
 

1 

 
VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 13 april 2021 
TIJDSTIP  : 9.30 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
W.N.A. Joosten Wethouder 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
D.B. van Woudenberg Wethouder 
E. Rijnders Loco-gemeentesecretaris 
     
 

BESLUITEN 
 

1  Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijsten 6 april 2021 
De openbare besluitenlijsten dd 6 april 2021 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis" 
Week 15 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 3.2 Collegememo : 1e bespreking Financiële Kadernota 
2022-2025 

 

    Het college heeft het eerste concept 
van de kadernota besproken. 
 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

  Geen bijzonderheden. 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Verzoek aankoop groenstrook 
Korenbloemkamp 22 
 

 

  Collegebesluit : Verkoop van ca. 46 m2 groenstrook de 
Korenbloemkamp 22 
 

 

  Publieks- : Van de bewoners van de bovenstaande 
woning hebben we onlangs een verzoek 
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samenvatting ontvangen voor de aankoop van de 
grond grenzend aan de zijkant van deze 
woning. Er is overeenstemming over de 
aan te kopen vierkante meters. De 
verkoop vindt plaats tegen een in de 
grondprijzenbrief genoemde 
prijsduiding van 225 euro per vierkante 
meter. 
 
Uw college wordt gevraagd hierop te 
besluiten vanwege de 
onomkeerbaarheid die een 
verkoop met zich meebrengt. 

 

 5.2 Collegevoorstel : Rijnhart Wonen koop/verkoop 
gronden Zijlstroom, Hoogmadeseweg 
56e, Kamperfoeliezoom 38 
 

 

  Collegebesluit : 1. Verkoop van ca. 79m2 grond incl. 
stalling locatie de Zijlstroom. 
 
2. Verkoop van ca. 20 m2 grondincl. 
stalling locatie nabij de Hoogmadesweg 
56e. 
 
3. Aankoop van ca. 41 m2 grond locatie 
de Kamperfoeliezoom 38. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: 1. Zijlstroom, dit betreft een correctie 
van de kadastrale tenaamstelling van dit 
perceel, zoals 
op de bijlage met blauwe kleur is 
aangegeven. U wordt voorgesteld de 
grond incl. fietsenstalling voor een 
symbolisch bedrag van 1 euro aan 
Rijnhart Wonen te verkopen. 
 
2. Hoogmadeseweg 56e, dit betreft de 
grond gelegen onder de hier gelegen 
fietsenstalling. De grond met een 
oppervlakte van 20 m2 wordt op de 
reguliere wijze (volgens geldend 
beleid) voor € 167,50 per m2 verkocht 
aan Rijnhart Wonen. 
 
3. Kamperfoeliezoom 38, Rijnhart 
Wonen heeft de grond bij deze woning 
aan de huur onttrokken en verkoopt de 
grond met een oppervlakte van 41m2 
over aan de gemeente voor een 
symbolisch bedrag van € 1,-. 
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U wordt voorgesteld tot overdracht van 
deze gronden zoals omschreven waarbij 
de notariskosten voor ieder voor de 
helft met Rijnhart Wonen worden 
gedeeld. 

 

 5.3 Collegevoorstel : Aanwijzing van categorieën van 
buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten waarvoor 
de raad als adviseur wordt 
aangewezen en waarvoor participatie 
verplicht wordt gesteld. 
 

 

  Collegebesluit : 1. De raad voor te stellen de lijst van 
gevallen van buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten 
waarvoor de raad als adviseur wordt 
aangewezen (bijlage 1) vast te stellen. 
 
2. De raad voor te stellen de lijst van 
gevallen van buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten 
waarvoor participatie verplicht wordt 
gesteld (bijlage 1) vast te stellen. 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Op 1 januari 2022 treedt naar 
verwachting de Omgevingswet in 
werking. Om voorbereid te zijn op de 
nieuwe wetgeving dienen voorafgaand 
al enkele besluiten door de 
gemeenteraad genomen te worden. Dit 
voorstel gaat over het aanwijzen van 
gevallen van buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten waarvoor de 
raad als adviseur wordt aangewezen en 
gevallen van buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten waarvoor 
participatie verplicht wordt gesteld. 
Hiervoor is een regeling opgesteld op 
basis waarvan wordt vastgelegd welke 
aanvragen om een 
omgevingsvergunning die in strijd zijn 
met het omgevingsplan voor advies aan 
de raad worden aangeboden. In de 
regeling ligt tevens vast in welke 
gevallen de aanvrager verplicht is om 
aan participatie te doen. De regeling 
treedt in werking zodra de 
Omgevingswet in werking is getreden 
en daags nadat de regeling officieel is 
bekend gemaakt. 
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 5.4 Collegevoorstel : Vrijstelling van het Parkeerbeleidsplan 
Leiderdorp en het Addendum ten 
behoeve van het 
bouwplan van Praxis Automation 
Technology B.V. aan de Zijldijk 24A 
 

 

  Collegebesluit : 1. In te stemmen met de aangevraagde 
vrijstelling van het Parkeerbeleidsplan 
Leiderdorp en het Addendum. 
 
