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   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 31 augustus 2021  

     

Onderwerp: De coördinatieregeling als bedoeld 

in artikel 3.30 van de Wet 

ruimtelijke ordening van 

toepassing te verklaren binnen de 

gemeentegrenzen van Leiderdorp 

t.b.v. de besluiten voor het project 

Leidse Ring Noord 

   

 

*Z03958F5D61* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van  5 oktober 2021 nr.  Z/21/121976/249653 

gezien het advies van het Politiek Forum van 15 november 2015; 

gelet op het bepaalde in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening. 

b e s l u i t: 

 

1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te 

verklaren binnen de gemeentegrenzen van Leiderdorp t.b.v. de besluiten voor het project Leidse Ring 

Noord, waarbij de volgende onderdelen gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt kunnen worden: 

t.b.v deelproject Oude Spoorbaan: 

- Het komgrenzenbesluit als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet; 

- Het bestemmingplan Leidse Ring Noord – Oude Spoorbaan; 

- Het verkeersbesluit Leidse Ring Noord – tracédeel Oude Spoorbaan; 

t.b.v. deelproject Engelendaal: 

- Het bestemmingsplan Leidse Ring Noord – Engelendaal 

- Het verkeersbesluit Leidse Ring Noord – tracédeel Engelendaal 

- Eventueel overige besluiten zoals: 
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- De omgevingsvergunning(en) voor de activiteit bouwen en zo nodig aangevuld met voor de 

ontwikkeling noodzakelijke besluiten/vergunningen volgend uit de Wet ruimtelijke ordening en de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht; 

- Besluiten/vergunningen volgend uit: 

- de Wegenwet; 

- de Wegenverkeerswet; 

- de Wet Natuurbescherming; 

- de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer; 

- de Algemene plaatselijke verordening geldend voor de gemeente Leiderdorp; 

- overige lokale verordeningen geldend voor de gemeente Leiderdorp. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 22 november 2021, 

 

de griffier, 

 

 

de heer B.A.M. Rijsbergen 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 


