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1. Inleiding 3

De Oostvlietpolder ligt ten zuiden van Leiden. Voor een globale ligging van het plangebied zie 
figuur 1. De polder wordt in het noorden begrensd door de Vliet, in het oosten door de Vrou-
wenweg, in het zuiden door de te verbreden A4 en in het westen door het recreatiegebied 
Vlietland. De grens van het bestemmingsplan loopt door het midden van de Vliet, door het mid-
den van de Vrouwevaart, langs de noordzijde van de te reconstrueren rijksweg A4 en valt sa-
men met de gemeentegrens met Leidschendam langs Vlietland. Het plangebied omvat ook een 
deel van de Hofpolder. 

1.1. Vigerende regelingen 

Voor het plangebied vigeren verschillende bestemmingsplannen. Dit bestemmingsplan vervangt 
voor wat betreft het plangebied de volgende plannen. 
- Voor het grootste deel van de polder geldt het bestemmingsplan Oostvlietpolder dat op 

23 juni 1961 is vastgesteld en op 18 december 1961 is goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten. Vrijwel de gehele polder heeft daarin de bestemming Agrarische doeleinden ge-
kregen.  

- Voor de bebouwing langs de Vlietweg en het gedeelte tussen Vrouwenweg en Europaweg 
is op 21 september 1960 het bestemmingsplan Vrouwenweg/Vlietweg vastgesteld, dat 
21 oktober 1961 is goedgekeurd met uitzondering van enkele woningbouwpercelen langs 
de Vlietweg. De bestaande woningen langs de Vlietweg hebben in het plan een woonbe-
stemming gekregen terwijl de toenmalige boerderijen een agrarische bestemming hebben 
gekregen. Het gedeelte tussen de Vrouwenweg en Europaweg is aangewezen voor villa-
bouw. Deze bestemming is tot op heden niet gerealiseerd.  

- Voor de percelen waaraan goedkeuring is onthouden hebben Gedeputeerde Staten op 
23 september 1964 een herziening vastgesteld, waarin deze percelen de bestemming 
Agrarische doeleinden zonder bebouwing hebben gekregen. 

- Voor enkele percelen langs de Vlietweg nabij Vlietland, waarvoor nog geen bestemmings-
plan gold, heeft de gemeenteraad op 16 december 1985 het bestemmingsplan Oostvliet-
polder I vastgesteld dat op 9 november 1986 is goedgekeurd. 

- Ten behoeve van de aanleg van de Hofvlietweg naar recreatiegebied Vlietland is op 
24 mei 1986 het bestemmingsplan Oostvlietpolder II vastgesteld. Het goedkeuringsbesluit 
dateert van 21 oktober 1986 en het Kroonbesluit van 25 augustus 1988. 

- Bij een grenscorrectie in 1990 zijn vijf agrarische percelen nabij Vlietland en enkele wonin-
gen langs de Vlietweg toegevoegd aan het grondgebied van Leiden. Voor deze percelen 
geldt het door Zoeterwoude op 26 februari 1987 vastgestelde bestemmingsplan Recrea-
tiegebied Vlietland dat op 7 juli 1987 door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. Vier per-
celen zijn gedeeltelijk bestemd voor agrarische doeleinden en een voor verblijfsrecreatie. 
De woningen hebben uiteraard een woonbestemming. 

1.2. Doel van het plan 

Binnen de gemeente Leiden, maar ook in de gehele Leidse regio, is het ruimtetekort aan bedrij-
venterreinen nijpend. Inmiddels zijn alle bedrijventerreinen in de gemeente vrijwel geheel vol of 
uitgegeven. De behoefte is aanzienlijk en kan slechts voor een deel elders in de regio worden 
opgevangen. Behalve de behoefte aan bedrijventerreinen wil de gemeente Leiden meer sturing 
geven aan de ruimtelijke ontwikkelingen langs de Vlietweg. Tevens dient de ecologische kwali-
teit van de polder gewaarborgd te blijven. Tenslotte dient ook met de verplaatsing van de 
volkstuinencomplexen in het plangebied in het bestemmingsplan rekening te worden gehouden. 
De plannen voor deze verplaatsing zijn in overleg tussen gemeente en volkstuinders tot stand 
gekomen en worden met dit bestemmingsplan juridisch-planologisch vastgesteld. Hiertoe is 
reeds een artikel 19-procedure in gang gezet. 
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Het doel van het onderhavig bestemmingsplan is derhalve het mogelijk maken van een bedrij-
venpark in de Oostvlietpolder met een beoogde netto-oppervlakte van 40 ha. Het bedrijvenpark 
zal gefaseerd gerealiseerd worden. In paragraaf 6.1 wordt hier nader op ingegaan. 
Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: 
- consolidatie van de ruimtelijke kwaliteit langs de Vlietweg; 
- consolidatie van de ecologische kwaliteit van de polder; 
- behoud volkstuinencomplex in het plangebied. 

1.3. Aanleiding van het plan 

In 1999 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan Oostvlietpolder vastgesteld, waarin de 
aanleg van een bedrijventerrein (met een bruto-oppervlakte van 60 ha) mogelijk werd gemaakt. 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de vervolgprocedure op 
29 augustus 2001 bepaald dat integraal goedkeuring aan dit bestemmingsplan moet worden 
onthouden (zie hoofdstuk 2). Reden hiervoor was onder andere dat met de ontwikkeling van 
een bedrijventerrein in de bestemming "Natuurgebied Landgoederenzone" een grotere inbreuk 
werd gemaakt op het bufferzonebeleid dan wat eerder in overleg was aangegeven. Daarnaast 
was een additioneel "bedrijvenlandgoed" niet aanvaardbaar en was het maximaal aantal ha 
netto uitgeefbaar bedrijventerrein niet vastgelegd. Ingevolge artikel 30 WRO dient de gemeente 
op korte termijn een nieuw bestemmingsplan voor het plangebied op te stellen. Dit is dan ook 
de directe aanleiding voor het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan.  

Ook zijn er sinds het opstellen van het inmiddels vernietigde bestemmingsplan enkele nieuwe 
ontwikkelingen en inzichten die tot het opstellen van een nieuw bestemmingsplan nopen. Het 
betreft hierbij de visie van de gemeente en de provincie met betrekking tot de vestiging van een 
baggerdepot binnen het plangebied. De gemeente en de provincie geven er de voorkeur aan 
om de vestiging van het baggerdepot in het bestemmingsplan niet mogelijk te maken. Hierover 
vindt nog nader overleg plaats tussen provincie, gemeente en het Hoogheemraadschap van 
Rijnland. Tevens heeft de gemeente een duidelijk beeld voor ogen met betrekking tot de ruimte-
lijke ontwikkeling van de Vlietzone. Hierbij staat consolidatie van de ruimtelijke kwaliteit langs de 
Vlietweg voorop, waarbij in het noordoostelijk deel van de zone enige intensiveringsmogelijkhe-
den worden geboden, terwijl in het zuidwestelijk deel consolidatie van de bestaande situatie 
voorop staat. 
Tenslotte is met de recente inwerkingtreding van de Flora- en faunawet extra aandacht nodig 
voor de ecologische aspecten. 

1.4. Analyse m.e.r.-(beoordelings)plicht 

Om het milieubelang, naast andere belangen, een volwaardige plaats te geven in de besluit-
vorming over activiteiten met mogelijk belangrijke gevolgen voor het milieu, wordt sinds enkele 
decennia het instrument van de milieueffectrapportage in Nederland toegepast.  

In de Oostvlietpolder zullen in het kader van dit bestemmingsplan grootschalige ruimtelijke ont-
wikkelingen plaatsvinden. Er is derhalve bekeken in hoeverre voor deze voorgenomen ruimte-
lijke ontwikkelingen een m.er. dan wel m.e.r.-beoordeling verplicht is op basis van het Besluit 
milieueffectrapportage 1994, zoals gewijzigd bij Besluit van 7 mei 1999. Uit deze analyse blijkt, 
dat voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein geen m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht 
geldt (zie bijlage 1). 

1.5. Leeswijzer 

De toelichting van het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd.  
In hoofdstuk 2 komt de voorgeschiedenis met betrekking tot de vernietiging van het bestem-
mingsplan Oostvlietpolder door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan 
bod. Hierbij wordt tevens ingegaan op de gevolgen van deze uitspraak en de ontwikkelingen 
sindsdien.  
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Hoofdstuk 3 betreft het relevante beleidskader op rijksniveau en op provinciaal, regionaal en lo-
kaal niveau. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie over de noodzaak van het bedrij-
venterrein en randvoorwaarden voor de ontwikkeling zoals deze uit het beleidskader zijn af te 
leiden.
Hoofdstuk 4 omvat de ruimtelijk-functionele analyse van het plangebied. 
In hoofdstuk 5 staat de beleidsvisie voor het gebied centraal. Hierbij wordt ingegaan op de visie 
met betrekking tot bedrijven, de Vlietzone en zone Europaweg/Vrouwenweg, natuurwaarden, 
volkstuinen, water en milieu en duurzaamheid. 
In hoofdstuk 6 komt de ruimtelijke inrichting van het plangebied aan bod. Hier wordt onder an-
dere ingegaan op de inrichting van het bedrijventerrein, natuur, water en groen, de verkeers-
structuur en de milieuzonering. 
Hierna volgt in hoofdstuk 7 de juridische planbeschrijving, waarbij de gekozen planvorm en de 
voorschriften worden toegelicht. 
In hoofdstuk 8 staat de economische uitvoerbaarheid centraal, terwijl hoofdstuk 9 ingaat op in-
spraak en overleg.  
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2. Uitspraak Raad van State 7

2.1. Procedurele aspecten 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 augustus 2001 integraal 
goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan "Oostvlietpolder", zoals dat is vastgesteld 
door de gemeenteraad van Leiden op 27 april 1999. De Afdeling bestuursrechtspraak had te 
oordelen over een besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi-
lieubeheer waarbij het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie gedeel-
telijk was vervangen en voor het overige was overgenomen (vervangingsbesluit).1)

Artikel 30 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bepaalt dat indien goedkeuring is onthouden 
aan een bestemmingsplan, de gemeenteraad binnen een jaar een nieuw bestemmingsplan 
moet vaststellen. In dit artikel is echter niets bepaald ten aanzien van de situatie dat de Afdeling 
bestuursrechtspraak het besluit van Gedeputeerde Staten (of het vervangingsbesluit) in de bo-
demprocedure vernietigt en zelf in de zaak voorziet door alsnog goedkeuring te onthouden aan 
het bestemmingsplan. Een redelijke uitleg van artikel 30 WRO leidt er in principe toe dat deze 
bepaling in deze situatie op gelijke wijze van toepassing is.  

De termijn van een jaar is een zogenaamde termijn van orde. Dit betekent dat na het verstrijken 
van deze termijn de gemeenteraad bevoegd blijft om een nieuw bestemmingsplan vast te stel-
len.
Het is wel zo dat de Woningwet (en wel in artikel 50 lid 3) aan deze termijn een zogenaamde 
aanhoudingsplicht voor bouwaanvragen koppelt. Deze aanhoudingsplicht eindigt pas indien niet 
binnen één jaar na het verlopen van de termijn een ontwerp van een bestemmingsplan ter in-
zage is gelegd. Wordt tijdig een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd, dan loopt de voor-
bereidingsbescherming gewoon door. Als niet binnen twee jaar nadat het besluit tot onthouding 
van goedkeuring aan het bestemmingsplan in werking is getreden een ontwerpbestemmings-
plan ter inzage is gelegd, vervallen de aanhoudingsplicht en daarmee de voorbereidingsbe-
scherming. Dit heeft als gevolg dat vóór deze termijn ingediende bouwaanvragen, die niet op 
basis van het geldende planologisch regiem konden worden geweigerd, vanaf het verstrijken 
van de aanhoudingsplicht moeten worden verleend.  

