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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 30 november 2020 

     

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 

Reconstructie Simon Smitweg 

 Aan de raad.  

 

 

*Z031B182C2E* 
Beslispunten 

1 Het bestemmingsplan Reconstructie Simon Smitweg, als vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0547.BPsimonsmitweg-VA01 (bijlage 1 tot en met 3) gewijzigd vast te stellen. 
1.1 De toelichting is op onderstaande punten gewijzigd:  

- De Groentoets heeft een update gekregen, deze is toegevoegd als bijlage aan de 
toelichting ter vervanging van de eerdere Groentoets; de toelichting is tekstueel aangepast 
zodat deze overeenkomt met de geactualiseerde Groentoets; 
- In de toelichting is benoemd dat de cumulatieve waarde 54 tot maximaal 64 dB bedraagt 
en daarmee onder de plandrempel die door de gemeente is vastgesteld als ambitie in het 
Actieplan Omgevingslawaai Gemeente Leiderdorp. Er is daarom geen sprake van 
overmatige hinder door de cumulatie van het geluid ten gevolge van het 
wegverkeerslawaai; 
- In de paragraaf met de financiële onderbouwing is een passage toegevoegd dat de 
gemeente budget heeft gereserveerd voor eventuele aanpassingen aan de gevels om de 
binnenwaarde Bouwbesluit te halen; 
- In verband met een update in Aerius is de stikstofberekening geactualiseerd; het resultaat 
is dat de drempelwaarde van mogelijke stikstofemissie zonder dat dit leidt tot een 
toename aan depositie, iets is verlaagd. Dit heeft overigens geen consequenties: het 
project is nog steeds haalbaar voor wat betreft stikstof. De stikstofrapportage bij de 
toelichting is vervangen. 
- De regels zijn op onderstaande punten gewijzigd:  
In de regels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen dat voor de woningen aan het 
Holtlant voldaan moet worden aan de verplichte binnenwaarde van 33 dB uit het 
Bouwbesluit; dit is ook benoemd in de toelichting. 

 

1 SAMENVATTING  

Voor de reconstructie van de Simon Smitweg is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk dat 

voorziet in het juridisch planologisch kader. Hiertoe heeft het ontwerpbestemmingsplan van 3 

september  tot en met 14 oktober 2020 ter inzage gelegen waarbij iedereen zijn of haar zienswijze 

kenbaar kon maken. Er zijn geen zienswijzen op het bestemmingsplan kenbaar gemaakt. Wel zijn 

enkele ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. Op basis van dit raadsvoorstel wordt uw raad 

voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 
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2 Inleiding 

Het bestemmingsplan Reconstructie Simon Smitweg voorziet in het noodzakelijke planologisch 

kader voor de herinrichting van de Simon Smitweg. Aanleiding voor herinrichting van de Simon 

Smitweg is de komst van de Lidl en woningen op het Amaliaplein. De nieuwbouw trekt extra 

verkeer aan. Om dit verkeer goed af te wikkelen, wordt op de Simon Smitweg ter hoogte van het 

gemeentehuis ook tweerichtingsverkeer ingesteld. Deze verkeersmaatregel is ook zodanig 

vastgesteld in de Nota Circulatie. De weg en kruisingen moeten daarvoor worden heringericht. 

Tussen september 2019 en juni 2020 is gewerkt aan een functioneel ontwerp voor de Simon 

Smitweg. Dit ontwerp is tot stand gekomen na een participatietraject met direct omwonenden en 

belanghebbenden. Het wegontwerp  is deels in strijd met het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan W4, waardoor een nieuw bestemmingsplan nodig is. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 september  tot en met 14 oktober 2020 ter inzage 

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

het bestemmingsplan kenbaar gemaakt. Wel zijn enkele ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. 

 
De toelichting is op onderstaande punten gewijzigd:  

- De Groentoets heeft een update gekregen, deze is toegevoegd als bijlage aan de toelichting ter 

vervanging van de eerdere Groentoets; de toelichting is tekstueel aangepast zodat deze 

overeenkomt met de geactualiseerde Groentoets; 

- In de toelichting is benoemd dat de cumulatieve waarde 54 tot maximaal 64 dB bedraagt en 

daarmee onder de plandrempel die door de gemeente is vastgesteld als ambitie in het Actieplan 

Omgevingslawaai Gemeente Leiderdorp. Er is daarom geen sprake van overmatige hinder door 

de cumulatie van het geluid ten gevolge van het wegverkeerslawaai; 

- In de paragraaf met de financiële onderbouwing is een passage toegevoegd dat de gemeente 

budget heeft gereserveerd voor eventuele aanpassingen aan de gevels om de binnenwaarde 

Bouwbesluit te halen; 

- In verband met een update in Aerius is de stikstofberekening geactualiseerd; het resultaat is dat 

de drempelwaarde van mogelijke stikstofemissie zonder dat dit leidt tot een toename aan 

depositie, iets is verlaagd. Dit heeft overigens geen consequenties: het project is nog steeds 

haalbaar voor wat betreft stikstof. De stikstofrapportage bij de toelichting is vervangen. 

