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Afdeling:  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 8 maart 2016  

Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen 

Fietsverbinding Ruigekade 

 Aan de raad.  

 

 

 *Z007B9D668B* 
 

Beslispunten 

1. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het verlenen 

van omgevingsvergunning Z/16/027103 met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a, 

onder 3 van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ten behoeve van de 

realisatie van het project Fietsverbinding Ruigekade Polder Achthoven (project in 

afwijking van het geldende bestemmingsplan); 

 

2. de onder beslispunt 1 genoemde ontwerp-verklaring van geen bedenkingen als 

definitieve verklaring te beschouwen indien op de ontwerp beschikking geen zienswijze 

wordt ingediend die zich richt tegen deze vvgb ; 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 7 maart 2016 heeft De Haan Civiele Techniek een aanvraag om een 

omgevingsvergunning ingediend om het project Fietsverbinding Ruigekade Polder 

Achthoven te kunnen uitvoeren. Het project is opgenomen in de regionale 

Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 voor het gebied Veenweide/Plassen en geeft 

uitwerking aan de gebiedsvisie Polder Achthoven (2007) en Inrichtingsplan en 

uitvoeringsprogramma Polder Achthoven - Gemeente Leiderdorp (2009). 

 

Om het project Fietsverbinding Ruigekade Polder Achthoven te kunnen uitvoeren is op 

grond van de Wabo een omgevingsvergunning nodig om te kunnen handelen in strijd met 

de regels van het geldende bestemmingsplan. De omgevingsvergunning kan alleen 

worden verleend met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder 3 van de Wabo.  
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Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag om de 

omgevingsvergunning te verlenen. Op grond van de Wabo in samenhang gelezen met het 

Besluit omgevingsrecht (Bor), is voor het verlenen van de omgevingsvergunning een 

verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist. 

 
1.b Voorgeschiedenis 

Op 9 maart 2009 heeft u het inrichtingsplan en uitvoeringsprogramma voor de polder 

Achthoven vastgesteld. Het doel van het inrichtingsplan is om de polder open en groen te 

houden en toegankelijker te maken voor extensieve recreatie. Hiermee wordt verdere 

bebouwing van het groene gebied voorkomen en worden meer recreatieve mogelijkheden 

gecreëerd voor de inwoners van Leiderdorp en omstreken. Het plan omvat fiets- en 

wandelpaden, landschapsinrichting en objecten zoals een observatiepunt en 

informatiepanelen. 

 

Op basis van het inrichtingsplan heeft DLG in 2011 een uitvoeringsstrategie voor de Polder 

Achthoven opgesteld. Hieruit blijkt dat niet alle planonderdelen even kansrijk zijn om op 

korte termijn uit te voeren. Dit komt mede doordat de gemeente (nog) geen grote 

grondpositie heeft in de polder (waardoor grondruil niet mogelijk is). Voorgesteld werd om 

de kansrijke planonderdelen verder uit te werken en daartoe grond aan te kopen. Het 

opwaarderen van de fietsroute Ruigekade (met nieuw fietspad, voetpad op de kade, natte 

natuur, uitkijkpunten en informatiepanelen) is zo’n kansrijk onderdeel wat in het definitief 

ontwerp is verwerkt. 

 

Voor de realisatie van de plannen heeft u op 15 juni 2015 besloten een 

(uitvoerings)krediet van € 2.150.000,- beschikbaar te stellen. Dit is inclusief het eerder 

door u vastgestelde voorbereidingskrediet (14 juni 2014) van € 744.000,-.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het project is opgenomen in de regionale Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 voor het 

gebied Veenweide/Plassen en geeft uitwerking aan de gebiedsvisie Polder Achthoven 

(2007) en Inrichtingsplan en uitvoeringsprogramma Polder Achthoven - Gemeente 

Leiderdorp (2009). In regionaal verband draagt het project bij aan een betere 

bereikbaarheid en het zichtbaar maken van de Polder Achthoven voor recreanten. 
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2 Beoogd effect 

De verklaring van geen bedenkingen voor verlenen van de omgevingsvergunning voor het 

project Fietsverbinding Polder Achthoven verlenen. Het college van burgemeester en 

wethouders kan voorts de voor het project benodigde omgevingsvergunning verlenen, met 

het doel het project Fietsverbinding Polder Achthoven te realiseren, als onderdeel van het 

inrichtingsplan en uitvoeringsprogramma voor de polder Achthoven. 