Met het oog op de voorbereidingsbescherming moet dus uiterlijk 2 jaar nadat de uitspraak 
openbaar is gemaakt, een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. 

2.2. Inhoudelijke aspecten 

Inhoudelijk gezien spitste de onthouding van goedkeuring door de Afdeling zich op de volgende 
onderdelen (en bestemmingen) van het toenmalige plan toe. Per onderdeel wordt een passage 
uit de uitspraak cursief weergegeven waarna een korte uitleg volgt, tezamen met consequenties 
en uitgangspunten voor het nieuwe plan. 

Natuurgebied Landgoederenzone (NI) 
Bladzijde 6 van de uitspraak:  
"… verweerder het standpunt heeft kunnen innemen dat met de ontwikkeling van een bedrij-
venterrein op het plandeel met de bestemming "Natuurgebied Landgoederenzone (NI)" een 
grotere inbreuk op het bufferzonebeleid wordt gemaakt dan door het in het overleg toegezegde 
zou worden gerechtvaardigd…"
"... een "bedrijventerrein niet kan worden aangemerkt als de in het PKB bedoelde landgoede-
ren.."

                                                     
1) De volledige uitspraak van de Afdeling is bij de toelichting van dit plan opgenomen onder bijlage 2. 
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De conclusie moet zijn dat een additioneel "bedrijvenlandgoed" naast de al voorziene (circa) 
60 ha bruto (40 ha netto) bedrijventerrein niet aanvaardbaar is. Echter, een natuurgebied land-
goederenzone met bedrijven is binnen deze oppervlakte wel aanvaardbaar. 

Fietsbrug over Vliet 
Bladzijde 7 van de uitspraak: 
"… de aanduiding is niet gerelateerd aan enige bestemming." 
"uit de planvoorschriften volgt niet dat de brug dient te worden aangelegd conform de op de 
plankaart aangegeven aanduiding."

De brug wordt op zichzelf niet onaanvaardbaar geacht en kan, indien gewenst, in het plan ge-
handhaafd worden. Indien het wenselijk wordt geacht de ligging van de brug in het bestem-
mingsplan vast te leggen, moet in voorschriften worden bepaald dat de brug ter plaatse van de 
aanduiding is geprojecteerd. 

Wijzigingsgebied III (artikel 22 lid 3) 
Bladzijde 7 en 8: 
"aan dit artikel is goedkeuring onthouden wegens strijd met de Wet geluidhinder…." 
Het betrof een wijzigingsbevoegdheid voor de bouw van 5 woningen ter hoogte van Vlietweg 
1a. Deze wijzigingsbevoegdheid wordt als zodanig niet bestreden, zodat deze opnieuw in het 
plan kan worden gebracht dan wel dat een directe positieve bestemming wordt opgenomen. 
Duidelijk dient in de toelichting op het bestemmingsplan te worden gesteld dat de Wet geluid-
hinder niet in het geding is. De verwijzing naar bepalingen in de Wet geluidhinder dient te wor-
den geschrapt. 

Agrarische doeleinden onbebouwd (Ao), baggerspeciedepot 
Bladzijde 9 en 10: 
"De gronden met de bestemming "Agrarische doeleinden onbebouwd (Ao)" kunnen in dit ver-
band niet als reservering voor een baggerdepot worden beschouwd, nu het bestemmingsplan 
daarvoor geen grondslag biedt". 
"…geen enkele variant zoals deze is uitgewerkt in de milieueffectrapportage kan worden inge-
past in het plangebied…" 
"….nu het plan niet voorziet in (een reservering voor) een baggerstortlocatie, de aanvaardbaar-
heid thans niet aan de orde is." 

De aanvaardbaarheid van de baggerspecielocatie wordt door de Afdeling bestuursrechtspraak 
buiten beschouwing gelaten. Of alsnog rekening moet worden gehouden met een baggerspe-
ciedepot hangt af van de uitkomsten van het bestuurlijk overleg tussen de provincie, het Hoog-
heemraadschap en de gemeente. Als rekening dient te worden gehouden met een baggerspe-
ciedepot zal dit vergaande consequenties hebben voor de inrichting van het gebied, met name 
voor de omvang en de situering van het bedrijventerrein en de continuïteit van een deel van de 
agrarische bedrijven.  

Op basis van het streekplan Zuid-Holland West wordt uitgegaan van het vervallen van de nood-
zaak van de baggerstort (zie hoofdstuk 3). 

Ecologische zone (Ec) 
Bladzijde 10 en 11: 
"Niet aannemelijk is geworden dat de zone een belangrijke functie vervult als verbindingszone 
tussen de recreatiegebieden Vlietland en de Polder Cronesteyn." 
"…de zone geen functie kan vervullen voor compensatie van het verlies aan weidevogels in het 
plangebied." 

"niet inzichtelijk gemaakt op welke wijze de in het plan voorziene ligging van de zone zich ver-
houdt tot de doelstellingen van het bufferzonebeleid, nu deze zone tot gevolg heeft dat agrari-
sche activiteiten dienen te worden beëindigd." 
De Afdeling vindt de situering en de inrichting van de ecologische verbindingszone niet goed 
onderbouwd, gelet op het doel dat ten aanzien van deze zone in het streekplan vermeld staat. 
Daarmee is niet gezegd dat een ecologische verbindingszone in het plan achterwege zou die-
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nen te blijven. Voorwaarde is in ieder geval dat het gebruik van de gronden met een agrarische 
bestemming als agrarisch bouwland hierdoor niet onmogelijk wordt gemaakt.  

In beginsel dient compensatie van verloren gegane natuurwaarden gericht te zijn op realisatie 
van gelijksoortige waarden. Dit betekent dat verlies van weidevogelareaal gecompenseerd dient 
te worden door nieuwe (voor)waarden te scheppen voor weidevogels. Daarbij dient gestreefd te 
worden naar compensatie in het gebied zelf of in de directe nabijheid, waarbij bij voorkeur dient 
te worden aangesloten op aanwezige natuurwaarden. Indien "gelijksoortige" compensatie niet 
realiseerbaar is, kan wellicht compensatie worden gevonden door het scheppen van natuur-
waarden voor andere soorten. 

Bedrijven (B) 
Bladzijde 12: 
"De Afdeling acht niet voldoende duidelijk geworden om welke reden een terrein van 59 ha 
bruto met de bestemming "Bedrijfsterrein" nodig is voor de verwezenlijking van 40 ha netto uit-
geefbaar bedrijfsterrein". 

"Evenmin valt in te zien om welke reden een deel van het bedrijventerrein niet een groenstrook 
ter afscherming behoeft. (…) Daarnaast is in het plan geen beschrijving opgenomen van het-
geen op de gronden met de bestemming "Bedrijventerrein (B)" en de aanduiding "Bg" mogelijk 
is. Voorts is overwogen dat de hoogtemaat van 18 m in het plan in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening, omdat hierdoor mogelijk wordt dat een zichtlocatie ontstaat, maar er is 
geen goedkeuring onthouden aan de aanduiding "18 m" op de plankaart." 

"Daarnaast is blijkens de stukken de beoogde ontsluiting vanaf de Hofvlietweg niet mogelijk, 
omdat hiervoor gronden nodig zijn met de bestemming "Groenvoorzieningen", welke bestem-
ming de aanleg van een weg niet mogelijk maakt." 

"Voorts is in strijd met de bestuurlijke afspraken in het plan het maximaal aantal ha netto uit-
geefbaar terrein niet vastgelegd." 

"Daarnaast is geen onderzoek verricht naar de overige in het plangebied aanwezige natuur-
waarden." 

In het plan zal meer dan voorheen, de verhouding tussen de oppervlakte van het bruto en het 
netto bedrijfsterrein moeten worden gemotiveerd en er zal nader onderzoek verricht dienen te 
worden naar de in het plangebied aanwezige natuurwaarden. Dit kan uitwijzen dat compensatie 
(elders) moet plaatsvinden. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Het ontstaan van een zichtlocatie zal dus voorkomen moeten worden. Dit kan worden gewaar-
borgd door beperkingen in zones langs de A4 op te leggen ten aanzien van de bebouwingsmo-
gelijkheden. Er zal hierbij een bebouwingsvrije groenzone worden opgenomen, die aan de 
noordzijde wordt begrensd door een zone waar 12 m als maximumbouwhoogte zal gelden. De 
ontsluiting van het bedrijventerrein vanaf de Hofvlietweg zal op correcte wijze in het plan moe-
ten worden opgenomen.  

Agrarisch gebied (Ao), in relatie tot woningbouw 
Bladzijde 13: 
"…door voornemens tot ontwikkeling van het bedrijventerrein, een baggerstortdepot, een ecolo-
gische zone alsmede de (deels aanwezige) bebouwing ten behoeve van de volkstuinen, in het 
plangebied de in de huidige situatie aanwezige agrarische functies die ingevolge het bufferzo-
nebeleid wordt nagestreefd en verstedelijking optreedt, zodat niet duidelijk is wat de verhouding 
hiervan is ten opzichte van de gewenste woningbouw."

De Afdeling is van mening, waar de bufferfunctie door de voorgestane ontwikkelingen wordt be-
dreigd, moeilijk in stand kan worden gehouden dat woningbouw tussen de Vrouwenweg en de 
Europaweg uit het oog van het bufferbeleid onaanvaardbaar is. Hiermee wordt overigens niet 
geïmpliceerd dat deze woningbouw wel aanvaardbaar zou zijn. Er wordt slechts geconstateerd 
dat er met twee maten wordt gemeten. Indien woningbouw ongewenst wordt geacht, zal dit 
sterker moeten worden gemotiveerd.
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3. Beleidskader 11

3.1. Rijk 

Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX), complete versie, PKB, 1999 
In 1999 is de complete versie van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) 
vastgesteld. Hierin is de Oostvlietpolder aangewezen als onderdeel van de groene bufferzone 
Den Haag-Leiden-Zoetermeer.
Bufferzones dienen om te voorkomen dat stadsgewesten aaneengroeien en om open ruimten 
tussen de stadsgewesten te handhaven en verder te ontwikkelen. Het zijn goed ingerichte open 
ruimten tussen stadsgewesten, waarin door zorgvuldige bestemming, inrichting en beheer een 
duurzaam agrarisch grondgebruik en in delen een inrichting voor dagrecreatie, bos en natuur 
wordt nagestreefd en in principe geen verder ruimtebeslag voor verstedelijking mag plaatsvinden, 
anders dan binnen de bebouwingcontouren van stedelijke enclaves. 

