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Beslispunten 

1. De Nota Zienswijzen bestemmingsplan Polder Achthoven 2016 vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan Polder Achthoven 2016 gewijzigd vast te stellen met als belangrijkste 

wijzigingen: 

2.1 De toelichting is op onderstaande punten gewijzigd;  

- Het gebruik als zaalverhuur met barfunctie aan de Achthovenerweg 13-15 is als 

gelijkwaardige functie mogelijk gemaakt naast de agrarische bedrijfsvoering. Dit is 

verduidelijkt in paragraaf 2.10 (pag. 17); 

- Het is mogelijk gemaakt om de karakteristieke woning Achthovenerweg 54 in twee 

woningen te splitsen. De opgestelde ruimtelijke onderbouwing is opgenomen in 

paragraaf 2.10  (pag. 27-29); 

- Er is een wijzigingsbevoegdheid naar ‘Wonen’ opgenomen, welke toepasbaar is bij 

beëindiging van het dierenpension op het adres Achthovenerweg 49 (Landgoed 

Agthoven). De onderbouwing hiervoor is opgenomen in paragraaf 2.10 (pag. 25-27); 

- De geluidzones Barrepolder en Oosthoek zijn als afzonderlijke aanduidingen 

opgenomen. Beide zones waren in het ontwerpbestemmingsplan in één aanduiding 

omvat. Daarnaast zijn enkele begrippen en de wijzigingsbevoegdheid om de contouren 

te kunnen wijzigingen verduidelijkt. Deze wijzigingen zijn beschreven in paragraaf 

4.2.5.3 (pag. 78-79); 

- In paragraaf 5.3 (pag. 113) is verduidelijkt waarom geen bouwvlakvergroting mogelijk 

is bij het toestaan van vormverandering van het bouwvlak; 

- Er zijn enkele (corrigerende) redactionele wijzigingen aangebracht welke niet 

inhoudelijk van aard zijn; 

2.2 De regels zijn op onderstaande punten gewijzigd;  

- De aanduiding ‘specifieke vorm van horeca - zaalverhuur’ (artikel  15.1 lid g) is ter 

correctie verwijderd uit de bestemming Wonen – Buitengebied en toegevoegd in de 

bestemming Agrarisch met waarden – Landschap en Natuur (artikel 3.1 lid e); 

- Aan artikel 1.99 (begripsbepaling recreatiewoning) is toegevoegd: ‘welke maximaal 21 

aaneengesloten dagen door eenzelfde (groep) perso(o)n(en) mag worden bewoond’; 

- Aan artikel 6.5 (wijzigingsbevoegdheid) is een lid toegevoegd (artikel 6.5.2 

wijzigingsbevoegdheid ‘Wonen’) met de voorwaarden voor het wijzigen van de 

bestemming Maatschappelijk naar Wonen en Tuin; 

- In artikel 29.1.1 is de verwijzing naar artikel 53 verwijderd en ‘derde lid’ achter de 

verwijzing naar artikel 43 toegevoegd; 
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- In artikel 29.1.3 en 29.1.5 is achter voorkeursgrenswaarde toegevoegd ‘dan wel 

maximaal te verlenen hogere waarde overeenkomstig de Wgh’; 

- In artikel 3.8.1 wordt de zinsnede ‘al dan niet in verband met het vergroten van de 

oppervlakte van het bouwperceel’ geschrapt; 

- Artikel 3.8.1 lid c wordt gewijzigd in ‘de oppervlakte van het bouwvlak niet wordt 

vergroot’; 

- De afwijkingsbevoegdheid (artikel 29.8.3) om af te wijken van de molenbiotoopregels 

wordt verwijderd; 

- Aan artikel 3.5.1 lid f (maximaal vloeroppervlak voor nevenfuncties) wordt toegevoegd 

‘tenzij elders anders is bepaald’; 

- Artikel 3.5.1 lid h onder 2 wordt veranderd in ‘detailhandel ten behoeve van ter plaatse 

geproduceerde agrarische producten’; 

- Aan artikel 3.5.1 lid h onder 2 (afwijkingsbevoegdheid voor detailhandel ten behoeve 

van ter plaatse geproduceerde agrarische producten als nevenfunctie) wordt 

toegevoegd: ‘op een vloeroppervlak van maximaal 200 m2’. 