 
3 Argumenten 

1.1 Er is voor het project een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van het 

geldende bestemmingsplan 

Ter plaatse van het projectgebied geldt het bestemmingsplan Buitengebied Leiderdorp 

Bospolder, Doeshofpolder en Achthovenerpolder (maart 2005). Voor een klein deel het 

Inpassingsplan Randstad 380 kV-verbinding Beverwijk-Zoetermeer (Bleiswijk) zoals 

vastgesteld door het Rijk op 3 september 2012. De gronden hebben de bestemming Aln: 

Agrarisch met landschappelijke en natuurlijke waarden. Het gebruik van gronden ten 

behoeve van een fietspad c.q. (recreatieve) verkeersdoeleinden, is niet mogelijk binnen de 

vigerende bestemming. 

 

In de Wabo is bepaald dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een project uit te 

voeren in strijd met een bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders mogen ertoe 

besluiten om een omgevingsvergunning om van het bestemmingsplan af te wijken te 

verlenen.  

 

Onderhavig project kan alleen met een omgevingsvergunning via artikel 2.12, eerste lid, 

onder a, onder 3 van de Wabo worden mogelijk gemaakt. 

 

1.2 De raad dient een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor de 

omgevingsvergunning die wordt verleend via artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van 

de Wabo 

Om de voor het project benodigde omgevingsvergunning (met toepassing 2.12, eerste lid, 

onder a, onder 3 van de Wabo) te kunnen verlenen is op grond van artikel 2.27, eerste lid, 

van de Wabo in samenhang gelezen met artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit 

omgevingsrecht een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de raad vereist. 
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Artikel 2.27, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang 

gelezen met artikel 6.5, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht bepaalt dat de raad voor 

categorieën van gevallen kan vaststellen dat de vvgb niet is vereist. 

 

Het onderhavige project valt niet in de aan het college gedelegeerde categorieën gevallen 

zoals vermeld op de lijst die door de gemeenteraad is vastgesteld op 19 december 2011, 

van projecten waarover de gemeenteraad voorafgaand aan de vergunningsprocedure 

reeds een besluit heeft genomen. De uitwerking van het project was eerder nog niet 

zodanig concreet dat eerdere besluiten van de raad hierover kunnen worden aangemerkt 

als een in de lijst van gevallen waarvoor geen verklaring van bedenkingen hoeft te worden 

afgegeven categorie. 

 

1.3 Het project komt voort uit de gebiedsvisie Polder Achthoven (2007) en 

uitvoeringsprogramma Polder Achthoven 

Met het inrichtingsplan van het project wordt het recreatief medegebruik in de vorm van 

mogelijkheden voor fietsen en wandelen, alsmede door natuurontwikkeling de beleving van 

natuur gestimuleerd. Het project is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Leidse 

Ommelanden 2014-2020.  

 

1.4 Het project ziet op het belang van goede ruimtelijke ordening 

Het besluit tot afwijking van het geldende bestemmingsplan moet een ruimtelijke 

onderbouwing bevatten waarin is aangetoond dat het project niet in strijd is met het belang 

van een goede ruimtelijke ordening. Bij de aanvraag om de omgevingsvergunning is een 

ruimtelijke onderbouwing opgenomen waarin is aangetoond dat het project vanuit een 

goede ruimtelijke ordening gewenst is. 

 

Met het inrichtingsplan van het project wordt het recreatief medegebruik in de vorm van 

mogelijkheden voor fietsen, wandelen en kanovaren, alsmede door natuurontwikkeling de 

beleving van natuur gestimuleerd. Dit is een wenselijke uitwerking van die visie en het 

inrichtingsplan dat de raad heeft vastgesteld voor de Polder Achthoven. 

