt gegeven. Als de raad besluit deze keuze 
niet te bieden, dan kunnen deze bepalingen vervallen. 
Een onbelaste vergoeding is alleen toegestaan wanneer het gebruik voor 90% zakelijk is. Stijgt het 
gebruik voor privédoeleinden uit boven de 10% dan wordt dat gebruik belast door jaarlijks over 1/3 
van de aanschafwaarde van de pc en de bijbehorende ter beschikking gestelde apparatuur belasting 
te heffen. Daarbij maakt het niet uit of het om een desktop-computer, een laptop, een pocket-pc , een 
mini-notebook of een tabletcomputer gaat.  
 
De randapparatuur kan bestaan uit een een printer of een docking station. De randapparatuur moet 
voor het werk functioneel zijn en kan niet zelfstandig gebruikt worden. 
 
Voor raadsleden die niet hebben geopteerd voor de loonbelasting geldt dat de vergoedingen en 
verstrekkingen naar de waarde in het economisch verkeer bij de aangifte inkomstenbelasting als 



opbrengst moeten worden verantwoord en dat de gemaakte kosten binnen de geldende 
randvoorwaarden als aftrekbare beroepskosten kunnen worden opgevoerd. 

Artikelen 8 en 16 Werkkostenregeling 

In verband met de werkkostenregeling moeten een aantal netto-vergoedingen en verstrekkingen door 
de gemeente aangewezen worden als eindheffingsbestanddeel. Anders worden deze door de 
belastingdienst als loon gezien en moet hierover belasting worden ingehouden. Ook de vergoedingen 
en verstrekkingen die door de belastingdienst gezien worden als gerichte vrijstelling of voor nihil 
waardering in aanmerking komen moeten in eerste instantie wel aangewezen worden. In een later 
stadium wordt dan (in de financiele administratie) aangegeven dat dit gerichte vrijstellingen of nihil 
waarderingen betreft. 

Artikel 9 en 10 Reiskosten woon-werk en zakelijke reiskosten 

Voor wethouders is in artikel 9 een belastingvrije vergoeding voor het woon-werkverkeer geregeld 
overeenkomstig de bepalingen bij en krachtens het Rechtspositiebesluit wethouders en de Regeling 
rechtspositie wethouders.  
Op grond van artikel 10 worden zakelijke reiskosten, vergoed overeenkomstig de bepalingen bij en 
krachtens het Rechtspositiebesluit wethouders en de Regeling rechtspositie wethouders. 
 
Bij gebruik van een eigen personenauto voor dienstreizen ontvangen wethouders een bedrag van € 
0,28 (0,37) per kilometer (zie artikel 4, onderdeel b, en artikel 5a, onder 1, van de Regeling 
rechtspositie wethouders). De hoogte van deze vergoeding is geënt op de ‘hoge’ kilometervergoeding 
die geldt voor het rijkspersoneel op grond van het Reisbesluit en Reisregeling binnenland. Op grond 
van artikel 5, tweede lid, van de regeling wordt onder openbaar vervoer voor dienstreizen wel verstaan 
een veerpont of een veerboot. Tol- en parkeerkosten worden niet genoemd in de regeling en mogen 
daarom op grond van artikel 44 lid 3 Gemeentewet niet vergoed worden.  
 
Verblijfkosten zijn zakelijk gebruikte maaltijden en kosten voor overnachting en geen parkeerkosten. 

Artikel 11 Dienstauto 

Als onderdeel van de bedrijfsvoering kan de gemeente een dienstauto met of zonder chauffeur voor 
zakelijk gebruik beschikbaar stellen aan wethouders. De dienstauto kan ook voor het woon-
werkverkeer worden gebruikt. In dat geval vindt wel een korting plaats op de tegemoetkoming in de 
reiskosten woon-werk. De dienstauto kan ook worden gebruikt voor de vervulling van een q.q.-
nevenfunctie. De eventueel uit hoofde van die nevenfunctie ontvangen vergoeding van reiskosten 
terzake wordt in dat geval in de gemeentelijke kas gestort. De dienstauto is niet beschikbaar voor 
privégebruik. 
De kilometers voor ambtsgebonden nevenfuncties worden als zakelijk aangemerkt. Ambtsgebonden 
nevenfuncties vloeien voort uit het ambt. Van een ambtsgebonden nevenfunctie is in elk geval sprake 
als de ambtsdrager zich er niet aan kan onttrekken en de functie moet worden beëindigd als het ambt 
niet meer wordt uitgeoefend. Of met de nevenfunctie een maatschappelijk of algemeen bestuurlijk 
belang is gediend, is fiscaal bezien geen criterium voor het begrip ambtsgebonden nevenfunctie. Ook 
is het fiscaal niet relevant of door provinciale staten c.q. de gemeenteraad toestemming is gegeven 
voor het vervullen van de nevenfunctie en het gebruik van de dienstauto voor dat doel. 
Het gebruik van de dienstauto voor niet ambtsgebonden nevenfuncties wordt als privégebruik 
aangemerkt. (Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 22 maart 2007 
aan de Tweede Kamer, Tweede Kamerstuknummer 30 800 VII, nr. 42). 
Bijwonen van bijvoorbeeld vergaderingen van de VNG behoort tot ambtsgebonden activiteiten. Het 
gebruik voor overige nevenactiviteiten die dus tot het privégebruik worden gerekend, is slechts tot 500 
km per jaar onbelast. Daarboven wordt het privégebruik aangemerkt als loon in natura en is om die 
reden belast. 

