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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 17 oktober 2016  

Onderwerp:  Vaststellen bestemmingsplan 

Driegatenbrug 2016 

 Aan de raad.  

 

 

*Z00A9F4F6F7* 
 

Beslispunten 

1. De Nota Zienswijzen bestemmingsplan Driegatenbrug 2016 vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan Driegatenbrug 2016 (NL.IMRO.0547.BP3gatenbrug-VG01) gewijzigd vast te 

stellen met als wijzigingen: 

2.1  De toelichting is op onderstaande punten gewijzigd;  

- In paragraaf 2.13 is opgenomen dat er twee gasleidingen door het plangebied lopen; 

- In paragraaf 5.3 (Artikelsgewijze toelichting) is de toelichting op artikel 18 

(samenloopregeling) opgenomen; 

- Figuur 4.4 is vervangen door de doorsnedetekening uit de bouwvergunning van de 

boogwoningen waarop de ruimten en gevels zijn gedefinieerd; 

2.2  De regels zijn op onderstaande punten gewijzigd;  

- Het toepassingsbereik van alle in het plan opgenomen dubbelbestemmingen is aangepast 

naar artikelen 3 tot en met 16; 

- De bestemming Leiding – Gas (artikel 12) is aangepast door een adequate 

beschermingsregeling op te nemen en de afwijkingsmogelijkheid om kwetsbare en beperkt 

kwetsbare objecten binnen de belemmeringenstrook te toe te staan te schrapen; 

- Artikel 18 (samenloop dubbelbestemmingen) is toegevoegd. 

2.3 De verbeelding is op onderstaande punten gewijzigd; 

- De belemmeringenstrook voor de aanwezige gasleidingen is aangepast conform de zienswijze 

van de Gasunie (4 meter ter weerzijden van de hartlijn van de buitenste leiding). 

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

1.a In het kort 

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). 

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 8 september 2016 tot en met 19 oktober 2016 ter inzage 

gelegen waarbij iedereen zijn of haar zienswijze kenbaar kon maken. Er zijn 10 zienswijzen kenbaar 

gemaakt. Deze zijn ontvankelijk en voorzien van een reactie in de Nota Zienswijzen 

bestemmingsplan Driegatenbrug 2016. Er is een ambtelijke wijziging aangebracht. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Het nieuwe bestemmingsplan bevat geen nieuwe ontwikkelingen en is om die reden niet als 

voorontwerp voor inspraak ter inzage gelegd. Het concept-ontwerpbestemmingsplan is in het 

kader van het vooroverleg op 1 juli 2016 toegezonden aan de overlegpartners met het verzoek 

vóór 2 augustus 2016 te reageren. Tevens zijn enkele bewoners als vertegenwoordiging van de 

wijk Driegatenbrug op informele wijze geraadpleegd door hen de mogelijkheid te bieden op het 

concept-ontwerp te reageren. Hiervoor zijn grofweg drie redenen: 

 

- Vereniging Beheersgebied Poldervilla’s Driegatenbrug 

De woningen zijn door hun ontwerp en door het ontwerp van de buitenruimte ‘te gast in het 

landschap’. Om deze ambities vast te houden is een beheervereniging opgericht waar eigenaars 

van de poldervilla’s lid van kunnen worden en waar de gemeente lid van is. Deze vereniging heeft 

tot doel het onderhoud van de omliggende (semi-) openbare vanuit gezamenlijk beheer, 

uitgevoerd door de bewoners. 

- Poldervilla’s 

De poldervilla’s hebben geen traditionele erfinrichting. Om de openheid te behouden is het nodig 

om delen van het privé-eigendom als groen te bestemmen. De mogelijkheden om de woning 

middels aanbouwen uit te breiden zijn beperkt in vergelijking met gewone wijken in Leiderdorp. 

- Boogwoningen (Zijlstroom) 
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Naar aanleiding van het project Leidse Ring Noord is gebleken dat in het huidige bestemmingsplan 

onvoldoende aandacht is besteed aan de vertaling van ‘dove gevels’ in de planregels voor de 

bebouwing langs de Oude Spoorbaan. De wijze waarop dat nu alsnog wordt gedaan is ook 

voorgelegd aan enkele bewoners van de polderwoningen. 

 

Op 25 juli 2016 heeft een overleg plaatsgevonden waarin een aantal bewoners als 

vertegenwoordiging van de wijk de opmerkingen konden toelichten. Aanwezig waren enkele 

bewoners van de poldervilla’s die actief zijn in de beheerverening. In de Nota Overleg zijn de 

opmerkingen zijn samengevat in een opmerkingenlijst en van een reactie voorzien. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Ruimtelijke Ordening 

 

2 Beoogd effect 

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

 
3 Argumenten 

1.1 De dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ blijkt op een aantal  punten onvoldoende toegesneden op 

het (veiligheids-)belang van de gasleiding. 