2. Akkoord te gaan met de 
omgevingsvergunning in concept en de 
hieraan verbonden 
voorwaarde dat de vrijstelling van het 
parkeerbeleid verleend wordt aan het 
huidige bedrijf en aan de aangevraagde 
bedrijfsvoering. 
 
3. Ter uitvoering van uw besluit de 
behandelende ambtenaar te 
mandateren de omgevingsvergunning 
inhoudend een vrijstelling van het 
parkeerbeleid te ondertekenen en 
te verzenden (uitvoeringsmandaat). 
 

 

  Publieks- 

samenvatting 

: Het bedrijf "Praxis Automation 
Technology B.V.", gevestigd aan de 
Zijldijk 24A te Leiderdorp wenst zich uit 
te breiden op zijn huidige locatie. De 
toets aan de gemeentelijke beleid heeft 
uitgewezen dat het bouwplan niet aan 
de gemeentelijke parkeernorm voldoet. 
Door middel van een onafhankelijk 
rapport toont dit bedrijf aan dat deze 
parkeernorm in dit geval niet van 
toepassing is en vraagt een vrijstelling 
van de parkeernorm uit het 
gemeentelijke parkeerbeleid 
(Parkeerbeleidsplan en Addendum) te 
verlenen. 
 
Er wordt aan het college gevraagd met 
deze vrijstelling in te stemmen. 

 

 
 

 5.5 Collegevoorstel : Integrale visie laadinfrastructuur  

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met de Integrale 
visie laadinfrastructuur gemeente 
Leiderdorp. 
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2. Vaststellen van de Nota van 
Beantwoording. 
 
3. De Integrale visie laadinfrastructuur 
aan de Raad aan te bieden ter 
vaststelling. 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: Elektrisch rijden groeit in Nederland en 
ook in onze gemeente. Deze groei in 
elektrische auto’s levert een bijdrage 
aan het verwezenlijken van een 
duurzamere samenleving. Maar 
de groei in het aantal elektrische auto’s 
zorgt ook voor een groeiende vraag 
naar passende laadinfrastructuur. 
 
Regeerakkoord  
In het Regeerakkoord 2017 is 
opgenomen dat uiterlijk in 2030 alle 
nieuwe auto’s emissieloos zijn. Om deze 
opgave te verwezenlijken is de 
Nationale Agenda Laadinfrastructuur 
(NAL) als bijlage bij het Klimaatakkoord 
gevoegd. Een groot deel van de 
afspraken uit de NAL moeten op 
gemeentelijk niveau worden 
uitgevoerd. Een integrale, 
gemeentelijke visie op 
laadinfrastructuur is een verplichting 
die hieruit voortvloeit. De visie 
gaat met name in op de opgave die 
eraan komt op het gebied van elektrisch 
rijden en welke strategie daarbij wordt 
gevolgd om deze opgave te faciliteren. 
 
Vanuit Holland Rijnland is in 
samenwerking met de regiogemeentes 
een opzet gemaakt voor een integrale 
visie op laadinfrastructuur. Deze opzet 
hebben we nader aangevuld voor 
de lokale Leiderdorpse situatie. Met de 
Integrale visie laadinfrastructuur geeft 
Leiderdorp invulling aan de verplichting 
vanuit het Klimaatakkoord en de NAL. 
 
De visie heeft voor een periode van 6 
weken ter inzage gelegen. De 
zienswijzen en reacties zijn vastgelegd 
in de nota van beantwoording, met 
enkele tekstuele wijzigingen voor de 
visie tot gevolg. De Integrale visie 
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laadinfrastructuur wordt na akkoord 
door College ter vaststelling 
aangeboden aan de Raad van 
Leiderdorp. 

 

6  Sluiting 
 

   
De secretaris,      De voorzitter, 
 
H. Romeijn       L.M. Driessen- Jansen   

    