2.3 De verbeelding is op onderstaande punten gewijzigd; 

- De geluidzones Barrepolder en Oosthoek zijn als afzonderlijke aanduidingen 

opgenomen. 

- Ter plaatse van het fietspad is de bestemming Verkeer – Rijksweg gecorrigeerd in 

Verkeer – Langzaam verkeer; 

- Het bouwvlak tussen Achthovenerweg 49 en 49c (bestaande schuur)  en de specifieke 

bouwaanduiding voor de goot- en nokhoogte zijn ter correctie verwijderd van de 

verbeelding (als onderdeel van de saneringsmaatregel voor beeldkwaliteit bij 

staluitbreiding Achthovenerweg 49c); 

- Ter plaatse van het adres Achthovenerweg 54 is op de verbeelding binnen het 

bouwvlak een aanduiding ‘aantal woningen’ opgenomen, waardoor maximaal twee 

woningen binnen dit bouwvlak zijn toegestaan; 

- Het bouwvlak Achthovenerweg 41a,b,c is verkleind voor zover deze samenvalt met de 

aanduiding houtwal. 

3. Geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te 

stellen. 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 
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De aanleiding voor dit bestemmingsplan vormt de wettelijke plicht over actuele 

bestemmingsplannen te beschikken. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening 

mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan 10 jaar en moeten 

bestemmingsplannen digitaal worden opgesteld volgens landelijke standaarden 

(SVBP 2012). Voor het overgrote deel van het plangebied geldt momenteel het 

bestemmingsplan Buitengebied Leiderdorp Bospolder, Doeshofpolder en 

Achthovenerpolder (vastgesteld in maart 2005 en op 13 september 2005 

onherroepelijke status verkregen). Het plan is vanaf 13 september 2015 niet meer 

actueel, reden om het plan te herzien. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van donderdag 10 maart 2016 tot en met 20 

april 2016 ter inzage gelegen waarbij iedereen zijn of haar zienswijze kenbaar kon 

maken. Er zijn acht zienswijzen kenbaar gemaakt. Deze zijn allen ontvankelijk en 

voorzien van een reactie in de Nota zienswijzen. Daarnaast zijn er vijf ambtelijke 

wijzigingen aangebracht. 

 

Naar aanleiding van een aantal van de ingekomen reacties zijn wijzigingen 

aangebracht op het ontwerpbestemmingsplan. Deze wijzigingen zijn verwerkt in het 

bestemmingsplan dat ter vaststelling voorligt. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 Het concept-ontwerp is in de periode van 28 oktober 2015 tot en met 26 november 

2015  in vooroverleg gebracht. Gedurende deze periode zijn overlegpartners in de 

gelegenheid gesteld om te reageren wanneer er ruimtelijke belangen in het geding zijn. De 

ingekomen vooroverlegreacties zijn voorzien van een beantwoording in paragraaf 7.1 van 

de toelichting van het bestemmingsplan. Enkele ingekomen vooroverlegreacties hebben 

geleid tot een aanpassing van het concept-ontwerp. 

 

In de afgelopen periode zijn ook reacties van inwoners ontvangen. Enkele particuliere 

initiatieven die in het ontwerpbestemmingsplan Polder Achthoven zijn opgenomen zijn: 

 - Achthovenerweg 13-15; 

 - Achthovenerweg 27; 

 - Achthovenerweg 53a; 
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 - Achthovenerweg 58a. 

Deze initiatieven worden binnen de ruimtelijke procedure van het bestemmingsplan Polder 

Achthoven 2016  gefaciliteerd om naast de actualisatie mede recht te doen aan de 

belangen van inwoners. Tevens wordt het project fietsverbinding Ruigekade in het 

bestemmingsplan opgenomen. Separaat is de ruimtelijke procedure via een 

omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan reeds gestart. Hiervoor heeft 

u op 4 april 2016 besloten een verklaring van bedenkingen af te geven. 