In de toelichting van de PKB wordt over het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder het volgende 
opgemerkt.
In het bestuurlijk overleg is goedkeuring gegeven aan de ontwikkeling van 40 ha bedrijventerrein 
in de Oostvlietpolder, gelegen in de bufferzone Den Haag-Leiden-Zoetermeer. De goedkeuring is 
gegeven voor uitsluitend 40 ha bedrijventerrein met als voorwaarde dat het terrein een groene in-
passing krijgt en geen snelweglocatie wordt. De rest van de Oostvlietpolder blijft binnen de buffer-
zone en dient een groene inrichting te krijgen. Een op te stellen inrichtingsschets zal gericht zijn 
op de inpassing van het bedrijventerrein, het trekken van de maximale bebouwingscontour (c.q. 
bufferzonegrens) en voor het overige deel van de polder een inrichting conform de bufferzone-
doelstellingen.  
Bij de behandeling in de Tweede Kamer hebben de leden Gabor en Versnel-Schmitz over de 
Oostvlietpolder een motie ingediend. De minister van VROM merkt in haar brief van 16 april 1998 
aan de Kamer over de moties het volgende op: "Naast het bedrijventerrein liggen er ook nog an-
dere claims op de Oostvlietpolder (bijvoorbeeld baggerspeciedepot, doorgaande groenstructuur). 
In totaal gaat het om meer dan de totale oppervlakte van de polder. Met de provincie en ge-
meente is afgesproken een studie te verrichten naar de beste oplossing. Daarbij zal het rijk in-
brengen dat het niet de bedoeling is dat een typische zichtlocatie ontstaat. Als de studie gereed is, 
wordt vervolgens de grens van de bufferzone zo getrokken dat het bedrijventerrein er buiten valt. 
Nu al de afbakening vastleggen zou het zoeken naar de beste oplossing beperken." 

In juni 1998 is de Structuurvisie Oostvlietpolder opgesteld, die ook aan de Inspecteur Ruimtelijke 
Ordening is gezonden. Het ontwerpbestemmingsplan (waaraan de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State in een latere fase integraal goedkeuring heeft onthouden aan het be-
stemmingsplan) is ter goedkeuring aan de minister van VROM voorgelegd. De minister heeft te 
kennen gegeven te kunnen instemmen met de inrichting van de polder, met dien verstande dat 
het bestemmingsplan nadere voorwaarden moet bevatten om te voorkomen dat het bedrijventer-
rein zichtbaar is vanaf de snelweg.  

Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening, deel 3, ontwerp PKB, 2002 
Inmiddels is deel 3 van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening opgesteld. Onbekend is of 
en zo ja wanneer deze zal worden vastgesteld.  

Transformatie rijksbufferzones naar regionale parken 
Alle rijksbufferzones, zoals aangewezen in de PKB Nationaal Ruimtelijk Beleid Actualisering 
VINEX, worden door de provincies  en waar relevant de kaderwetgebieden  in overleg met de 
in het stedelijk netwerk samenwerkende gemeenten getransformeerd tot regionale parken en 
als zodanig in streek- en structuurplannen opgenomen, met uitzondering van de zone Blaricum-
Huizen. Hierbij dienen de in de Actualisering VINEX aangegeven bufferzonegrenzen als uit-
gangspunt gehanteerd te worden. Van deze begrenzing kan ten behoeve van verstedelijking 
alleen worden afgeweken, wanneer nut en noodzaak van verstedelijking ter plaatse is aange-
toond en de landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde en de recreatieve functie van het 
gebied niet wezenlijk worden aangetast.  
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Voor de regionale parken dienen de provincies  en waar relevant de kaderwetgebieden  in 
overleg met de samenwerkende gemeenten een ontwikkelingsplan op te stellen. Daarin wordt 
aangegeven op welke wijze de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het park vanuit het ste-
delijk gebied kan worden verbeterd. Voorts dient een ruimtelijke samenhang te worden aange-
bracht tussen binnenstedelijk groen, regionale parken, andere recreatiegebieden en Nationale 
en/of Provinciale Landschappen. 
Het rijk heeft hierbij een stimulerende rol. De begrenzing van regionale parken en bijbehorende 
ontwikkelingsplannen worden opgenomen in provinciale of regionale structuurvisies en uiterlijk 
in 2005 opgenomen in streekplannen of regionale structuurplannen. Wijziging van deze begren-
zing kan alleen geschieden via een herziening van het betreffende streekplan of regionale 
structuurplan. 

Van regionale parken, die geheel of gedeeltelijk binnen de grenzen van Nationale Landschap-
pen liggen, mag de begrenzing niet worden gewijzigd ten behoeve van verstedelijking, behalve 
voor gedeeltes buiten het Nationaal Landschap. Ook andere gebieden dan de voormalige buf-
ferzones kunnen als regionaal park worden opgenomen in streek- en structuurplan. 

Wijziging begrenzing Nationale Landschappen 
Voor realisatie van voldoende uitleglocaties op en aan de Randstadring is het nodig dat de be-
grenzing van Nationale Landschappen en bufferzones op onderdelen wordt aangepast. De 
zone Den Haag-Leiden-Zoetermeer wordt als regionaal park gedeeltelijk onderdeel van het Na-
tionaal Landschap Groene Hart (zie de bij de PKB horende kaarten 2 en 20). Bij de voorge-
stelde wijziging gaat Oostvlietpolder geen onderdeel uitmaken van het Groene Hart (zie kaart 2 
PKB). De aangepaste grens moet uiterlijk in 2005 opgenomen worden in provinciale of regio-
nale structuurvisies. 

Gevolgen voor Oostvlietpolder 
Voor regionale parken geldt, evenals voorheen voor de rijksbufferzones, dat uitbreiding van het 
stedelijk ruimtebeslag in principe niet is toegestaan.  

Behalve over regionale parken wordt in de Vijfde Nota gesproken over Provinciale Landschap-
pen. Oostvlietpolder behoort echter niet tot de zoekgebieden voor deze Provinciale Landschap-
pen (zie ook SGR II).  

De leden van de Tweede Kamer Verbugt (VVD) en Van Wijnen (CDA) hebben een motie 
(nummer 41) op 15 april 2002 ingediend: "overwegende, dat in verband met het geconstateerde 
tekort aan bedrijfsterreinen in de Leidse regio de Minister van VROM reeds in het kader van de 
actualisering van de 4e Nota Extra overeenstemming heeft bereikt over de aanleg van een be-
drijfsterrein in de Oostvlietpolder te Leiden, dat interpretatie van de aldaar verwoorde overeen-
stemming in juridische procedures niet de wettelijke basis geboden heeft om tot feitelijke reali-
satie van het bedrijfsterrein over te gaan, dat in het licht daarvan duidelijkheid geboden is. Ver-
zoekt de regering in de PKB 5e Nota R.O. in paragraaf F4 Verstedelijking na de 2e alinea blz. 
107 toe te voegen: 

"De Oostvlietpolder dient een substantiële bijdrage te leveren aan de vermindering van de 
grote behoefte aan bedrijfsterreinen in de Leidse Regio. De realisatie van een landschap-
pelijk goed ingepast en hoogwaardig bedrijfsterrein is daartoe noodzakelijk. Bij de opstelling 
van het beleidskader, het Regionale Park Leiden-Zoetermeer-Den Haag, dienen provincie 
en gemeente zorg te dragen voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing." 
Reactie Pronk: "Ik laat het oordeel aan de Kamer over." 

Ontwerp-Tracébesluit A4 Burgerveen-Leiden 2002 
Het Ontwerp-Tracébesluit (maart 2002) heeft betrekking op de beoogde verbreding van de A4, 
onder meer ter hoogte van de Oostvlietpolder. Het voorziet in de volgende maatregelen die voor 
de Oostvlietpolder van belang zijn: 
- verbreding van de A4 ; 
- reconstructie van de aansluiting Europaweg (N206), waarbij een ontsluiting voor de Oost-

vlietpolder mogelijk wordt; 
- verwijdering van het benzinestation. 
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Het Ontwerp-Tracébesluit (dan wel het vastgestelde tracébesluit) zal uitgangspunt voor dit be-
stemmingsplan zijn. De A4 zelf maakt geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan, dit in te-
genstelling tot de Hofvlietweg en de noordelijke lus van de aansluiting Europaweg-A4. 

Nota Uitwerking Compensatiebeginsel SGR (Ministerie van LNV, 1995) 
Deze nota vormt het toetsingskader voor het Ministerie van LNV ten aanzien van compensatie-
activiteiten.
Bij natuurcompensatie dienen de volgende regels in acht te worden genomen: 
- gestreefd moet worden naar maximale inpassing en mitigatie: dit betekent dat de nega-

tieve effecten van de voorgenomen activiteit zoveel mogelijk moeten worden voorkomen; 
- compensatie mag niet worden gevonden ter plaatse van de in het Structuurschema 

Groene Ruimte (SGR) genoemde gebiedscategorieën (vooral bestaande en geplande na-
tuurgebieden, zie ook paragraaf 5.4); 

- compensatie moet zo dicht mogelijk bij de ingreep plaatsvinden; 
- het kwaliteitsverlies moet financieel worden gecompenseerd, omdat het nieuwe areaal na-

tuur tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen tot dezelfde kwaliteit als die welke verloren is 
gegaan; er dient een kwaliteitstoeslag te worden doorberekend over de te compenseren 
hectaren; de hoogte van deze toeslag is afhankelijk van de mate van vervangbaarheid van 
de verloren gegane natuur; 

- indien fysieke compensatie van verloren gegane natuurwaarden niet haalbaar blijkt, kan fi-
nanciële compensatie plaatsvinden. 

Nota "Anders omgaan met Water" (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2000) 
In dit kabinetsstandpunt deelt men de zorg van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw dat het 
huidige systeem van waterbeheer niet in staat is om de toekomstige ontwikkelingen als klimaat-
verandering, bevolkingsgroei en economische groei op te vangen. Men beaamt de noodzaak 
van verandering in het huidige waterbeheer om Nederland in de toekomst, wat water betreft, 
een veilig, leefbaar en aantrekkelijk land te houden. De belangrijkste aanbevelingen van de 
Commissie Waterbeheer 21e eeuw, zoals de nieuwe aanpak van onder meer de trits "vasthou-
den, bergen, afvoeren", met zo min mogelijk afwenteling naar andere gebieden, worden door 
het kabinet overgenomen. 

Nota Belvedère (1999) 
In de nota Belvedère wordt een visie gegeven op de wijze waarop met de cultuurhistorische 
kwaliteiten van het fysieke leefmilieu in de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland kan 
worden omgegaan, en geeft aan welke maatregelen daartoe moeten worden getroffen. In de 
Nota Belvedère zijn gebieden geselecteerd die in cultuurhistorisch opzicht behoren tot de meest 
waardevolle gebieden van Nederland en waar zich eveneens belangrijke cultuurhistorische po-
tenties voordoen. De Oostvlietpolder behoort niet tot deze gebieden. Met aanwezige cultuur-
historische waarden in het plangebied zal evenwel in de geest van de nota Belvedère worden 
omgegaan. 

3.2. Provincie 

Streekplan Zuid-Holland West (februari 2003) 
Het vastgestelde streekplan Zuid-Holland West meldt reeds in de inleiding het volgende: 
- een reservering voor een baggerstortlocatie in de Oostvlietpolder is niet langer nodig. 
- de concrete beleidsbeslissing (CBB) uit streekplan West van 1997 inzake de ontwikkeling 

van bedrijventerrein Oostvlietpolder van ten minste 40 ha is ingetrokken 
Alhoewel de concrete beleidsbeslissing voor een bedrijvenpark in de Oostvlietpolder is inge-
trokken, wordt er volgens het streekplan naar gestreefd om binnen afzienbare tijd de Oostvliet-
polder en het ook binnen de rode contour gelegen noordoostelijke deel van de Hofpolder te 
ontwikkelen als bedrijventerrein. Er wordt gestreefd naar een optimale benutting van het gebied 
voor bedrijvigheid. In de toelichting wordt gesteld, dat het moet gaan om een gemengd bedrij-
venterrein, dat beantwoordt aan de regionale behoefte met ook ruimte voor de hogere milieu-
categorieën.  
Aangegeven wordt dat bij de aanleg van dit bedrijventerrein rekening zal moeten worden ge-
houden met de in dit gebied voorkomende natuurwaarden en de benodigde recreatieve verbin-
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dingen vanuit het stedelijk gebied naar de aangrenzende recreatiegebieden en het Groene 
Hart.
Tevens zal rekening moeten worden gehouden met bestaande functies zoals volkstuinen. 
Naast de op de streekplankaart opgenomen ruimtelijke reservering voor de N11-West zal ook 
rekening moeten worden gehouden met de ruimtereservering om de Europaweg eventueel te 
verbreden en op een andere manier te koppelen met de Churchilllaan. 