De regels zijn op onderstaande punten gewijzigd:  

- In de regels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen dat voor de woningen aan het 

Holtlant voldaan moet worden aan de verplichte binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit; 

dit is ook benoemd in de toelichting. 

 

In maart 2020 heeft de gemeenteraad de coördinatieregeling van toepassing verklaard voor de 

benodigde besluitvorming. Gelijktijdig met het bestemmingsplan zijn ook de benodigde 

verkeersbesluiten in procedure gebracht. Op de ontwerp verkeersbesluiten zijn twee zienswijzen 

ingediend. Het college heeft als bevoegd gezag de Nota zienswijzen Verkeersbesluiten 

Reconstructie Simon Smitweg en VOP Simon Smitweg vastgesteld. Deze nota is ter informatie als 
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bijlage 4 bij dit raadvoorstel bijgesloten. De zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven de 

ontwerpverkeersbesluiten aan te passen. Zoals hierboven omschreven, heeft dit wél geleid tot een 

ambtelijke aanpassing van de regels van het bestemmingsplan en een aanpassing  in de toelichting 

over het gecumuleerde geluidniveau (geluid van alle relevante wegen samen) in relatie tot het 

woon- en leefklimaat. 

 

Naar aanleiding van de zienswijze van de bewonersvereniging Holtlant tegen het 

ontwerpverkeersbesluit heeft bureau DGMR  de cumulatieve waarde, die 54 tot maximaal 64 dB 

bedraagt berekend. Deze waarde blijft onder de plandrempel die door de gemeente is vastgesteld 

als ambitie in het Actieplan Omgevingslawaai Gemeente Leiderdorp. Er is daarom geen sprake van 

overmatige hinder door de cumulatie van het geluid ten gevolge van het wegverkeerslawaai. 

 

In de paragraaf met de financiële onderbouwing is een passage toegevoegd dat de gemeente 

budget heeft gereserveerd voor eventuele aanpassingen aan de gevels om de binnenwaarde 

Bouwbesluit te halen, mochten deze noodzakelijk blijken na het uitvoeren van 

gevelisolatieonderzoek. 

 

Omdat de wegaanpassing een ruimtelijke ontwikkeling betreft zoals bedoeld in het 

Bomenbeleidsplan en de Verordening op de beplantingen Leiderdorp is een ‘groentoets’ 

opgesteld. Het college is bevoegd de groentoets goed te keuren, op basis waarvan de 

kapvergunningplicht vervalt. In de planregels van het bestemmingsplan zijn de maatregelen ter 

compensatie van te verwijderen groen geborgd. 

 

Voorgeschiedenis 

Aan dit voorstel om het bestemmingsplan vast te stellen om de herinrichting van de Simon 

Smitweg mogelijk te maken is een ruime periode van onderzoek, ontwerp en afstemming 

voorafgegaan. Uiteindelijk hebben verschillende onderzoeken er toe geleid dat het college in de 

collegevergadering van 16 juli 2019 heeft besloten tot het instellen en behouden van 

tweerichtingsverkeer op de Simon Smitweg en Ericalaan (Z/19/083441/160162).  

 

Naar aanleiding van het collegebesluit op 16 juli 2019 is een participatietraject onder direct 

omwonenden van de Simon Smitweg gestart. Op 24 september 2019 is de omgeving middels een 

presentatie op de hoogte gesteld van dit besluit. Vervolgens is op deze avond een 

participatiegroep met direct omwonenden van de Simon Smitweg gevormd. Met deze 

participatiegroep zijn op 14 november 2019 en 14 januari 2020 bijeenkomsten gehouden.  