 

N.a.v. de ontvangen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan heeft overleg 

plaatsgevonden met de provincie Zuid-Holland, om te bezien of het plan met de 

voorgestelde wijzigingen past binnen de doelstellingen van de Verordening Ruimte. Daar 

waar medewerking kon worden verleend aan de ingekomen verzoeken is het plan 

gewijzigd. De conclusie is dat het plan zoals het nu voorligt past binnen de doelstellingen 

van de verordening. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Gebiedsvisie Lage Zijde 

Op dit moment is er een gebiedsvisie voor Lage Zijde in ontwikkeling in relatie tot het 

vertrek van het afvalinzamelingsbedrijf Vliko. Echter dient er eerst een besluit te 

worden genomen over de gebiedsvisie, alvorens het bestemmingsplan hierop kan 

worden aangepast. Het bestemmingsplan Lage Zijde is daarom niet in dit 

bestemmingsplan meegenomen. Het bestemmingsplan Lage Zijde is daarnaast recent 

herzien en vastgesteld (gemeenteraad van 8 juli 2013) en hoeft daarom niet 

meegenomen te worden in dit bestemmingsplan. 

 

 Het HSL/A4 infocentrum 

Het HSL info centrum is conserverend bestemd zoals in het vigerende 

bestemmingsplan. Dit omdat er nog geen onderbouwd plan ten grondslag ligt voor het 

‘Groene Hart-centrum’ welke in het bestemmingsplan kan worden opgenomen. 

Daarnaast is er een nieuwe tijdelijke huurovereenkomst aangegaan tussen de 

gemeente en Tennet voor het gebruik van het HSL info centrum als infocentrum voor 

de 380 kV. 

 

 Project fietsverbinding Ruigekade 
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Het project fietsverbinding Ruigekade wordt in het bestemmingsplan opgenomen. 

Separaat is de ruimtelijke procedure via een omgevingsvergunning in afwijking van het 

bestemmingsplan reeds gestart. Hiervoor heeft u op 4 april 2016 besloten een 

verklaring van bedenkingen af te geven. 

 

 Beleidskader ‘Behoud agrarisch erfgoed’ (10 oktober 2011_ 

In navolging van het door de raad vastgestelde beleidskader ‘Behoud agrarisch 

erfgoed’ voorziet het bestemmingsplan daar waar mogelijk in neven- en vervolgfuncties 

om het erfgoed te voorzien van een duurzame planologische basis. Het beleidskader 

vormt de basis voor de mogelijkheden. 

 

2 Beoogd effect 

Een actueel bestemmingsplan dat mede recht doet aan de belangen van de inwoners. 

 
3 Argumenten 

1.1 Een aantal van de zienswijzen geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te 

passen. 

Zes van de ontvangen zienswijzen geven aanleiding om het bestemmingsplan aan te 

passen. Twee van die zienswijzen betreffen een nieuwe ontwikkeling, namelijk het splitsen 

van de karakteristieke woning Achthovenerweg 54 in twee woningen en het opnemen van 

een wijzigingsbevoegdheid om de opstallen van Landgoed Agthoven te kunnen wijzigen 

naar in totaal 4 woningen. De andere vier zienswijzen geven aanleiding om het 

bestemmingsplan te wijzigen ter verduidelijking van de regels en een betere juridische 

borging van de belangen, met name voor wat betreft de geluidcontouren van de 

gezoneerde industrieterreinen. 

 

1.2 Een aantal van de zienswijzen geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te 

passen. 

Twee van de ontvangen zienswijzen zijn gericht op het vergroten van bouwvlakken. Aan 

het verzoek om het vergroten van het bouwvlak ten behoeve van een boomkwekerij kan 

geen medewerking worden verleend wegens strijdigheid met de provinciale verordening. 

Het verzoek om een wijzigingsbevoegdheid op te nemen om bouwvlakken te vergroten 

naar 2 ha. is niet voldoende onderbouwd in de zienswijze. Om  een wijzigingsbevoegdheid 

op te nemen dient op voorhand voldoende te zijn aangetoond dat er in de planperiode ook 
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daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt en dat de wijzigingsplannen die hieruit 

voortvloeien uitvoerbaar zijn. Er is in de afgelopen periode zeer beperkt verzocht om 

vergroting van bouwvlakken en ook tijdens de terinzagelegging is, op één geval na, niet 

verzocht om vergroting.  

Verder zijn tal van bouwvlakken nog niet helemaal benut, zodat er nog ontwikkelruimte is 

binnen bestaande bouwvlakken. Ook zijn in de afgelopen periode vragen ontvangen naar 

de mogelijkheden bij bedrijfsbeëindiging. 