Over de A4 wordt in het Streekplan het volgende vermeld. De verbindingen via de A44 en de 
A4 hebben momenteel te weinig capaciteit. De situatie op A4 tussen Leiden en Burgerveen 
moet worden verbeterd door uitbreiding van het aantal rijstroken naar 2x3. Voor uitbreiding tot 
2x4 rijstroken wordt ruimte gereserveerd. De oost-westverbindingen tussen beide snelwegen 
zijn zwak. Een verbeterde verbinding ter hoogte van de zuidkant van Leiden zal bijdragen aan 
een betere bereikbaarheid van het gebied en de leefbaarheid van woonwijken. Er wordt een 
studie uitgevoerd waarin drie opties worden vergeleken: een nieuwe verbinding ten zuiden van 
Leiden, uit te voeren als deel van het nationale net, dezelfde variant, maar dan uit te voeren als 
regionale weg, en een aanpassing van de route via de Churchilllaan in Leiden-Zuid. De ver-
schillende opties blijven in het streekplan gereserveerd.  

Ten aanzien van windturbines wordt in het streekplan aangegeven dat de provincie Zuid-Hol-
land vóór 2010 ten minste 250 megawatt windturbinevermogen wil plaatsen. Daarvan is inmid-
dels circa 50 megawatt aanwezig en is eveneens circa 50 megawatt in een vergevorderd sta-
dium van voorbereiding. Om de ambitie te realiseren, zijn extra inspanningen nodig. In Zuid-
Holland West moet een deel van de gewenste 250 megawatt gerealiseerd worden. Hoe groot 
dat deel is hangt af van de beschikbaarheid en omvang van geschikte locaties in West en in de 
andere streekplangebieden.  
Bij de locatiekeuze moet rekening worden gehouden met mogelijke milieuhinder en invloeden 
op landschap en natuur.  

Windturbines zullen in het streekplangebied Zuid-Holland West voornamelijk in lijnen moeten 
worden opgesteld. Die lijnopstellingen worden bij voorkeur gesitueerd langs (hoofd)infrastruc-
tuur in combinatie met bedrijventerreinen of glastuinbouwgebieden.  

Parallel aan dit streekplan wordt de Ruimtelijke visie windenergie geactualiseerd, uitmondend in 
de nota WindEnergie: Ruimtelijke Visie en Locatiekaart (WERVEL). De nota WERVEL kan 
aanleiding geven tot een bijstelling van de ruimtelijke uitgangspunten voor lijnopstellingen van 
windturbines.  

Langs de A4 tussen Papemeer en het aan de overzijde liggende tankstation bevindt zich een 
gewenste locatie voor een lijnopstelling van windturbines. Naar de noordzijde tot net over de 
kruising met de N206 bevindt zich als verlenging hiervan op Leids grondgebied ook een ge-
wenste locatie. De locaties sluiten aan bij een rijksweg in combinatie met agrarisch gebied en 
een bedrijventerrein in ontwikkeling (Oostvlietpolder). Het noordelijke deel van de locatie moet 
in nauwe aansluiting bij het zuidelijk deel gerealiseerd worden. 

OntwerpNota WERVEL (februari 2003) 
In de ontwerpNota WERVEL is de locatie langs de A4 ter hoogte van de Oostvlietpolder opge-
nomen als gewenste locatie voor de plaatsing van windturbines Locaties langs hoofdinfrastruc-
tuur in combinatie met bedrijventerrein of glastuinbouwgebied worden zeer geschikt geacht voor 
plaatsing van turbines in een lijnopstelling. De uiteindelijke nota WERVEL geldt als provinciale 
structuurvisie windenergie. De locatie is dan ook opgenomen in het recent vastgestelde streek-
plan.

Nota Behoefte aan bedrijfsterreinen 1998-2020 
Berekeningen van de provincie Zuid-Holland tonen aan, dat er voor de Leidse regio volstrekt 
onvoldoende mogelijkheden zijn om het aantal bedrijfsterreinen ook in de toekomst te vergro-
ten.
In de nota voor de Statencommissie Zuid-Holland "Behoefte aan bedrijfsterreinen 1998-2020" is 
berekend dat er volgens het European Coördination scenario (i.c. het middenscenario) er in de 
Leidse regio de komende 20 jaar behoefte bestaat aan 210 ha. Op basis van het uitgiftetempo 
in de jaren negentig  dat al niet heel riant was  zou de schatting zelfs hoger zijn. Men gaat er 
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vanuit, dat er een hard aanbod is van 60 ha (de Oostvlietpolder daaronder begrepen!), hetgeen 
vervolgens resulteert in een tekort van 150 ha. 

Provinciaal Economische Visie (december 2001) 
De provincie streeft naar verbetering van de provinciale economie. De invalshoeken hierbij zijn 
versterking van de economische structuur en het scheppen van ruimte voor duurzame econo-
mische activiteiten. Dit betekent onder meer dat de ruimte zorgvuldig en met selectiviteit moet 
worden benut. Door middel van segmentering kunnen locaties strategisch worden ingezet.  
De behoefte aan ruimte voor bedrijven in de provincie is en blijft groot. Door betere benutting 
van de ruimte op huidige bedrijventerreinen kan deels in de behoefte worden voorzien. Ook het 
stimuleren van meervoudig intensief grondgebruik en het regionaal beter op elkaar afstemmen 
van bedrijventerreinenontwikkelingen zal ruimte opleveren. De provincie heeft daartoe het pro-
ject Duurzaam Economisch Ruimtegebruik gestart. Dit project betreft het zo efficiënt mogelijk 
benutten van ruimte, waarbij herstructurering een belangrijk onderdeel is.  
Mede als gevolg van het gebrek aan uitgeefbaar bedrijventerrein is de economische ontwikke-
ling in de Rijn- en Bollenstreek de laatste jaren wat achtergebleven. De centrale opgave van de 
regio is een optimale benutting van de unieke ligging en kwaliteit van de Rijn- en Bollenstreek 
op het scharnierpunt van de noord- en zuidvleugel van de Randstad. Daartoe wordt er onder 
andere voor gekozen om de regionaal gebonden bedrijvigheid te behouden en doorgroeimoge-
lijkheden te bieden. Gezien het beperkte aanbod op bestaande bedrijfslocaties, is een locatie-
strategie noodzakelijk. Daarbij komt, naast ontwikkeling van nieuwe en herstructurering van 
verouderde terreinen, meer nadruk te liggen op segmentering, selectiviteit en intensief ruimte-
gebruik. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het voorzien in de ruimtebehoefte van het geves-
tigde regionale bedrijfsleven.  
Een van de speerpunten van de provincie is "stimulering voortvarende ontwikkeling van enkele 
nieuwe bedrijventerreinen (waaronder Oostvlietpolder), met daarin grote aandacht voor een 
duurzame ontwikkeling".  

Nota compensatiebeginsel natuur en landschap (1997) 
Het provinciale compensatiebeleid wijkt op een aantal belangrijke punten af van het rijksbeleid. 
De lijst van compensatieplichtige gebieden wordt door de provincie aangevuld met: 
a. onderdelen van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur; 
b. biotopen van Rode Lijstsoorten en gebieden buiten de EHS met (zeer) hoge natuurwaar-

den;
c. Randstadgroenstructuurprojecten en vier strategische groenprojecten; 
d. rijksbufferzones; 
e. gebieden met zeer hoge landschappelijke waarden. 
Deze laatste categorie hangt samen met het provinciale standpunt dat ook aantasting van land-
schappelijke waarden moet worden gecompenseerd. Ten slotte wordt vastgesteld dat vaste re-
gels voor het bepalen van aard en omvang van compensatie nauwelijks mogelijk is. Derhalve 
wordt gekozen voor een onderhandelingsmodel. 
De Oostvlietpolder valt in de categorieën b tot en met d en is derhalve een compensatieplichtig 
gebied. 

3.3. Regio 

Structuurvisie Leidse regio (november 1992) 
Het Samenwerkingsorgaan Leidse Regio onderschrijft het voornemen van de gemeente Leiden 
voor de ontwikkeling van Oostvlietpolder. De Structuurvisie Leidse Regio vermeldt dat in de 
Oostvlietpolder een regionaal bedrijvenpark tot ontwikkeling zal worden gebracht, bedoeld voor 
bedrijven in de sfeer van distributie en lichte, schone industrie. Kantoorvestigingen en overige 
vormen van arbeidsintensieve werkgelegenheid zijn niet toegestaan. In het kader van het ste-
delijk vernieuwingsbeleid zal het terrein ook huisvestingsmogelijkheden bieden aan bedrijven 
die om milieutechnische redenen uit het bestaande stedelijke gebied verplaatst (zouden) moe-
ten worden.
De regionale structuurvisie geeft al aan dat de inpassing van Oostvlietpolder zeer zorgvuldig 
dient plaats te vinden. Het gebied zou aan verschillende zijden omgeven moeten worden met 
ruime, groene buffers. De inrichting zal parkachtig van aard zijn in verband met de ligging in de 
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bufferzone Den Haag-Leiden. In deze structuurvisie werd nog uitgegaan van een capaciteit van 
Oostvlietpolder van circa 75 ha.  

De Leidse regio, Bedrijventerreinenstrategie (Buck Consultants, september 2000) 
Als input voor en op weg naar het Regionaal Economisch Beleidsplan (zie hierna), is in het na-
jaar van 2000 het rapport Buck Bedrijventerreinenstrategie verschenen. Het rapport is gemaakt 
in opdracht van het Samenwerkingsverband Leidse regio. 
Het rapport bevat op hoofdlijnen de volgende constateringen en aanbevelingen: 
- de toekomstige economische strategie van de Leidse regio moet zich richten op de vol-

gende voorkeurssectoren:  
1. stuwende dienstverlening; 
2. industriële bedrijven: research en development, kennisintensief; 
3. logistiek: value-added activiteiten, veilingwezen; 
4. toerisme: luxe verblijfstoerisme, waterrecreatie. 

Daarvoor is een gevarieerd aanbod aan hoogwaardig ingerichte bedrijventerreinen nodig. 
- Gezien de beperkte ruimte om nieuwe bedrijvenlocaties te ontwikkelen zullen er in de 

praktijk door de regio keuzes moeten worden gemaakt, waarbij blijvende aandacht nodig is 
voor de vraag vanuit het reeds gevestigde bedrijfsleven. 

- Het is een misverstand dat er vooral ruimte nodig is om nieuwe bedrijven aan te trekken. 
Als (Leids) praktijkvoorbeeld kan Roomburg worden aangehaald: 80% van de vestigers 
was afkomstig uit de eigen regio. Ook Veenderveld (Alkemade) is nagenoeg alleen met 
"eigen" bedrijven gevuld. 

