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 2020 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 24 april 2020 

     

Onderwerp: Bestemmingsplan Groene Hart 

Centrum 

 Aan de raad.  

 

 

*Z02AA3CE42C* 
Beslispunten  

1.  In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 

      Ontwerpbestemmingsplan "Groene Hart Centrum Leiderdorp". 

2. Het bestemmingsplan "Groene Hart Centrum Leiderdorp" met planidentificatiecode  

      NL.IMRO.0547.BPInfocentrum-VA01 gewijzigd vast te stellen. 

3.  Af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro 
 

 

 

1 SAMENVATTING  

Het gebruik van het informatiecentrum aan de Bospolder is eind 2019 beëindigd. De gemeente 

heeft het gebouw in eigendom gekregen en wil dit conform eerdere afspraken tot een Groene Hart 

informatie centrum transformeren. Brasserie Groep heeft een plan voor het gebouw ontwikkeld. 

Het plan ziet toe op een gebruikswijziging van het voormalige HSL-gebouw langs de A4 gerelateerd 

aan het Groene Hart. Het plan betreft een recreatief en informatief-educatief gedeelte en functie 

met de commerciële exploitatie van het bestaande gebouw voor horecadoeleinden. Met het oog 

op de nieuwe functie worden de omliggende gronden heringericht.  Daarnaast wordt een speel en 

doe-weide aangelegd. Op deze manier worden de karakteristieke kwaliteiten van de aangrenzende 

polder benut.  

Voor de transformatie is een bestemmingsplanwijziging nodig.  Het ontwerpbestemmingsplan met 

bijbehorende stukken heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. De ingekomen zienswijzen 

geven aanleiding tot een beperkte wijziging van het bestemmingsplan. Voorgesteld wordt het 

gewijzigde plan vast te stellen. 
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2 Inleiding 

Het gebruik als informatiecentrum voor HSL/A4 is eind 2019 beëindigd. In het convenant 

'verlaagde passage A4-HSL bij Hoogmade' uit 2001 is overeen gekomen dat het 

eigendom van het HSL/A4-informatiecentrum door de HSL-organisatie aan de gemeente wordt 

overgedragen. In het convenant is bepaald dat het HSL/A4-informatiecentrum een bestemming zal 

krijgen die gerelateerd is aan 'het Groene Hart'. De overdracht heeft in 2012 plaatsgevonden.  Ter 

voorbereiding op hergebruik van het pand is in 2014 via participatie een conceptboek tot stand 

gekomen met ideeën voor de locatie. 

Een nieuwe zinvolle invulling wordt gevonden door er een Gemengde bestemming aan te geven 

met  recreatie, educatie en natuurbeleving en horeca gerelateerd aan het Groene Hart . De locatie 

leent zich hier gelet op de ligging in de landschappelijk waardevolle Bospolder goed voor. De 

locatie moet een plek worden waar bezoekers het typisch Hollandse polderlandschap kunnen 

ervaren, beleven en leren kennen. Ter plaatse en als startpunt voor verkenning van de omgeving. 

Het educatieve element verhoogt de kennis bij mensen over het gebied en kan daardoor 

aansporen tot meer bezoeken van het omliggende gebied. Het ontwikkelperspectief sluit aan bij de 

beleidsmatige ideeën van de gemeente met betrekking tot de aangrenzende Munnikkenpolder en 

polder Achthoven die ook een  meer op recreatieve functie gericht karakter hebben gekregen. 

 

Zienswijzen 

Er zijn vier zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ontvangen. Alle zienswijzen zijn binnen de 

termijn ingediend en daarmee ontvankelijk. De zienswijzen zijn van een reactie voorzien in de Nota 

van beantwoording zienswijzen. 

De zienswijzen hebben met name betrekking op invloed van de toekomstige horecafunctie en 

evenementen op de omgeving. In het ontwerpbestemmingsplan is bepaald dat maximaal 12 

evenementen categorie B per jaar mogen plaatsvinden. Bovendien was in de ontwerpregels 

opgenomen dat elk evenement maximaal 7 dagen mag duren. 