 

Een vergroting van het bouwvlak is daarnaast alleen mogelijk binnen de kaders van de 

provinciale verordening, welke eisen stelt aan de ruimtelijke kwaliteit. Het is daarom 

juridisch niet mogelijk om een generieke wijzigingsbevoegdheid voor vergroting van 

bouwvlakken op te nemen zonder motivatie over de haalbaarheid. Hier komt bij dat, voor 

een dergelijke regeling de effecten op beschermde natuurgebieden zou moeten worden 

onderzocht. Dit is echter lastig te doen, omdat niet bekend is waar en hoe de 

wijzigingsbevoegdheid zal worden toegepast. Er moet dan van een worst-case scenario 

worden uitgegaan, namelijk dat alle bedrijven er gebruik van maken, hetgeen niet reëel is. 

Ditzelfde geldt voor de effecten op het beschermde weidevogelleefgebied, waar de 

percelen onder vallen. Bij een significantie aantasting van de waarden van het beschermd 

weidevogelleefgebied is compensatie verplicht gesteld. 

 

Het niet opnemen van grotere bouwvlakken betekent niet dat er per definitie geen 

medewerking kan worden verleend. Wanneer de nut en noodzaak ervan is aangetoond en 

een concreet verzoek wordt ingediend, dat ook ingaat op de haalbaarheid, kan te zijner tijd 

worden beoordeeld of de gewenste uitbreiding(en) mogelijk gemaakt kan (kunnen) worden. 

Dit hangt samen met de inzichtelijkheid in de ruimtelijke effecten en een zorgvuldige 

belangenafweging. Dit maakt het ook beter mogelijk de effecten op Natura-2000-gebieden 

te onderzoeken. Blijft een initiatief onder de drempelwaarde uit het PAS (Programmatische 

Aanpak Stikstofdepositie), dan is mogelijk zelfs geen planMER nodig. 

 

Indien de haalbaarheid is aangetoond en de uitbreiding zorgvuldig landschappelijk wordt 

ingepast, zal een separate procedure (postzegelplan) doorlopen moeten worden. De 

kosten en tijd die hiermee gemoeid zijn, zijn overigens vergelijkbaar aan een 

wijzigingsplan. Er zijn vanuit dat opzicht dus geen zwaardere lasten voor agrariërs door 

geen wijzigingsbevoegdheid op te nemen. 
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2.1.1 & 2.2.1 Het bestemmen van de zaalverhuur als gelijkwaardige functie sluit beter aan 

op de behoefte aan een vervolgfunctie. 

In de toelichting werd nog gesproken over gebruik als zaalverhuur als nevenfunctie, echter 

wordt de nieuwe functie beschouwd als gelijkwaardige functie naast de agrarische functie. 

Mede met het oog op de toekomst is het gewenst een zelfstandige vervolgfunctie in de 

voormalige stal te kunnen exploiteren, want het pand is niet meer geschikt voor agrarisch 

gebruik en bedrijfsbeëindiging ligt in de lijn der verwachtingen. Bij de aanpassing is tevens 

de correctie meegenomen waarmee de aanduiding op de juiste plek in de regels is komen 

te staan. 

 

2.1.2 & 2.3.1 Het splitsen van de karakteristieke woning in twee woningen sluit beter aan 

op de marktbehoefte. 

De instandhouding van de cultuurhistorische waarden die het pand vertegenwoordigt wordt 

van groot belang geacht. Het splitsen van de woning in twee woningen sluit beter aan op 

de marktbehoefte. Dit vergroot mogelijk ook de bereidheid tot investering en adequaat 

beheer en onderhoud van het pand, omdat het pand in twee riante woningen kan worden 

gesplitst, zonder dat dit afbreuk doet aan de ruimtelijke uitstraling en karakteristieke 

eigenschappen van het pand. Om dit mogelijk te maken is op de verbeelding een 

aanduiding opgenomen zodat maximaal twee woningen binnen dit bouwvlak zijn 

toegestaan. 

 

2.1.3 & 2.2.2  Voorzien wordt dat het gebruik als dierenverzorgingscentrum binnen de 

planperiode gestaakt zal worden en dat er behoefte is naar een passende vervolgfunctie 

Belangrijk is de mogelijkheid voor een planologische basis wordt gegeven om blijvend te 

kunnen investeren in beheer en onderhoud van de panden op het perceel. Op verzoek van 

de eigenaar wordt voorgesorteerd op een mogelijkheid voor een passende vervolgfunctie 

bij beëindiging van het dierenverzorgingscentrum binnen de planperiode. 