Ruimtelijk-economisch beleidsplan: De Leidse Regio: Sleutel tot succes (april 2001) 
Medio 2000 heeft het portefeuillehoudersoverleg Economische zaken aan het Nederlands Eco-
nomisch Instituut (NEI) opdracht gegeven om een samenhangend ruimtelijk-economisch be-
leidsplan te ontwikkelen voor de Leidse regio. Voorjaar 2001 is het eindrapport "De Leidse Re-
gio: Sleutel tot Succes" uitgebracht. In juli 2002 is het Ruimtelijk Economisch Beleidsplan (REB) 
vastgesteld. Het plan is een van de bouwstenen voor de structuurvisie Leidse Regio samen met 
het Landschapsbeleidsplan, de Beleidsvisie Wonen en het Regionaal Verkeer en Vervoerplan. 
Als zodanig zal het plan als een van de onderleggers functioneren voor het Streekplan Zuid-
Holland West.  
Doel van het beleidsplan is het versterken van de ruimtelijke en sociaal-economische ontwikke-
ling in de regio. In het plan wordt stapsgewijs de door de Leidse regio te volgen economische 
koers uitgezet. Voor de bedrijventerreinenstrategie wordt als insteek gekozen om voor de be-
drijvigheid industrie, bouw, handel en logistiek een beleid te voeren gericht op het behoud van 
met name regionaal gebonden bedrijven en deze doorgroeimogelijkheden te bieden. Idee is om 
voor zowel bestaande als nieuwe bedrijventerreinen in de Leidse regio locatieprofielen te ont-
wikkelen omdat er veel te weinig ruimte is om alle gebieden aan alle functies te laten voldoen. 
Steekwoorden uit de bedrijfsterreinenstrategie zijn: regionale samenwerking, selectiviteit in de 
bedrijfskeuze met specifieke inzet op kennisintensieve bedrijvigheid, herstructurering van oude 
bedrijfsterreinen bij (beperkte) uitgifte van nieuwe terreinen (schuifruimte), beeldkwaliteit op de 
terreinen, dubbel grondgebruik, segmentering en duurzame ontwikkeling. Voor dat laatste as-
pect wordt aansluiting gezocht bij het door de provincie ontwikkelde DECOR-project. Al deze 
elementen zijn terug te vinden in het rapport van Buck Consultants, waarin de Leidse Regio 
wordt gekenschetst als een "top value region". 
Het beleidsplan gaat uit van een ontwikkeling en uitgifte van de Oostvlietpolder op korte termijn. 
Samenwerking op regionaal niveau is daarbij essentieel. Oostvlietpolder is één van de sleutel-
projecten, die het mogelijk maken om bedrijven in het kader van de voorgenomen herstructure-
ring en segmentering van bedrijventerreinen, uit te plaatsen. 

Voor dit bestemmingsplan is van belang dat de regionale plancapaciteit ten tijde van het op-
stellen van het ruimtelijke economisch beleidsplan circa 125 ha bedroeg. Oostvlietpolder is met 
40 ha het grootst geplande bedrijventerrein in de regio. Oostvlietpolder wordt gezien als een ter-
rein voor gemengde/hoogwaardige bedrijvigheid, maar ook met zichtlocaties voor niet- zelfstan-
dige kantoren. Dit laatste duidt op een veranderd inzicht: inmiddels is het wel de bedoeling om 
de Oostvlietpolder in beperkte mate te benutten voor de vestiging van kantoren die aan bedrij-
ven verbonden zijn.  
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Beleid Waterschap en Hoogheemraadschap 
Het Waterschap Wilck en Wiericke voert in het plangebied het waterkwantiteitsbeheer en het 
beheer voor de boezem- en polderwaterkeringen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is 
verantwoordelijk voor het waterkwaliteitsbeheer en het waterkwantiteitsbeheer van de boezem. 
Mede in het licht van de te verwachten klimaatverandering (nattere winters, drogere zomers en 
intensievere buien) streven zij naar een duurzamer waterbeheer. Stedelijke gebieden dienen 
meer zelfvoorzienend te worden in zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit, waardoor zo 
min mogelijk wordt afgewenteld op andere gebieden. Dit beleid is vastgesteld in het Waterbe-
heersplan 2000-2004 (WBP 2, 2000). Daarnaast hebben de waterbeheerders de Leidraad 
Planvorming stedelijk gebied (2000) opgesteld. Doel hiervan is een nadere uitwerking te geven 
aan het Waterbeheersplanbeleid. In de Leidraad wordt ingegaan op het streven naar duurzaam 
waterbeheer (waarbij maatwerk dient te worden geleverd) en op beheer van het watersysteem 
gericht op de functie stedelijk gebied (onder andere het realiseren van een zo goed mogelijke, 
duurzame waterkwaliteit). Er worden beleidsuitspraken, eisen en randvoorwaarden gegeven 
voor de (her)inrichting van het stedelijk watersysteem, waaronder het voorkómen van het af-
wentelen van de waterbergingsbehoefte op het omliggende gebieden en het naleven van de ei-
sen ten aanzien van waterkeringen. 

Landschapsbeleidsplan 
In het Landschapsbeleidsplan voor de Leidse regio is de Oostvlietpolder aangeduid als Ontwik-
kelingsgebied met het accent op landschapsvernieuwing. Hier is binnen landschappelijke rand-
voorwaarden ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, zoals verstedelijking of versterking van de 
landbouw. In dit plan wordt uitgegaan van een groenzone langs de Vliet. Er wordt tevens voor-
gesteld om de centrale wetering uit te bouwen tot een bredere waterpartij met moerasoevers en 
de graslanden aan de noordzijde daarvan duurzaam te beheren. 

3.4. Gemeente 

Structuurplan van Leiden, Boomgaard van kennis (juli 1995) 
Dit plan bevat een langetermijnvisie op de ontwikkeling van Leiden. Over de Oostvlietpolder 
wordt het volgende gesteld: "Langs de A4 is in de Oostvlietpolder een bedrijventerrein gepro-
jecteerd, waarbij een groene inrichting van de openbare ruimte voorwaarde is". In de Oostvliet-
polder vormt een door groene aders gecompartimenteerde lage bebouwing het streefbeeld.  
In het gebied tussen de A4 en het Rijn- en Schiekanaal (Roomburg, park Cronesteyn en Oost-
vlietpolder) is een groene verbinding tussen Vlietland en park Cronesteyn gewenst. In de Oost-
vlietpolder moet een brede, groene zone langs de Vliet gereserveerd worden voor volkstuinen en 
recreatief groen.  

Overigens wordt in het Structuurplan ten aanzien van het huidige bedrijventerrein De Waard 
aangegeven, dat "intensivering van de woonfunctie gewenst is".  
Sinds de vaststelling van het Structuurplan is dit binnen Leiden regelmatig onderwerp van ori-
ëntatie, doch van besluitvorming is vooralsnog geen sprake. Zo er al stappen gezet gaan wor-
den richting transformatie van De Waard, dan heeft dit zeker consequenties voor de thans al-
daar gevestigde bedrijvigheid. Daarvoor zal in ieder geval verplaatsingsruimte beschikbaar 
moeten komen. 

Verbindingen voor voetgangers en fietsers tussen het zuidwestelijk deel van Leiden en het gebied 
Oostvlietpolder moeten worden uitgebreid. 
De geprojecteerde A11-west is om meerdere redenen gewenst, eventueel in de vorm van een 
stadsautoweg (N11.1).

Het beoogde hoogwaardige regionale railnet, het snelbusnet en de pendeldienst kruisen op twee 
plaatsen de A4. Op deze punten ter hoogte van de Europaweg (N206) en de S6 (N446) zijn 
transferia gepland. 
Van een (lagere) structurele orde is de ecologische verbinding tussen Voorschoten en Leiden 
(waar het tracé van de A11-west wordt gereserveerd). Volgens het structuurplan staat de ecologi-
sche verbindingszone enigszins op gespannen voet met de aanleg van de A11-west, maar hoeft 

                                                     
1) In het vervolg zal dan ook gesproken worden van A11/N11. 
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die een (verdiepte) aanleg niet in de weg te staan. Brede bermen en een groene inpassing kun-
nen zorgen voor voldoende ecologische voorwaarden. 
Bij de vaststelling van het Structuurplan is de volgende motie door burgemeester en wethouders 
overgenomen en door de raad aanvaard (motie 4, ingediend door de SP). 
"De raad, overwegende dat volkstuincomplexen en volkstuinverenigingen grote sociale en recrea-
tieve waarden hebben voor de Leidse samenleving, is van mening dat eventuele verplaatsing van 
volkstuinen in de Oostvlietpolder niet ten koste mag gaan van het totale areaal aan volkstuinen en 
verzoekt het college nadrukkelijk over eventuele verplaatsing zorgvuldig te overleggen met de be-
trokken volkstuinverenigingen." 

Structuurvisie Oostvlietpolder (juni 1998) 
De beleidsuitgangspunten van Rijk, provincie en gemeente zorgen ervoor dat de hoofdopzet 
voor de inrichting van de Oostvlietpolder vastligt. Langs de A4 komt een bedrijventerrein, langs 
de Vliet een groene zone met daarin de volkstuinen, een baggerdepot (inmiddels niet meer aan 
de orde) en een recreatieve verbinding.  
Gezien de inmiddels gewijzigde inzichten over de inrichting van de Oostvlietpolder, wordt een 
beschrijving van de inrichting, zoals in de structuurvisie uit 1998 voor ogen stond, achterwege 
gelaten.

Economisch plan Leiden (2001) 
Dit plan geeft de hoofdlijnen van het economisch beleid voor de periode 2001-2004 en geeft 
aan waar voor Leiden de kansen en taken de komende jaren liggen. De afstemming met de re-
gionale economische ontwikkelingen speelt daarbij een belangrijke rol.  
De beperkte beschikbaarheid van bedrijventerrein in Leiden werkt als een "begrenzer" op de 
economische ontwikkeling. Reeds (in Leiden) gevestigde bedrijven hebben moeite om ruimte 
voor fysieke uitbreiding te vinden. Voor de bedrijven van elders die zich in de Leidse regio willen 
vestigen is het nog moeilijker om vestigingslocaties te vinden. De direct beschikbare hoeveel-
heid bedrijventerrein is zeer gering. De ontwikkeling van Oostvlietpolder voorziet dan ook in een 
dringende behoefte aan bedrijventerrein en is dan ook op korte termijn zeer gewenst.  

TIPP-aanmelding 
In januari 2001 heeft het gemeentebestuur van Leiden het project Oostvlietpolder aangemeld 
voor het provinciale investeringsprogramma (TIPP-Tender InvesteringsProgramma's Provin-
cies). Leiden is van mening dat met het project Oostvlietpolder een belangrijke kwaliteitsimpuls 
wordt gegeven aan het regionale investeringsklimaat. In de regio is nieuwe ruimte voor bedrij-
vigheid nodig om in de nabije toekomst mogelijkheden te kunnen bieden voor de zeer noodza-
kelijke herstructurering van enkele bestaande bedrijventerreinen, zowel in Leiden als in de regio 
(onder andere terreinen De Waard in Leiden en Grote Polder in Zoeterwoude). De ontwikkeling 
van Oostvlietpolder is daarvoor van cruciaal belang.  
Om de verschillende herstructureringsplannen mogelijk te maken is (onder meer) verplaatsings-
ruimte nodig, die nu niet aanwezig is. De ontwikkeling van Oostvlietpolder biedt dubbele kan-
sen. De ruimte die door het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen beschikbaar kan komen 
op de bestaande terreinen, kan ook weer "duurzaam" heringericht worden, ter verdere verbete-
ring van het regionale investeringsklimaat. Daarnaast zal de ontwikkeling van Oostvlietpolder 
voorzien in de dringend benodigde uitbreidingsbehoefte in de Leidse regio. De vraag naar 
nieuw bedrijventerrein is groot. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel en een eigen en-
quête van de Leidse regio blijkt, dat een flink deel van de bedrijven kampt met ruimteproblemen 
en in verband daarmee uitbreidings- en/of verplaatsingswensen heeft. Al langer heeft de regio 
te maken met een negatief "bedrijvenmigratiesaldo" in de zin dat er meer vertrekkers zijn dan 
vestigers. Het is wenselijk de bestaande bedrijvigheid in Leiden en regio op korte termijn 
nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. 
De TIPP-aanvraag is inmiddels toegekend. 