 

Om een integraal ontwerp voor de Simon Smitweg te maken is op basis van het participatietraject 

een Klant Eis Specificatie (KES) en vervolgens een functioneel ontwerp opgesteld. Hierin zijn zowel 

eisen, wensen en kansen vanuit de gemeente als wensen/kansen van belanghebbenden en 

omwonenden opgenomen. Beide zijn door het college op 25 augustus vastgesteld, gelijktijdig met 

de ontwerpverkeersbesluiten voor de Simon Smitweg. 
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3 Beoogd effect 

Een bestemmingsplan met een actuele en passende juridisch-planologische regeling die de 

herinrichting van de Simon Smitweg mogelijk maakt en belangen van omwonenden waarborgt 

door daarin opgenomen voorwaardelijke verplichtingen. 

 
4 Argumenten 

1.1 het bestemmingsplan strekt tot een goede ruimtelijke ordening. 
Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in de wegreconstructie om het mobiliteitsbeleid te kunnen 

uitvoeren en de doelstelling van een evenwichtigere verkeersdeling in de wegenstructuur rond het 

Amaliaplein. Hiermee wordt mede beoogd de leefbaarheid rondom deze wegenstructuur te 

verbeteren. 

 

1.2 De ingebrachte zienswijzen tegen de verkeersbesluiten geven geen aanleiding de 
ontwerpbesluiten aan te passen, daarmee eveneens geen aanleiding het bestemmingsplan niet 
vast te stellen. 
Hoewel de zienswijzen waren gericht de verkeersbesluiten en niet tegen het bestemmingsplan, 

kan deze inbreng worden meegewogen bij de vaststelling van het bestemmingsplan.  

 

Tegen het ontwerp-verkeersbesluit voor de herinrichting van de Simon Smitweg is door de 

bewonersvereniging Holtlant een zienswijze ingediend. Deze bevat inhoudelijke bezwaren met 

betrekking tot de ‘vaststellingovereenkomst’ voor het uitvoeren van de Simon Smitweg als 

eenrichtingsweg, het akoestisch onderzoek en de categorisering van de Simon Smitweg ter hoogte 

van het gemeentehuis als gebiedsontsluitingsweg. Verzocht wordt de Simon Smitweg te 

categoriseren als wijkweg. 

 

In de Nota zienswijzen is uiteengezet dat de overeenkomst het nemen van een nieuw 

verkeersbesluit, gelet op de publiekrechtelijke taken van de gemeente, niet in de weg staat. Door 

bureau DGMR is vanuit de specifieke deskundigheid op gebied van geluid gereageerd op de 

zienswijzen voor zover gericht tegen het akoestisch rapport en de aangehaalde verschillen in de 

berekende geluidsbelasting met de geluidswaarden uit de Atlas voor de leefomgeving.  Dit 

deskundigenadvies wordt in de beantwoording van de zienswijze overgenomen. DGMR heeft 

verklaard waarom er verschillen bestaan tussen rekenwaarden in het wegreconstructierapport en 

de geluidswaarden in de Atlas voor de leefomgeving.  

 

Tot slot heeft DGMR over de gecumuleerde geluidsbelasting (het geluid van alle relevante wegen 

samengenomen) aangegeven dat deze met het oog op de leefsituatie nog als acceptabel mag 

worden bestempeld. Tot slot wordt op gebied van geluid in de Nota zienswijzen aangegeven dat de 

gemeente nog steeds bereid is om de niet wettelijk verplichte geluidschermen bij het definitief 

technisch ontwerp verder uit de werken en deze voor rekening van de gemeente plaatsen, mits 

dat daadwerkelijk mogelijk is met het oog op de stedenbouwkundige, verkeerskundige en 
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beheersmatige aspecten. Dit maakt dus nadrukkelijk geen onderdeel uit van de nu te nemen 

verkeersbesluiten en het bestemmingsplan. 

 

Voor de wegcategorisering geldt dat de door de raad vastgestelde Nota Circulatie, die uitgaat van 

een wegcategorisering als gebiedsontsluitingsweg. De daaraan ten grondslag liggende argumenten 

zijn in de Nota zienswijzen nog nader toegelicht. 

 

De zienswijzen hebben geen betrekking op het bestemmingsplan. Niettemin zijn naar aanleiding 

hiervan wel enkele ambtshalve aanpassingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. 

 

1.3 Enkele wijzigingen t.o.v. het ontwerpbestemmingsplan zijn noodzakelijk. 
- Ten aanzien van stikstofdepositie is gerekend met de meest recente software. Ten tijde van het 

ontwerpbestemmingsplan was die software er nog niet.  

- De groentoets is ge-update. 