Artikel 14 Communicatieapparatuur 

Vergoedingen of verstrekkingen van een mobiele telefoon (dit zal de meest gebruikte 
communicatieapparatuur zijn) zijn geheel onbelast als het zakelijk gebruik meer dan 10% bedraagt. 



Artikel 15 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten 

Ook personen van buiten de gemeenteraad kunnen tot wethouder worden benoemd. Dat kunnen ook 
personen zijn die niet in de gemeente zelf wonen. Die zijn op grond van de Gemeentewet verplicht om 
te gaan wonen in de gemeente waar zij wethouder zijn geworden. In artikel 17 is geregeld dat zij bij 
verhuizing naar de gemeente in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding en eventueel 
voor vergoeding van reis- en pensionkosten in afwachting van de verhuizingvolgens de bepalingen in 
artikel 1 en 2 van de Regeling Rechtspositie Wethouders. De vergoedingen zijn onbelast. 

Artikelen 18 t/m 20 De procedure van declaratie 

In de verordening zijn de drie wijzen van betaling aangegeven. Ook is aangegeven in welke gevallen 
welke betalingswijze aan de orde is en welke procedurevoorschriften in achtgenomen moeten worden. 
Hierbij gaat de voorkeur uit naar rechtstreeks facturering bij de gemeente, en daarna declaratie van 
vooruitbetaalde kosten of gebruik van de gemeentelijk creditcard, waarbij deze laatste twee afhankelijk 
zijn van de situatie. 
 

Artikel 21 Overgangsbepaling 

In artikel 21 is de overgangsbepaling opgenomen voor de gemeenten die in 2014 nog niet de 
werkkostenregeling hebben ingevoerd. Gemeenten die al wel de werkkostenregeling hebben 
ingevoerd hoeven dit artikel niet op te nemen in de verordening.  



























KORT VERSLAG POLITIEKE AVOND 2 februari 2015  

 
Politiek Forum 
 
Driemasterlocatie ontwikkelvisie 
De heer Vorst spreekt in namens de VVE Wilddreef. Hij vraagt aandacht voor het woongenot, 
groenbeleving en het uitzicht van omwonenden. De VVE heeft een voorkeur voor scenario 3 omdat 
deze rekening houdt met alle stakeholders.  
Het Forum meent dat deze locatie in kan spelen op de grote vraag naar verschillende woningen. Ten 
aanzien van de bestaande bouw zijn lichtinval, hoogbouw aan de kant van het Engelendaal en het 
SKL gebouw aandachtspunten. Het Forum benadrukt het belang van actieve informatie over de 
ontwikkelingen door het college aan de raad en het betrekken van de omwonenden en andere 
stakeholders op basis van het IBO protocol. 
D66 neigt naar scenario 3. Voor het CDA valt scenario 2 af, maar zij zien voor- en nadelen in de 
scenario’s 1, 3 en 4. LPL vindt scenario 2 en 3 aantrekkelijk omdat daarin twee andere locaties 
vrijkomen. GroenLinks meent dat niet de scenario’s, maar de structuurvisie en de woonvisie de basis 
moeten zijn voor de herontwikkelingen. De PvdA wijst op het belang van helderheid over de 
randvoorwaarden en de financiën om zo maximale ruimte te bieden aan de stakeholders om verder te 
gaan. De VVD ziet mogelijkheden voor verschillende partijen op deze unieke locatie. 
Het college zegt toe burgers nadrukkelijke te betrekken op basis van het IBO protocol en de raad via 
de bestuursrapportages en via mededelingen actief te informeren.  
De raad neemt op 2 maart as. een besluit over dit voorstel met als doel het college een 
richtinggevende visie mee te geven voor de herontwikkeling van de Driemasterlocatie. 

