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Bestemd voor de raad van d.d. 12 december 2016 
 
Vraag nr.  : 96 
Onderwerp  : Bouwplannen Zoeterwoude 
Vraagsteller: CDA (namens alle fracties)/Geert Schipaanboord 
Datum  : 1 december 2016 
 
 
In het fractiespreekuur hebben de verschillende fracties (Frauke Joester (GrL), Ed Grootaarts en 
Rob Visser (D66), Hugo Langenberg (LPL), Jan Suijkerbuijk (VVD), Roeland Schmidt (PvdA) en 
Geert Schipaanboord (CDA)) gesproken met bewoners van het Jaagpad in Leiderdorp en 
vertegenwoordigers van Comité Doesbrug en de Vereniging Kijk op de Rijn(dijk) over 
bouwplannen aan de Zoeterwoudse zijde van de Oude Rijn. 
 
Namens de zes fracties een aantal vragen: 
 
1. Het project Aquamarijn, voor woningbouw aan de Zoeterwoudse kant, wordt online 
aangekondigd op http://www.wonenaandeouderijn.nl/informatie.html. Ook worden er plannen 
uitgewerkt voor het naastgelegen Omtzigt terrein. Is de portefeuillehouder in het college op de 
hoogte dat Zoeterwoude deze plannen heeft? 
 
Ja, het college is op de hoogte van de herontwikkelingsplannen aan de Oude Rijn waarvoor wordt 
geadverteerd. De gehele herontwikkeling was voorheen bekend als het project Hoogh Swieten. 
Het Aquamarijn betreft van dit project een deelontwikkeling op het terrein van de voormalige 
scheepswerf Tijssen. 
 
Hoogh Swieten voorzag in de oprichting van zes bouwblokken op het terrein van de scheepswerf 
Tijssen en het Omtzigt-terrein. Om de verwezenlijking ervan mogelijk te maken heeft het college 
van Zoeterwoude op 26 mei 2009  vrijstelling verleend voor het bouwplan. De realisatie van het 
plan heeft vertraging opgelopen, mede door het faillissement van de oorspronkelijke 
ontwikkelaar. Na het faillissement is het project opgepakt door een andere vennootschap.  
 

http://www.wonenaandeouderijn.nl/informatie.html


Het vergunde bouwplan is bij de actualisatie van het bestemmingsplan Rijndijk in 2011 door de 
gemeente Zoeterwoude positief bestemd. In kader van de procedure van het bestemmingsplan 
hebben een aantal bewoners en stichtingen die het belang van cultuurhistorie behartigen 
nogmaals gereageerd op het voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan. In 
de Nota Inspraak en de Nota Zienswijzen zijn de reacties door Zoeterwoude beantwoord. De Nota 
Inspraak en Nota zienswijzen kunt u vinden op: 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0638.BP00003-
VAS1/tb_NL.IMRO.0638.BP00003-VAS1_index.html 
 
Het bouwplan Hoogh Swieten is door Zoeterwoude positief bestemd, omdat het om een vergunde 
situatie ging. Ten tijde van het actualiseren van het bestemmingsplan Rijndijk liep nog de hoger 
beroepsprocedure tegen de  verleende vergunning van 26 mei 2009. Op 19 januari 2011 heeft de 
Raad van State uitspraak gedaan. De beroepsgronden zijn ongegrond verklaard waardoor de 
rechtsgevolgen van de vergunning in stand zijn gebleven. 
 
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=51926 
 
De aankondiging betreft dus een bouwplan waarvoor reeds een bouwtitel bestaat. 
 

 
Bestemmingsplan Rijndijk en impressie van het oorspronkelijk plan Hoogh Swieten 
 
2. In welke mate betrekt het college van Zoeterwoude het Leiderdorpse college en de  
Leiderdorpse omwonenden bij de planvorming en tot welke concrete acties vanuit de kant van 
Zoeterwoude leidt dat? 
 
Het Zoeterwoudse college betrekt in deze fase niet meer het Leiderdorpse college, omdat het 
bestemmingsplan reeds voorziet in het plan en voor de gebouwen ook al een bouwvergunning is 
verleend. Voor het project Aquamarijn is door de ontwikkelaar wel een nieuwe aanvraag om een 
omgevingsvergunning gedaan voor de activiteit ‘bouwen’ omdat er kleine verschillen zijn met het 
oorspronkelijke bouwplan. Het bouwplan past binnen het geldende bestemmingsplan. 
 
3. Is het college bereid er bij Zoeterwoude op aan te dringen dat bewoners aan de 
Leiderdorpse kant van de Rijn dezelfde informatie en dezelfde mogelijkheden voor inspraak 
krijgen als de bewoners in Zoeterwoude?  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0638.BP00003-VAS1/tb_NL.IMRO.0638.BP00003-VAS1_index.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0638.BP00003-VAS1/tb_NL.IMRO.0638.BP00003-VAS1_index.html
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=51926


 
Het college kan natuurlijk aandringen bij de collega-bestuurders in Zoeterwoude dat de inwoners 
van Leiderdorp langs de Oude Rijn graag in een vroeg stadium bij planvorming betrokken willen 
worden. Voor dit specifieke plan, waarover in het verleden al tot de hoogste rechtsinstanties is 
geprocedeerd, lijkt dat niet meer van meerwaarde. 
 
4. De Oude Rijn is gemeenschappelijk bezit. Dat maakt de beeldbepaling een gedeelde 
verantwoordelijkheid van Zoeterwoude en Leiderdorp. Is het college van Leiderdorp bereid om 
een gesprek te voeren met Zoeterwoude over een goede vormgeving van het volume van de 
woningen (hoogte, breedte en massiviteit) in relatie tot de gebouwen in de omgeving en de 
beleving van de Oude Rijn ter plekke? 
 
Gezien de gewenste kwaliteit van herontwikkelingen in de Oude Rijnzone is het college zeker van 
plan met Zoeterwoude het gesprek te voeren over nieuwe plannen langs de Oude Rijn. Voor dit 
concrete plan is dat niet meer zinvol gelet op de reeds doorlopen planologische procedure. 
 
5. Gemeentelijke samenwerking wordt steeds belangrijker. In de concept omgevingsvisie 
2040 Hart van Holland wordt over de unieke waarde van de Oude Rijn gesproken. In de 
toekomstvisie Leidse Regio 2027 (thema; Kwaliteiten versterken, krachten verenigen) is 
afgesproken dat we gaan bouwen met respect voor groen en historie, passend in de omgeving. 
Zoeterwoude en Leiderdorp zijn beiden onderdeel van deze samenwerking. Wat zijn de 
consequenties van deze uitspraken over de waarde van de Oude Rijn voor dit concrete dossier? 
 
De toekomstvisie Leidse Regio 2027 is inmiddels in de vijf gemeenteraden geaccordeerd. De visie 
geeft voldoende aanknopingspunten voor samenwerking bij verdere ontwikkelingen langs de 
Oude Rijn. Voor dit concrete dossier is het echter geen reden om de bestaande vergunning 
opnieuw ter discussie te stellen. 
 
De agenda Omgevingsvisie Leidse regio 2040 is nog niet vastgesteld. De unieke waarden van de 
gebieden langs de Oude Rijn worden wel door alle betrokkenen onderkend. 
 
 
 