De zienswijze die is ingediend door Gasunie Transportservices B.V. is gericht op de borging van het 

(veiligheids-)belang van de regionale aardgasleiding die door het plangebied loopt. De zienswijze is 

gericht op regeling zelf en het samenvallen van deze dubbelbestemming met andere 

dubbelbestemmingen, waardoor onderlinge strijdigheid in bouwregels ontstaat. In de 

beantwoording van de zienswijze is aangegeven op welke wijze het bestemmingsplan naar 

aanleiding van de zienswijze is aangepast. De aanpassingen van het bestemmingsplan zijn op 14 

oktober 2016 aan Gasunie verzonden. De Gasunie heeft daar verder niet meer op gereageerd. 

 

1.2 De serre is voor de boogwoningen ontworpen als geluidbuffer en betreft geen verblijfsgebied. 

De door bewoners van de boogwoningen (Zijlstroom) ingediende zienswijzen zijn gericht op het 

garanderen van een geluidniveau in de woning, inclusief de serre, van maximaal 33 dB. Omdat er 

geen sprake is van een verblijfsgebied stelt het Bouwbesluit die eis niet.   

 



Pagina 4 van 6 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/16/035854/71344    Agendapunt 10 

 2016 raadsvoorstel   

 

Overigens hebben wij  in onze brief over de uitvoering van de motie bij het kaderbesluit Leidse 

Ring Noord  voorgesteld het huidige glas in de serre te vervangen, zodat een beter woongenot 

voor de bewoners ontstaat. 

  

2.1 De door Gasunie voorgestelde wijzigingen dragen bij aan een betere borging van het 

(veiligheids-)belang van de gasleiding. 

In de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ is de bepaling dat kan worden afgeweken ten behoeve 

van het toestaan van kwetsbare objecten geschrapt en is de adviesbepaling verduidelijkt. Om een 

duidelijke regeling op te nemen bij samenloop van dubbelbestemmingen, waardoor onderlinge 

tegenstrijdigheid wordt voorkomen, is een samenloopregeling in de algemene regels opgenomen 

(artikel 18). Op de verbeelding bleek de belemmeringenstrook op sommige delen nog te smal 

opgenomen te zijn. Dit heeft tot aanpassing van de verbeelding geleid. 

 

2.2 Door het opnemen van de samenloopregeling wordt onderlinge strijdigheid bij het samenvallen 

van dubbelbestemmingen voorkomen en is het mogelijk om binnenplans af te wijken van een 

verbod of beperking. 

Door het opnemen van de samenloopregeling wordt onderlinge strijdigheid tussen 

dubbelbestemmingen voorkomen en wordt het mogelijk om binnenplans af te wijken van een 

verbod of beperking. De samenloopregeling gaat niet uit van een voorrangsregeling maar een 

gelijkwaardigheidsprincipe. Dat betekent dat wanneer strijdigheid of stapeling ontstaat in 

bepalingen in dubbelbestemmingen, het belang van alle geldende bestemmingen in acht moet 

worden genomen. Om dit te bewerkstelligen is in de samenloopregeling opgenomen dat bij 

omgevingsvergunning van een verbod of beperking in de bouwregels kan worden afgeweken, mits 

aan de afwijkingsvoorwaarden in alle ter plaatse geldende dubbelbestemmingen wordt voldaan. 

Via deze systematiek worden alle betreffende leidingbeheerders en/of deskundigen in de 

gelegenheid gesteld advies uit te brengen of een bouwwerk kan worden gerealiseerd zonder dat 

hierdoor belangen worden geschaad.  

 

Het nieuwe artikel voor samenloop van dubbelbestemmingen is algemeen toepasbaar in de 

standaardregeling voor de bestemmingsplannen van Leiderdorp. In eventueel volgende 

bestemmingsplannen zal deze samenloopregeling daarom ook worden opgenomen. 
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3.1 Er zijn geen verhaalbare kosten die een exploitatieplan vereisen 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening 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. Het bestemmingsplan is conserverend en maakt geen nieuwe exploitatieplan-plichtige 

ontwikkelingen mogelijk. Er zijn daarom geen verhaalbare kosten, waardoor geen exploitatieplan 

hoeft te worden vastgesteld. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen 

 

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.  

 

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

ontwerpbestemmingsplan. Dit is op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt in de Staatscourant, 

Gemeente-aan-huis en de website. De zienswijzen zijn voorzien van een reactie in de Nota 

Zienswijzen. Tot slot zal de vaststelling van het bestemmingsplan worden bekendgemaakt en is er 

de mogelijkheid voor beroep. 
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7 Kosten, baten en dekking 

De gemaakte kosten voor het bestemmingsplan 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 Driegatenbrug 2016 (NL.IMRO.0547.BP3gatenbrug-VG01) bestaande uit de 
toelichting, regels en analoge verbeelding (Z/16/035854/71375) 
2. Nota zienswijzen bestemmingsplan Driegatenbrug 2016 (Z/16/035854/71374) 