- Recente jurisprudentie over het bestemmingsplan in relatie tot het binnen-geluidniveau en het 

borgen van eventuele maatregelen hiertoe geeft aanleiding in het bestemmingsplan alsnog een 

voorwaardelijke verplichting in de planregels op te nemen. Hiermee wordt eveneens recht 

gedaan aan de bewoners van Holtlant. Zij hebben immers recht op geluidsbescherming. 

- DGMR heeft naar aanleiding van de zienswijzen tegen het verkeersbesluit beoordeeld of door de 

cumulatieve geluidsbelasting (alle wegen samen genomen) nog een aanvaard leefklimaat heerst. 

DGMR is van mening dat nog sprake is van een acceptabele situatie. In de toelichting van het 

bestemmingsplan is deze conclusie verwerkt. 

 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

NVT. 
 

6 Communicatie 

De wettelijke inspraakprocedures zijn gevolgd. Uw besluit omtrent de vaststelling van het 

bestemmingsplan wordt formeel bekendgemaakt in gemeente aan huis en de Staatscourant in het 

kader van beroep. In het kader van de coördinatieregeling worden gekoppelde verkeersbesluiten 

voor de Simon Smitweg gelijktijdig bekend gemaakt.  

 
7 Financiën 

De gemaakte kosten voor het bestemmingsplan zijn gedekt door de grondexploitatie Amaliaplein. 

Ook de kosten voor de uitvoering van de herinrichting worden uit deze grondexploitatie gedekt. 

Het besluit hiertoe is in de raadsvergadering van 16 december 2019 genomen.  

 
 

8 Evaluatie 

NVT. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
1. Toelichting ontwerpbestemmingsplan Reconstructie Simon Smitweg, 
NL.IMRO.0547.BPsimonsmitweg-VA01. 
 
Bijlagen bij toelichting bestemmingsplan: 
1B.1 Bijlage 1_Memo Totstandkoming verkeerscirculatie_gemeente Leiderdorp_2019_07_05 
1B.2 Bijlage 2_Aanvullend onderzoek verkeersstructuur Leiderdorp_Movares_2019_01_18 
1B.3 Bijlage 3_Kruispuntberekeningen omgeving Amaliaplein_Mobycon_2020_02_15 
1B.4 Bijlage 4_Akoestisch onderzoek reconstructie Simon Smitweg_dGmr_2020_08_13 
1B.5 Bijlage 5_Reconstructie Simon Smitweg -onderzoek luchtkwaliteit_dGmr_2020_07_24 
1B.6 Bijlage 6_Kruispuntverkenning_gemeente Leiderdorp_2019_04_12 
1B.7 Bijlage 7_VISSIM-studie Leiderdorp Amaliaplein_Movares_2019_06_20 
1B.8 Bijlage 8_Functioneel verkeersontwerp herinrichting Simon Smitweg_Movares_2020_06_03 
1B.9 Bijlage 9_Ruimtelijke motivering Transformatie kantorencomplex naar woningen Hoogmadeseweg 
72 te Leiderdorp_ROMstad_2019_05_28   
1B.10 Bijlage 10. Groentoets Simon Smitweg - Willem Alexanderlaan_gemeente 
Leiderdorp_2020_12_02 
1.11 Bijlage 11_Quick scan ecologie Simon Smitweg Leiderdorp_Els&Linde_2020_03_10 
1B.12 Bijlage 12_Stikstofberekeningen Herinrichting Simon Smitweg_VdZRuimtelijkAdvies_2020_11_26 
1B.13 Bijlage 13_Aanvulling kruispuntanalyse P.Snoepweg-Simon Smitweg_DTV 
Consultants_2020_06_02 
1B.14 Bijlage 14_Kruispuntanalyse Persant Snoepweg - Engelendaal_DTV_2020_06_02 
1B.15 Bijlage 15_Verharding Herinrichting Simon Smitweg_gemeente Leiderdorp_2020_06_24 
1B.16 Bijlage 16_Nota vooroverleg ex 3.1.1 Bro Reconstructie Simon Smitweg_gemeente 
Leiderdorp_2020_08_10 
 
2. Regels ontwerpbestemmingsplan Reconstructie Simon Smitweg, NL.IMRO.0547.BPsimonsmitweg-
VA01. 
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3. Verbeelding ontwerpbestemmingsplan Reconstructie Simon Smitweg, 
NL.IMRO.0547.BPsimonsmitweg-VA01. 
 
4. Nota zienswijzen Verkeersbesluiten Reconstructie Simon Smitweg en VOP Simon Smitweg 