Ecologisch Beleidsplan  
In februari 1998 heeft de gemeenteraad het Ecologisch Beleidsplan vastgesteld. In het plan 
worden mogelijkheden en wensen voor een dragende ecologische groenstructuur in de stad 
aangegeven. De Oostvlietpolder vormt hierin een groene schakel tussen het polderpark Cro-
nesteyn en Vlietland. Verder is een ecologische verbinding aangegeven van de Oostvlietpolder 
naar de Papenwegse Polder via de Krimpolder en het tracé van de A11/N11 in Voorschoten. 



Beleidskader 19  

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

153.10242.00

Ligplaatsenplan 
In 1989 heeft de raad het Ligplaatsenplan en de Ligplaatsenverordening vastgesteld. In het plan 
zijn 3 ligplaatsen opgenomen in de sloot tussen Vlietweg 24 en 26. Alle ligplaatsen zijn ingeno-
men.
Inmiddels is eind 1997 een herzien ligplaatsenplan in de inspraak gebracht. Alle ligplaatsen 
langs de Vliet worden gehandhaafd. Het ligplaatsenplan geeft aan dat in het bestemmingsplan 
een afstemming met het ligplaatsenplan dient plaats te vinden.  

Groenstructuurplan 
In het gemeentelijke Groenstructuurplan is de Oostvlietpolder opgenomen als onderdeel van de 
ecologische structuur en aangeduid als landschappelijke zone. 

Verplaatsingsplan Volkstuinen Oostvlietpolder (2001) 
In het Verplaatsingsplan worden de plannen met betrekking tot de verplaatsing van volkstuinen 
naar de Oostvlietpolder uit de doeken gedaan. Een drietal volkstuinverenigingen (Roomburg, 
Oostvliet en OTV) ligt al in het plangebied. Een deel van deze volkstuinen zal binnen de Oost-
vlietpolder worden verplaatst. Daarnaast wordt volkstuinvereniging Veldheim (die nu nog ge-
vestigd is bij begraafplaats Rhijnhof) naar de Oostvlietpolder verplaatst. De vereniging heft zich 
op, maar het oppervlak zal verdeeld worden over de andere volkstuinen.  

3.5. Conclusie 

In deze paragraaf wordt kort samengevat welke conclusies uit het beleidskader op de verschil-
lende overheidsniveaus getrokken kunnen worden over noodzaak en randvoorwaarden voor 
ruimtelijke ontwikkelingen in de Oostvlietpolder. Deze paragraaf vormt de schakel tussen het 
beleidskader en de concrete planvorming die in de volgende hoofdstukken aan de orde komt. In 
deze hoofdstukken wordt duidelijk gemaakt op welke wijze aan de randvoorwaarden wordt vol-
daan.

Noodzaak 
Uit het hiervoor beschreven beleidskader blijkt dat in de Leidse regio een grote behoefte be-
staat aan nieuw bedrijventerrein. Ontwikkeling van de Oostvlietpolder als bedrijventerrein op 
niet al te lange termijn is essentieel voor het regionale bedrijfsleven. De laatste jaren is weinig 
bedrijventerrein in de regio uitgegeven. Mede daardoor zijn bedrijven weggetrokken uit de regio. 
Realisering van het terrein Oostvlietpolder geeft een belangrijke impuls aan de regionale ruim-
telijk-economische ontwikkelingsmogelijkheden. Bovendien vervult Oostvlietpolder een cruciale 
rol (sleutelproject) voor het mogelijk maken van herstructurering en segmentering van be-
staande bedrijventerreinen in de regio. Ruimtereservering voor een baggerstortlocatie is niet 
langer opportuun gelet op het nieuwe streekplan Zuid-Holland West. 

Randvoorwaarden voor de ruimtelijke ontwikkeling 
De analyse van het beleidskader laat enerzijds zien dat vanuit verschillende overheidsniveaus 
gestreefd wordt naar de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. Anderzijds 
blijkt dat een dergelijke grootschalige ontwikkeling echter nooit onvoorwaardelijk kan plaatsvin-
den, zeker gelet op de bijzondere ligging van de Oostvlietpolder. Kort samengevat komen van-
uit het beleidskader de volgende randvoorwaarden naar voren: 
- het terrein moet een groene inpassing krijgen en mag geen zichtlocatie worden; 
- er moet rekening worden gehouden met de plannen voor het volkstuinencomplex; 
- het overige deel van de Oostvlietpolder dient een groene inrichting te krijgen mede ter 

compensatie van natuurwaarden; 
- behoud van de ruimtelijke kwaliteit van de Vlietwegzone; 
- realisering van een groene verbinding tussen Vlietland en polderpark Cronesteyn; 
- aanleg van de A11/N11 moet ruimtelijk mogelijk blijven; 
- bij de ontwikkeling van Oostvlietpolder is samenwerking op regionaal niveau essentieel; 
- bij de inrichting van het terrein moet veel aandacht worden besteed aan kwalitatieve as-

pecten (landschappelijke inpassing, intensief ruimtegebruik, segmentering, selectief uitgif-
tebeleid en duurzame ontwikkeling). 
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4. Ruimtelijk-functionele analyse 21

4.1. Ruimtelijke structuur 

4.1.1. Ligging in een groter verband 
De Oostvlietpolder ligt op de overgang van de Randstad naar het Groene Hart en tevens op de 
overgang van verschillende landschapstypen (zie figuur 2). Verder maakt het gebied deel uit 
van de Vlietzone die als een groene, recreatieve zone langs de Haagse en Leidse agglomeratie 
loopt, ingeklemd tussen de Vliet en de A4. De Oostvlietpolder vormt binnen deze Vlietzone een 
relatief goed bewaard gebleven polderlandschap dat niet door verstedelijking, zandwinning of 
bebossing is getransformeerd in een geheel ander landschapstype. Het inmiddels aanwezige 
volkstuinencomplex en het gasdrukregel- en meetstation doen hier nauwelijks afbreuk aan. 

De polder grenst aan landschappelijk en ecologisch waardevolle veenweidegebieden in het 
Groene Hart en vormt de verbinding tussen twee grote groene gebieden in de Vlietrandzone die 
voor openluchtrecreatie zijn ingericht: Vlietland en polderpark Cronesteyn. Door de ligging in de 
regionale groenstructuur en het groene halfopen landschap is de Oostvlietpolder opgenomen in 
verschillende nota's, die erop gericht zijn (delen van) de groene structuur te behouden. De pol-
der maakt deel uit van de door het rijk vastgestelde bufferzone Den Haag-Leiden-Zoetermeer, 
die zich van de Noordzeekust uitstrekt tot aan Zoetermeer. In het Streekplan, Structuurplan en 
Ecologisch Beleidsplan wordt de groene verbinding langs de Vliet tussen Vlietland en polder-
park Cronesteyn benadrukt. De polder grenst voorts aan de provinciale Ecologische Hoofd-
structuur tussen het veenweidegebied en de landgoederenzone en kust- en bollenstreek. An-
derzijds ligt de polder nabij het stedelijk gebied. De polder maakt deel uit van de oostflank van 
Leiden en de A4-corridor. Daarin bevindt zich een stedelijke knoop tussen Roomburg en Lei-
derdorp, terwijl de overige gebieden een overwegend groen karakter hebben. De Oostvlietpol-
der grenst aan het stedelijk gebied van Leiden en na bebouwing van de Krimwijk ook aan dat 
van Voorschoten.  

4.1.2. Water en bodem 
Het plangebied is waterhuishoudkundig gezien poldergebied en is aan alle zijden omgeven door 
boezemwater (in het noordwesten de Vliet, in het noordwesten Vrouwevaart, in het zuidoosten 
Meerburgerwetering en in het zuidwesten Vlietland). Het boezempeil is -0,6 m NAP. Het polder-
peil (zomer- en winterpeil) is -2,3 m NAP, waarbij het peilbeheer is afgestemd op de hoofdzake-
lijk agrarische functie in het gebied (veehouderij). De ont- en afwatering verloopt in de richting 
loodrecht op de Vlietweg. Aan de zijde grenzend aan Vlietland, slaat een poldergemaal overtol-
lig water door neerslag uit op een boezemwatergang, die in verbinding staat met de Vliet. In 
droge perioden wordt vanuit de Vliet op meerdere locaties via inlaatwerken boezemwater inge-
laten.

Langs de Vliet, ter plaatse van de lintbebouwing, ligt een oude stroomrug met kleiafzetting, van 
nature hoger gelegen en daardoor beter ontwaterd. Het maaiveld ligt hier ongeveer op -1,2 m 
NAP. Op de stroomrug treedt infiltratie van hemelwater op. Op grotere afstand van deze 
stroomrug daalt het maaiveld (tot -1,6 m NAP) en verandert de bodem in klei-op-veengrond tot 
veengrond. Ook hier vindt infiltratie plaats. De drooglegging (verschil tussen het maaiveld en 
het polderpeil) varieert hierdoor van meer dan 1 m langs de Vliet, tot 70 cm in de zuidwesthoek 
van de polder. Onder invloed van op ongeveer 5 km afstand gelegen diepbemalen droogmake-
rijen, vindt in het diepere grondwater een grondwaterstroming in zuidoostelijke richting plaats.  

De biologische waterkwaliteit van de polderwatergangen is matig tot slecht (bron: Hoogheem-
raadschap van Rijnland, 2002). De stroken met volkstuinen zijn gerioleerd met een gemengd ri-
oleringsstelsel en voeren het afvalwater af naar de AWZI Leiden-Zuidwest, aan de noordzijde 
van de Vliet. Op korte termijn zal het echter tot een gescheiden rioleringsstelsel omgebouwd 
worden.
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Het Waterschap Wilck en Wiericke heeft een waterkansenkaart opgesteld voor zijn beheersge-
bied, waarin de ruimtelijke afstemming van het duurzame waterbeheer nader is uitgewerkt. Als 
bouwsteen voor deze waterkansenkaart stelt het Waterschap een Masterplan op, waarin het 
watersysteem van het hele beheersgebied wordt doorgerekend en de waterhuishoudkundige 
knelpunten kwantitatief in kaart worden gebracht.  

Dit (concept)Masterplan geeft aan dat in het zuidelijke deel van de Oostvlietpolder wateroverlast 
kan optreden (water op het land), veroorzaakt door een tekort aan waterberging in de polder. In 
het lagere, zuidelijke deel is de drooglegging gering en daarmee plaatselijk de waterberging te 
klein. Deze berekeningen zijn gebaseerd op de huidige waterhuishoudkundige situatie zonder 
de effecten van klimaatverandering. Door klimaatverandering (meer neerslag en hevigere 
buien) kan dit knelpunt verergeren. In overleg met de waterbeheerder Wilck en Wiericke dient te 
worden onderzocht hoe, mede in het kader van dit bestemmingsplan, dit knelpunt kan worden 
verholpen.  