 

Naar aanleiding van de zienswijzen is de toelichting op enkele plekken aangepast zodat het doel van 

de locatie om vooral een recreatief, informatie en educatiepunt te zijn waarbij de relatie met het 

open weidegebied en de natuur beleefd kunnen worden,  verduidelijkt is. Daarbij is tevens de 

mogelijkheid voor een horecavoorziening opgenomen. De aard van de evenementen sluiten aan op 

de doelstelling voor het gebied als overgang naar natuur en open landschap. Dat betekent dat 
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gedacht moet worden aan evenementen die voornamelijk gericht zijn op  natuur en onthaasten, 

zoals een markt in streekproducten, biologische markt en activiteiten voor kinderen die gericht zijn 

op het voelen en ontdekken van de natuur. Voor een goede inpassing in de omgeving en beperking 

van eventuele overlast wordt de duur van elk evenement beperkt tot maximaal 2 dagen (exclusief 

op- en afbouwen). In lijn met het evenementenbeleid en gelet op de omgevingsaspecten zal ca 

anderhalf jaar na start van de bedrijfsvoering een evaluatie van de evenementen plaatsvinden.  

 
Daarnaast vond een aanpassing van de regels plaats ten aanzien van de bouwhoogte van bebouwing 

en opgaand groen. Deze is in overeenstemming gebracht met de voorwaarden voor de 

molenbiotoop. En er zijn enkele tekstuele en overige ambtelijke wijzigingen doorgevoerd (zie bijlage 

Nota van beantwoording) . 

 

 
3 Beoogd effect 

Het vaststellen van een juridisch-planologische regeling , welke toeziet op het gebruik van het 

voormalige HSL-gebouw en omgeving voor recreatie met een informatieve/ educatieve functie 

met een bijbehorende horecavoorziening. 

 
4 Argumenten 

1.1.en 2.1 De ingekomen zienswijzen zijn verwerkt en hebben geleid tot een beperkte aanpassing 

van de plannen 

Naar aanleiding van de zienswijzen is de doelstelling van het gebied voor recreatie,, 

informatie/educatie, verblijf en startpunt voor bezoek aan het omliggende open weide landschap 

en natuur in de toelichting enigszins uitgebreid en verduidelijkt. De horecafunctie is daarbij een 

belangrijk aanvullende functie.  De mogelijkheid voor evenementen kunnen hierbij een 

waardevolle aanvulling betekenen voor beleving van natuur. 

 

1.2 en 2.2 De nieuwe functie van het gebouw en de bijbehorende gronden past in het gebied 

Uitgangspunt voor de nieuwe bestemmingen vormt de ligging van het gebied grenzend aan het 

open weidelandschap als onderdeel van het Groene hart. Een educatief-informatieve en 

recreatieve bestemming sluiten daar goed op aan. De horeca draagt bij aan een verblijf in het 

gebied. 
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3. Kostenverhaal is anderszins verzekerd 

Artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening geeft u de bevoegdheid, te besluiten geen 

exploitatieplan vast te stellen wanneer het kostenverhaal van de grondexploitatie over de in het 

plan inbegrepen gronden anderszins verzekerd is. Voor het bestemmingsplan is kosten verhaal (oa 

planschade) verzekerd in een overeenkomst. 

 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

geen 
 
 

6 Communicatie 

De wettelijke inspraakprocedures zijn gevolgd. Daarnaast is een inloopbijeenkomst op 16 januari 

2020 gehouden. Ook zijn belanghebbenden en de raad diverse keren schriftelijk geïnformeerd over 

het project en de bestemmingsplanprocedure. 

  

7 Financiën 

nvt 
 
 

8 Evaluatie 

nvt 
 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

Bijlagen:  
Nota van Beantwoording zienswijzen 
Planregels 
Plantoelichting 
Planverbeelding 
Bijlagen bij bestemmingsplan 
 