 

2.1.4 & 2.2.3 De woonfunctie binnen de bestaande bebouwing wordt passend geacht bij 

het landgoed. 
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Het aantal van maximaal 4 woningen sluit goed aan op de geschiktheid van de panden 

voor het gebruik als woning. De woonfunctie wordt als een logische vervolgfunctie gezien 

voor de opstallen, welke allen als rijksmonument zijn aangewezen. 

 

2.1.5 + 2.2.4 + 2.3.2 De wijzigingen die zijn aangebracht voor de geluidcontouren en de 

begrippen die verwijzen naar de Wgh zijn ten behoeve van een betere juridische borging 

van de belangen.  

De aanpassingen die zijn gedaan voor de geluidcontouren en de begrippen die verwijzen 

naar de Wgh zijn mede op basis van het advies van de Omgevingsdienst West Holland 

verduidelijkt. Hierdoor zijn de belangen juridische beter geborgd. 

 

2.1.6 & 2.2.5 Het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid voor bouwvlakvergroting is 

juridisch niet mogelijk. 

Het is juridisch niet mogelijk een generieke wijzigingsbevoegdheid op te nemen zonder 

daarbij een goed beeld over de ruimtelijke effecten en de haalbaarheid te hebben. De 

consequenties hiervan zijn op dit moment onvoldoende inzichtelijk waardoor de belangen 

niet goed kunnen worden afgewogen. Wanneer er sterke behoefte ontstaat aan 

bouwvlakvergroting dient dit te worden onderzocht met een planMER. Zie voor nader 

toelichting ook de toelichting onder argument 1.2. 

 

2.1.7 Er zaten nog kleine fouten in de toelichting die niet eerder opgemerkt waren. 

In de uitvoerbaarheidsparagraaf stond per abuis ‘uitwerkingsplan’. Dit is veranderd in 

‘bestemmingsplan’. Op enkele plekken in de toelichting zijn kleine tekstuele aanvullingen 

gedaan ter verduidelijking van de aanpassingen die zijn gedaan naar aanleiding van de 

zienswijzen. Tot slot zijn enkele redactionele wijzigingen gedaan welke de leesbaarheid 

van het bestemmingsplan ten goede komen. 

 

 

2.2.6 Een recreatiewoning is een potentieel geurgevoelig object. 

Van de eigenaar van het agrarische bouwvlak tussen Achthovenerweg 51 en 53a is de 

vraag ontvangen of er belemmeringen ontstaan bij mogelijk maken van een 

recreatiewoning (t.b.v. bed & breakfast) in het pand Achthovenerwefg 53a. Om eventuele 

milieubelemmeringen te voorkomen dient te worden uitgesloten dat de recreatiewoning 

kan worden aangemerkt als geurgevoelig object. Door de verblijfsduur van de 
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recreatiewoning vast te leggen voor kortstondig verblijf wordt planologisch uitgesloten dat 

dit pand een geurgevoelig object als bedoeld in de Wet geurhinder en veehouderij is. 

Hiermee wordt voorkomen dat er milieubelemmeringen ontstaan tussen opzichte van het 

nabij gelegen agrarische bedrijf. 

 

2.3.3 De saneringsmaatregel dient planologisch verankerd te zijn. 

In de ruimtelijke onderbouwing van het project Achthovenerweg 49c (vergroting van het 

bouwvlak) is als saneringsmaatregel opgenomen dat de schuur naast Achthovenerweg 49 

dient te worden gesloopt. Om sanering planologisch te verankeren dient het bouwvlak met 

(inclusief de opgenomen specifieke bouwaanduiding) te worden bestemd. De regels 

hoeven vanwege de wijze van bestemmen niet te worden aangepast. 

 

2.1.8 + 2.2.7 + 2.3.4 De gemeenteraad dient een actueel bestemmingsplan vast te stellen. 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan 

vast. Bestemmingsplannen niet ouder zijn dan 10 jaar. Er dient een actueel 

bestemmingsplan te worden vastgesteld. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft 

de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit 

een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. Naar aanleiding van de 

ingekomen reacties is een belangenafweging gemaakt, welke ruimtelijk is vertaald in het 

bestemmingsplan. Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt daarom naast de 

verplichte actualisatie mede recht gedaan aan de belangen van inwoners. 