Daarnaast speelt er een knelpunt in het boezemwaterstelsel. Ter hoogte van onder meer de re-
gio Leiden is de afvoercapaciteit van het boezemwaterstelsel richting Katwijk onvoldoende, wat 
betekent dat de boezem geen grotere afvoerpieken vanuit de polders meer kan opvangen. Het 
beleid van het Waterbeheersplan 2000-2004 schrijft voor dat ruimtelijke ontwikkelingen in pol-
dergebieden niet mogen leiden tot hogere piekafvoeren naar de poldergemalen (ten opzichte 
van de huidige situatie). Het is mogelijk om het nieuwe bedrijvenpark van de Oostvlietpolder 
duurzaam aan te leggen in relatie tot water (verbeterd gescheiden stelsel, afkoppelen schone 
oppervlakken, voldoende waterberging in robuust watersysteem). Zo kan, conform het beleid, 
voorkomen worden dat het nieuwe bedrijvenpark problemen afwentelt op het omliggende ge-
bied.

4.1.3. Landschap 
Ontginningsgeschiedenis 

Tot ongeveer 10000 jaar geleden was het westen van Holland bedekt met zand. Toen begon 
door zeespiegelveranderingen de afwatering te verslechteren. Daardoor zijn moerassen en 
zoete binnenmeren ontstaan, die veenvorming stimuleerden. Ongeveer 4500 jaar geleden ver-
dronk het gevormde basisveen door de stijging van het zeeniveau, waarbij zavel (zanderige 
klei) en zeeklei werden afgezet. Door de aanvoer en afzetting van zand werden strandwallen 
gevormd met daarachter strandvlakten.  
Enkele strandwallen vormden in de prehistorie een route tussen zuid en west. Daar de strand-
wallen de mensen verzekerden van voedsel en een veilige hooggelegen locatie in het land-
schap, vinden we op deze plekken met regelmaat bewoningssporen terug. Ook direct langs de 
strandwallen is dit het geval. De Oostvlietpolder grenst direct aan de strandwal die eindigt in 
Voorschoten.  
Rivieren uit het binnenland, zoals de Oude Rijn, splitsten de strandwallen en zetten rivierklei af. 
Ongeveer 4000 jaar geleden kwam er een einde aan de maritieme afzettingen van de zee en 
ontstond door de vochtige omstandigheden, een warmer klimaat en slechte waterafvoer we-
derom een veenpakket.  

De eerste menselijke ingreep in het landschap die nog herkenbaar is, dateert uit de eerste 
eeuw na Christus. De Romeinen hebben in deze periode achter de duinen een waterweg aan-
gelegd en bevaarbaar gemaakt tussen de mondingen van de Rijn en de Maas. Daardoor hoef-
den ze niet over de gevaarlijke Noordzee te varen. De waterweg volgde ongeveer het beloop 
van de Vliet  die waarschijnlijk oorspronkelijk een getijdenkreek was  en de Roomburgerwete-
ring en sloot via een gracht aan op de Rijn ergens ten zuiden van het Waardeiland. De water-
weg is rond het jaar 47 na Christus aangelegd onder leiding van de veldheer Corbulo en wordt 
daarom gracht van Corbulo genoemd. Langs de gracht liep een weg. 
Vanaf de elfde eeuw begon het landschap door menselijk handelen ingrijpend te veranderen. 
Dit begon met de ontginning van het veengebied voor akkerbouw. Op hoger gelegen delen, de 
strandwallen en de afzettingen langs rivieren en kanalen ontstonden ontginningsassen en agra-
rische bebouwing. In de Oostvlietpolder fungeerde de Vliet als ontginningsas. Ook voor de la-
tere ontginningen ten oosten van de Meerburgerwatering fungeerde de Vliet als zodanig. Na-
zaten van de boeren die zich langs de Vliet gevestigd hadden, gingen verder met de ontginning 
van het gebied en vestigden zich aan de huidige Westeindseweg (gemeente Zoeterwoude). Het 
drassige veengebied werd ontgonnen door loodrecht op deze ontginningsassen op regelmatige 
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afstand van elkaar sloten te graven ten behoeve van de afwatering. De ontginning van de 
veengebieden had gevolgen voor de bodemgesteldheid en het gebruik van het gebied. Door de 
ontwatering klonk de bodem in, daalde het maaiveld en werd het gebied te vochtig en drassig 
voor akkerbouw, waardoor alleen veeteelt mogelijk bleef. Omdat natuurlijke afwatering onmo-
gelijk werd, veranderde het gebied in een polder met een kunstmatige waterhuishouding. De 
Vliet, Vrouwevaart en Meerburgerwatering dienden als boezemwateren. De Vliet is in 1640 ge-
kanaliseerd ten behoeve van de trekschuit. Het jaagpad liep vanaf Leidschendam langs de 
oostelijke oever tot aan de wedde en vanaf daar verder langs de westelijke oever. Het pad over 
de westelijke oever heet nog steeds Delftse Jaagpad, terwijl het oostelijke deel inmiddels is 
omgedoopt in Vlietweg. Het nog steeds bestaande "Commissarishuis Delftse Schouw", dat da-
teert uit 1638, was een van de tolhuizen langs het jaagpad. Toen de Vliet ten behoeve van de 
trekschuit in 1649 werd uitgediept, kwam er een overzetveer in plaats van de wedde.  
De verbinding tussen de Westeindseweg te Zoeterwoude en de Leidseweg te Voorschoten 
werd gevormd door de Hofweg. Deze weg liep over de smalle kavel op de grens van Oostvliet-
polder en Hofpolder en is nog zeer herkenbaar in het landschap aanwezig. De huidige Vlietweg 
heeft tot omstreeks 1914 meer zuidoostelijk gelegen. Deze verbinding liep vanaf het punt waar 
de Hofvlietweg en de huidige Vlietweg samenkwamen, tot aan het erf van Vlietweg 28, waarvan 
het weer langs de Vliet verder liep in de richting van Leiden. 

Landschapstype en landschapsbeeld 
Het plangebied maakt onderdeel uit van het slagenlandschap dat aan de westzijde wordt be-
grensd door de Vliet en zich in oostelijke richting uitstrekt tot ver in het Groene Hart. Kenmer-
kend voor dit typisch Hollandse slagenlandschap is het graslandkarakter, de daarmee samen-
hangende openheid en het patroon van smalle, evenwijdige kavels, gescheiden door sloten. 
Ook de Vlietweg, als bebouwde en dichtbeplante ontginningsbasis, is karakteristiek voor dit 
landschapstype.  
De landschappelijke kenmerken zijn in het plangebied nog herkenbaar, doch door de aanleg 
van de langgerekte en dichtbeplante volkstuincomplexen is het open polderlandschap versnip-
perd. Het open landschap is opgedeeld in "kamers": Vlietland, het volkstuinencomplex, de open 
ruimte hiertussen en de ruimten ter weerszijden van de Europaweg. Naast de versnippering 
hebben ook de hoge beplanting van Vlietland en langs de A4 de openheid van dit gebied ver-
kleind. 

4.1.4. Cultuurhistorie en archeologie 
Archeologie 

De ligging van de Oostvlietpolder, in de directe nabijheid van het archeologisch rijksmonument 
Matilo en de uitlopers van de oude strandwallen, zetten een stempel op de archeologische 
waarde van de polder. De polder is aan twee kanten ingeklemd tussen terreinen van hoge ar-
cheologische waarde. 
Ten oosten van de polder zijn met name Romeinse en vroegmiddeleeuwse vondsten gedaan. 
Ten westen van de polder voornamelijk prehistorische en vroegmiddeleeuwse vondsten. De 
Oostvlietpolder grenst direct aan de strandwal die eindigt in Voorschoten. Het is daarom goed 
mogelijk dat sporen van prehistorische bewoning in de polder terug te vinden zijn. 

Het staat vast dat door of direct tegen de noordwestzijde van de polder (aan de kant van de 
Vliet) de Corbulogracht gelegen heeft. Gezien de loop van de gracht en de natuurlijke kreek is 
het goed mogelijk dat er een weg langs gelopen heeft. Deze weg kan door de polder gelopen 
hebben. Bewijzen hiervoor ontbreken tot op heden. 
In de diepere aardlagen, vanaf 15 m, bevinden zich met grote waarschijnlijkheid resten van 
grote zoogdieren uit de prehistorie in de bodem. Tevens is de kans groot dat er zich menselijke 
gereedschappen bevinden. Uit de polder zelf zijn nog geen (oppervlakte)vondsten bekend. 

Archeologisch onderzoek 
Grootschalige ingrepen in het Nederlandse cultuurlandschap worden steeds meer voorafge-
gaan door archeologisch onderzoek. Daarbij wordt getracht de cultuurhistorische waarden van 
het landschap en de gevolgen van ingrepen voor het archeologisch erfgoed te bepalen. De 
waarden kunnen, na vaststelling, worden beheerd of indien dit niet mogelijk is gedocumenteerd 
door middel van archeologisch onderzoek.  
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Door de redelijke tot grote kans op archeologische sporen in een groot deel van het plangebied 
(Cultuurhistorische Hoofdstructuur, provincie Zuid-Holland) dient voorafgaand aan verstorende 
werkzaamheden archeologisch onderzoek ter plaatse te worden verricht. Een eerste stap hier-
voor vormt de standaard archeologische inventarisatie (SAI), gevolgd door de aanvullende ar-
cheologische inventarisatie (AAI). Indien de AAI hiertoe aanleiding geeft, wordt een intensiever 
onderzoek uitgevoerd (aanvullend archeologisch onderzoek, AAO). Een dergelijk onderzoek 
moet uitsluitsel geven over de aard en kwaliteit van de vindplaats. Deze vindplaatsen worden, 
afhankelijk van de locatie in het plangebied en de voorgenomen ontwikkeling ter plaatse, be-
houden dan wel opgegraven. Hierbij gaat de voorkeur uit naar behoud, tenzij voorgenomen 
ontwikkelingen dit niet mogelijk maken. 

Gebouwen 
Het Commissarishuis Delftse Schouw, Vlietweg 70-72, is een rijksmonument evenals de boer-
derijen Vlietweg 7, 44, 80 en 82. De boerderij aan de Vlietweg 13 is een gemeentelijk monu-
ment.
Relevant voor de planvorming is verder de poldermolen (schepradmolen) uit 1642 aan de oost-
zijde van de A4 langs de Meerburger Wetering, die een rijksmonument is. De molen is een 
grondzeiler. Voor de molen geldt een zogenaamde molenbiotoop om de windvang veilig te 
stellen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de Oostvlietpolder in de toekomst tot het stedelijk ge-
bied zal behoren. Binnen een afstand van 100 tot 400 m van de molen mag volgens de Nota 
Planbeoordeling van de provincie geen bebouwing worden opgericht met een hoogte die meer 
bedraagt dan 1/30 van de afstand van het bouwwerk tot de molen, gerekend vanaf de onderste 
punt van de verticaal staande wiek. Dit betekent dat ter plaatse van het dichtst bijgelegen punt 
van het nieuw aan te leggen bedrijvenpark de maximale bouwhoogte 9,5 m bedraagt (plus de 
afstand onderste punt van de verticaal staande wiek tot maaiveld). Volgens afspraak met de ei-
genaar van de molen (Rijnlandse Molenstichting), die ook is vertaald in het vernietigde plan, is 
de maximale bebouwingshoogte tot 400 m afstand 9 m. In het bestemmingsplan zal deze 
maximumhoogte worden aangehouden. De beperking van de bebouwingshoogte geldt slechts 
voor een klein gedeelte van het bedrijvenpark. 