 

De percelen tussen de Does en de Ruige Kade worden als onderdeel van het project 

ingericht als natte natuur. Door lage delen als natuurgebied in te richten ontstaat een 

foerageergebied voor diverse vogelsoorten. Het gebied wordt zodoende aantrekkelijker 
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voor agrarisch natuurbeheer ter behoud en ontwikkeling van natuur- en 

landschapswaarden. 

 

Door de te realiseren natte natuur en water(gangen) draagt het project voor een belangrijk 

deel bij aan de oplossing voor de wateropgave in de Polder Achthoven. 

 

2.1 hernieuwde behandeling in de raad vindt alleen plaats als er zienswijzen zijn 

De verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is onderdeel van het ontwerp besluit zoals 

deze ter visie zal worden gelegd. De ontwerp omgevingsvergunning ligt 6 weken ter 

inzage. Indien in deze periode geen zienswijzen gericht tegen de verklaring van geen 

bedenkingen worden ingediend wordt de verklaring als definitieve vvgb beschouwd bij het 

verlenen van de omgevingsvergunning. Bij het uitblijven van zienswijzen zijn geen nieuwe 

of andere inzichten van derden naar voren gebracht die tot een heroverweging van de 

realiseerbaarheid en wenselijkheid van het plan kunnen leiden. Hierdoor is een 

hernieuwde behandeling van het project in de raad niet noodzakelijk. Omdat in dergelijke 

gevallen het plan niet nogmaals geagendeerd hoeft te worden voor behandeling in de raad 

kan de omgevingsvergunning mogelijk een aantal weken eerder worden verleend. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Niet alle subsidies voor de Polder Achthoven zijn officieel beschikt 

Alleen de subsidie vanuit het fietspadenplan ad € 300.000,- dient nog beschikt te worden. 

De subsidie is al aangevraagd. Het werk zal pas worden gegund wanneer de subsidies 

definitief zijn zeker gesteld/zijn toegekend. 

 

5 Duurzaamheid 

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

onderzocht en beoordeeld. Uit het gedane onderzoek blijkt dat vanuit milieuhygiënisch 

oogpunt geen belemmeringen zijn voor de nieuwbouw.  

 
 

6 Communicatie en participatie 

Bij het uitwerken van de plannen tot een definitief ontwerp zijn de grondeigenaren en 

andere stakeholders betrokken conform het communicatieplan. De plannen voor het 

projectonderdeel fietsverbinding Ruigekade zijn besproken in het groenoverleg en 

afgestemd met Stichting Comité Doesbrug. 
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7 Kosten, baten en dekking 

Op 14 juli 2014 heeft u een voorbereidingskrediet van € 744.000 vastgesteld voor de 

Polder Achthoven. De dekking hiervoor was het restantkrediet van de Boterhuispolder en 

een deel van de totale bijdrage van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Voor de  

realisatie van de plannen heeft u op 15 juni 2015 een (uitvoerings)krediet van 

€ 2.150.000,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag is inclusief het eerder vastgestelde 

voorbereidingskrediet van € 744.000,- (14 juni 2014). De dekking hiervoor betreft bijdragen 

en /of subsidies van Hoogheemraadschap van Rijnland, Leidse Ommelanden, Holland 

Rijnland en de provincie. De kosten voor aanleg van het fietspad (investering) zijn zodanig 

opgenomen in de gemeentelijke begroting en de kosten van het jaarlijks onderhoud zijn 

tevens opgenomen. Voor het project is gelet op deze kredieten/reserveringen financiële 

dekking. 

 
 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 
 

1. Ontwerp Fietsverbinding Ruigekade 
2. Ruimtelijke onderbouwing Fietsverbinding Ruigekade met bijlagen (Inrichtingsplan, 

Natuurtoets, Archeologisch onderzoek) 