 

3.1 Er zijn geen verhaalbare kosten die een exploitatieplan vereisen 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f  

van het Besluit ruimtelijke ordening 2008 (Bro) onderzoek plaats te vinden naar de 

uitvoerbaarheid van het plan. Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) op 1 juli 2008 is het onder omstandigheden verplicht om aan het opstellen van een 

bestemmingsplan een exploitatieplan te koppelen. Een exploitatieplan is niet verplicht 

indien er geen verhaalbare kosten zijn, of wanneer het verhaal van kosten van de 

grondexploitatie van de in het bestemmingsplan opgenomen gronden op een andere wijze 

is verzekerd (artikel 6.12 lid 2 sub a Wro). Het bestemmingsplan Polder Achthoven maakt 

geen nieuwe exploitatieplan-plichtige ontwikkelingen mogelijk die voorkomen op de lijst uit 

artikel 6.2.1 Bro. Voor het verhalen van de gemaakte voor enkele particuliere initiatieven 
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die met dit bestemmingsplan worden meegenomen worden de leges in rekening gebracht 

op basis van de tarieven die zijn opgenomen in de legesverordening 2016.  

Met de initiatiefnemers waarbij mogelijk planschade zou kunnen ontstaan zijn 

overeenkomsten gesloten waarin het afdekken van planschade is geregeld. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het is niet gelukt met dit bestemmingsplan direct aan alle kenbaar gemaakte belangen 

recht te doen. Verzoeken die op dit moment niet voldoende zijn onderbouwd op de 

haalbaarheid kunnen met dit bestemmingsplan niet worden meegenomen. 

 

5 Duurzaamheid 

Voor het plan is in de toelichting en de bijbehorende ruimtelijke onderbouwingen voor 

ontwikkelingen aandacht besteed aan alle relevante milieuaspecten. Deze zijn onderzocht 

en beoordeeld. Uit het gedane onderzoek blijkt dat vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen 

belemmeringen zijn voor deze ontwikkelingen. De Omgevingsdienst West-Holland heeft 

tevens positief geadviseerd op het aspect milieu. 

 
6 Communicatie en participatie 

Bij de totstandkoming van dit bestemmingsplan zijn meerdere inspraak/overlegmomenten 

geweest. Met een voorpublicatie is bekend gemaakt dat er een nieuw bestemmingsplan 

werd voorbereid. Dit heeft inwoners getriggerd in contact te treden met de gemeente. 

Daaruit zijn een aantal initiatieven naar voren gekomen die met dit bestemmingsplan zijn 

meegenomen. Voorts is de formele procedure gestart door het ter inzage leggen van eht 

ontwerpbestemmingsplan. Dit is op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt in de 

Staatscourant, Gemeente-aan-huis en de website. Ook de zienswijzenperiode was een 

moment waarop zowel formeel als informeel is gereageerd op het bestemmingsplan. 

Enkele reacties hebben geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan (zie ook de 

nota zienswijzen). Tot slot zal de vaststelling van het bestemmingsplan worden 

bekendgemaakt en is er de mogelijkheid voor beroep. Voor initiatieven die niet concreet 

waren en daarom niet zijn meegenomen bestaat de mogelijkheid een vooroverleg in te 

dienen bij de gemeente. Dan kan worden bezien of een separate procedure alsnog 

gevoerd kan worden. 
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7 Kosten, baten en dekking 

De kosten van het bestemmingsplan waren begroot op €35.000 euro. De uiteindelijke 

kosten zijn binnen dit bedrag gebleven. De kosten zijn gedekt in programma 5A 

(bestemmingsplannen Beleid)  

 

8 Evaluatie 

Een bestemmingsplan geldt voor de duur van 10 jaar. Daarna dient een bestemmingsplan 

te worden herzien in het kader van actualisatie. Na de invoering van de Omgevingswet, die 

naar verwachting eind 2018 in werking treedt, zal evaluatie van dit bestemmingplan 

mogelijk al eerder plaatsvinden in verband met het opstellen van een omgevingsplan. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 
 

1. Bestemmingsplan Polder Achthoven 2016 (NL.IMRO.0547.BPPolderachthoven-VG01) 

bestaande uit de toelichting, regels en analoge verbeelding (Z/16/025061/60952) 

2. Nota zienswijzen bestemmingsplan Polder Achthoven 2016 (Z/16/025061/60953) 

 