 
Samenwerkingsovereenkomst Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 
Er zijn verschillende technische vragen gesteld over de financiële middelen die voor dit programma 
beschikbaar worden gesteld en de onderbouwing daarvan. Vragen en antwoorden kunt u nalezen via 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2015/2-februari/20:00 
 
Speelruimtebeleid stand van zaken brief van college d.d. 8 januari 2015 
Vanuit het Forum zijn er vragen over het hoe en waarom van een pilot. Het college geeft aan dat er 
sprake is van een spraakverwarring, maar dat het ze het door de raad vastgesteld beleid uitvoeren. Bij 
de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de term pilot, dat leidt tot de verwarring.  
 
Rondvraag 
LPL vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het beroep op bezwaar door de Voedselbank. 
Het college geeft aan dat er een advies in voorbereiding is en dat nadere informatie volgt. 

 
 

PAUZE  

 
 
 
Raad 
 
Vragenronde en mededelingen 
Er zijn raadsvragen gesteld door D66: Laan van Berendrecht, Beleidsplan politie en Retailvisie 
Economie071 en VVD en GrL Verordening Voorzieningen Huisvesting. Vragen en antwoorden kunt u 
lezen op http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2015/02-februari/21:30:00. 

 
 

Verordening individuele Inkomenstoeslag Leiderdorp 2015 
De inkomenstoeslag is een inkomensondersteunende maatregel voor personen die langdurig een laag 
inkomen hebben en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering. Doel van deze verordening is het 
vastleggen van regels over het verlenen van deze toeslag.  
De raad stelt de Verordening individuele Inkomenstoeslag Leiderdorp 2015 vast. GrL en PvdA 
stemmen tegen. Een amendement van deze partijen om de referteperiode terug te brengen van vijf 
naar drie jaar haalt geen meerderheid (15 tegen, 5 voor, GrL/PvdA). 

 
 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2015/2-februari/20:00
http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2015/02-februari/21:30:00


Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Leiderdorp 2015 
Doel van deze verordening is om lokaal te regelen op welke gronden schoolbesturen met 
schoolgebouwen in aanmerking komen voor voorzieningen in de huisvesting. De raad stelt de 
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Leiderdorp 2015 vast. Een amendement van de 
VVD  en LPL om de technische levensduur van schoolgebouwen van 40 naar 60 jaar te verhogen 
wordt met 14 tegen 6 stemmen verworpen (VVD en LPL voor). Een amendement van de VVD en LPL 
met een tekstuele wijziging wordt unaniem aangenomen. 

 
Budgethouder Griffie gemeente Leiderdorp 2015 
Een amendement van GrL/D66 met een tekstwijziging in artikel 7 krijgt algemene steun. 
De raad stelt de geactualiseerde budgethoudersregeling griffie, met inachtneming van het 
amendement, vast. 

 
Lijst van toezeggingen en moties 
 

 Servicepunt71 - Het college zegt toe de notitie inkoopvoordeel ter beschikking te 
stellen via het RIS: de notitie is inmiddels in het raadsinformatiesysteem geplaatst, de  
toezegging is afgedaan. 

 Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2013/2014 - Het college zegt een notitie toe 
over deze kaders. De notitie komt in de maand februari naar de raad. 

 MEAS - Een half jaar na gereedkomen IVVP Zijlkwartier en bewoning regelt het 
college i.o.m. bewoners een verkeerstelling en verslag aan raad. De raad ontvangt 
deze week een brief van het college. 

 Sportnota - 141030 brief van college in RIS over datum plan van aanpak, college legt 
plan van aanpak in februari 2015 voor aan raad. 

 Ruimtelijke structuurvisie - Bij de concrete uitwerking neemt het college suggesties 
vanuit de raad mee over onder andere de functies van diverse gebieden, de 
Baanderij, betrekken fietsbalans. Ook de regio krijgt aandacht. Stand van zaken? Het 
college geeft aan dat de ruimtelijke structuurvisie verlaat is, er volgt binnenkort een 
harde datum. 

 
 
Vaststellen besluitenlijst raad 12 januari jl. 
De raad stelt de besluitenlijst van de raad van 12 januari 2015 ongewijzigd vast. 
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