4.1.5. Verkeersstructuur 
Het plangebied is in de huidige situatie slechts beperkt ontsloten. 
De Vlietweg aan de noordzijde is bereikbaar vanaf de Europaweg en ontsluit het volkstuincom-
plex en de aanliggende bebouwde en onbebouwde percelen. De Vlietweg is tevens onderdeel 
van de belangrijke recreatieve fietsroute langs de Vliet. 
Aan de zuidzijde van het plangebied ligt de Hofvlietweg. Deze weg dient met name ter ontslui-
ting van het recreatiegebied Vlietland (gelegen ten westen van het plangebied) en daarnaast 
voor de ontsluiting van de onbebouwde percelen in het zuidelijk deel van het plangebied. De 
Hofvlietweg is bereikbaar vanaf de aansluiting Europaweg-A4. 
De Vrouwenweg ontsluit de woonbebouwing aan de oostzijde van het plangebied (studenten-
huisvesting in het voormalige klooster en een rij oudere particuliere woningen). 
De Vrouwenweg is nabij de Vlietweg verbonden met de Europaweg. 
De Europaweg (N 206) is een regionale verbinding en tevens een belangrijke toegangsweg 
naar Leiden vanaf de rijksweg A4, die langs de zuidzijde van het plangebied loopt. In de huidige 
situatie vervult de Europaweg zelf nauwelijks een functie voor de ontsluiting van het plangebied. 

4.2. Functionele structuur 

4.2.1. Agrarisch grondgebruik 
Het oorspronkelijke agrarisch gebruik van de Oostvlietpolder is aangevuld met andere functies 
zoals wegen, recreatie en suburbaan wonen. De polder is daardoor inmiddels als stadsrandge-
bied te karakteriseren. 

In oppervlakte domineert het agrarisch bedrijf nog. Circa 75% van de Oostvlietpolder is in ge-
bruik bij enkele melkrundveehouderijen. De veeteeltbedrijven, met als uitzondering het bedrijf 
op Vlietweg 82, zullen voor de nieuwe plannen voor de polder moeten wijken. Aan de Vlietweg 
zijn voorts enkele glastuinbouwbedrijven gevestigd.  
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4.2.2. Volkstuinen 
Andere grote ruimtegebruikers in het gebied zijn de volkstuincomplexen van de volkstuinvereni-
gingen OTV, Oostvliet en Roomburg die op gemeentegrond staan en het particuliere complex 
Vlietpark. Deze complexen zijn hier gesitueerd na uitplaatsing uit andere delen van de stad. Ze 
nemen thans ongeveer 19 ha in beslag. De meeste percelen zijn 300 m² groot. 

Reeds sinds langere tijd bestaan er plannen om de volkstuinencomplexen te verplaatsen bin-
nen de Oostvlietpolder. Hiertoe is op 16 april 1998 een convenant tussen gemeente en LBA (de 
Leidse Bond van Amateurtuinders, een overkoepelende organisatie waarbij alle volkstuinvere-
nigingen zijn aangesloten), afgesloten en is het Verplaatsingsplan Volkstuinen Oostvlietpolder 
op 18 december 2001 door de gemeenteraad vastgesteld. 

In het kader van een artikel 19 WRO-procedure wordt de verplaatsing van een deel van de 
volkstuinencomplexen mogelijk gemaakt. De nieuwe locatie is in dit bestemmingsplan opgeno-
men. Het oppervlak van de drie zittende verenigingen zal toenemen, met respectievelijk 6,33 ha 
voor Oostvliet, 1,04 ha voor Roomburg en 2,17 ha voor OTV (inclusief het aantal m² grond van 
vereniging Veldheim, zie volgende alinea). 

Volkstuinvereniging Veldheim zal verplaatst worden naar de Oostvlietpolder. Deze vereniging is 
thans gevestigd bij begraafplaats Rhijnhof. De vereniging heft zich op, maar het aantal m² wordt 
conform het convenant gecompenseerd. Het oppervlak zal worden verdeeld over de andere 
drie verenigingen.  

4.2.3. Wonen 
Langs de Vlietweg zijn een groot aantal burgerwoningen aanwezig. In een sloot tussen Vlietweg 
24 en 26 liggen tevens een drietal woonboten. Langs de Vrouwenweg staat een rij woningen uit 
begin twintigste eeuw en het voormalige klooster huize Weipoort dat nu in gebruik is voor stu-
dentenhuisvesting. 

4.2.4. Bedrijven en voorzieningen 
Bedrijven en voorzieningen langs de Vlietweg zijn de op dit moment leegstaande bedrijfsbe-
bouwing met voormalige veevoedersilo aan de Vlietweg 1, café-restaurant Cronesteyn (Vliet-
weg 2), Buitencentrum Korte Vliet (Vlietweg 5) en enkele bedrijven-aan-huis. Langs de A4 is 
een benzinetankstation met LPG gesitueerd. Dit station zal in het kader van de reconstructie 
van de A4 verdwijnen.  

Voor bestaande en nieuwe bedrijven in het plangebied zal gebruik worden gemaakt van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten (zie paragraaf 6.5) om vorm te geven aan de milieuzonering (het 
aanhouden van afstand tussen gevoelige en belastende (bedrijfs)activiteiten), waarbij rekening 
wordt gehouden met de omgeving van de bedrijven. 

4.2.5. Verkeer  
In paragraaf 4.1.5 is de ontsluitingsstructuur van het plangebied beschreven. In onderstaande 
tabel komt het functionele aspect van de verschillende wegen aan de orde. 

Tabel 4.3  Wegen in het plangebied 

weg categorie profiel intensiteit 2001   
(mvt/avondspitsuur) 

snelheid 

rijksweg A4 (bui-
ten het plange-
bied gelegen) 

autosnelweg 2x3 rijstroken 9.600 100 km/h 

Europaweg N206 regionale ontsluitings-
weg 

2x2/1x2 rijstroken 4.100 80 km/h 

Hofvlietweg lokale ontsluitingsweg 1x2 rijstroken - 80 km/h 
Vlietweg erftoegangsweg 1 rijstrook - 30 km/h 
Vrouwenweg erftoegangsweg 1 rijstrook - 30 km/h 
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De rijksweg A4 zal verbreed worden (zie ook paragraaf 3.1 Ontwerptracébesluit A4). Omdat het 
tracébesluit nog niet definitief is, wordt de A4 inclusief verbreding niet in dit bestemmingsplan 
opgenomen. Het benzinestation, dat ten noorden van de A4 ligt, zal verdwijnen. De Hofvlietweg 
die  gedeeltelijk in dit bestemmingsplan is opgenomen zal in het kader van de ontwikkeling van 
de Oostvlietpolder worden"rechtgetrokken" . 
Voorts is er een fietstunnel aanwezig die aansluit op de Hofvlietweg en verbinding geeft met het 
gebied ten zuiden van de A4. 
De aansluiting op de N206 zal worden gereconstrueerd op een zodanige wijze, dat hier tevens 
een ontsluitingweg voor het toekomstige bedrijvenpark kan aansluiten. 
Het fietsverkeer maakt vooral gebruik van de Vlietweg en de Vrouwenweg. De Europaweg is 
voor fietsverkeer gesloten. 
Het openbaar vervoer wordt verzorgd door de streekbus die de Europaweg als route heeft. 

4.2.6. Leidingen en nutsvoorzieningen 
In de Oostvlietpolder zijn de volgende nutsvoorzieningen aanwezig. 
Er loopt een hoofdaardgastransportleiding vanuit Vlietland door de Hofpolder naar het gasdruk-
regel- en meetstation. Vanaf het station loopt de leiding in een boog naar de Hofvlietweg en 
vervolgens parallel aan die weg naar de Europaweg en Klein Cronesteyn om vervolgens af te 
buigen naar de Grote Polder. De leiding heeft de volgende kenmerken: diameter 36 inch, druk 
67 bar, veiligheidsklasse 1.  
De toetsingsafstand (dit is de afstand die in principe dient te worden aangehouden) voor deze 
leiding bedraagt 115 m aan weerszijden van de leiding. Alleen wanneer er zwaarwegende ar-
gumenten zijn om van de toetsingsafstand af te wijken, kunnen minimale bebouwingsafstanden 
gehanteerd worden. Deze afstand is ten opzichte van een woonwijk, flatgebouw of bijzondere 
objecten categorie I (zoals scholen, ziekenhuizen, hotels en kantoren bestemd voor meer dan 
50 personen en bovengrondse installaties en opslagtanks voor brandbare, explosieve en/of gif-
tige stoffen) 35 m aan weerszijden van de leiding. Ten opzichte van incidentele bebouwing en 
bijzondere objecten categorie II (zoals zwembaden, overige hotels en kantoren en industriege-
bouwen voorzover zij niet onder categorie I vallen) bedraagt deze afstand 5 m aan weerszijden 
van de leiding. De minimale bebouwingsafstand tot overige objecten bedraagt eveneens 5 m 
aan weerszijden van de leiding. De leiding zal in de toekomst verlegd worden. 

Parallel aan de hoofdtransportleiding ligt een regionale leiding. Er lopen voorts twee regionale 
leidingen van het gasstation naar de Vlietweg. De regionale leidingen hebben de volgende 
kenmerken: diameter 16 inch, wanddikte 16 mm, druk 40 bar, veiligheidsklasse 4. 
De toetsingsafstand voor de regionale leidingen bedraagt 40 m aan weerszijden van de leidin-
gen. De minimale bebouwingsafstand ten opzichte van een woonwijk, flatgebouw of bijzondere 
objecten categorie I bedraagt 20 m aan weerzijden van de leidingen. Ten opzichte van inciden-
tele bebouwing, bijzondere objecten categorie II en overige objecten bedraagt deze afstand 4 m 
aan weerszijden van de leidingen. Mogelijk zullen ook deze leidingen in de toekomst verlegd 
worden.

Vanuit polderpark Cronesteyn lopen een ruw- en een drinkwaterleiding (met diameter van res-
pectievelijk 120 en 100 cm) door de polder. De leidingen kruisen het terrein van VTV Oostvliet 
en het terrein waar de toekomstige volkstuinen zijn geprojecteerd. Voor beide leidingen geldt 
een zakelijk rechtstrook van 4 m aan weerszijden van de leidingen. Tevens ligt er langs dat 
tracé een persleiding met een diameter van 600 mm voor de afvoer van gezuiverd afvalwater 
(Heinekenleiding). 
Voor deze leiding geldt een aan te houden afstand van 5 m aan weerszijden van de leiding. 
Voor meer informatie over de ligging van de leiding (wat van belang kan zijn bij het realiseren 
van bebouwing in de omgeving van deze leiding) kan contact worden opgenomen met Defensie 
Pijpleiding Organisatie of kan informatie worden opgevraagd bij het Kabels en Leidingen Infor-
matie Centrum (Klic).  

Door de polder loopt van de Vlietweg naar de Hofvlietweg een verlaten kerosineleiding van de 
Defensie Pijpleidingen Organisatie (DPO). Deze wordt niet als leiding op de plankaart opgeno-
men: slechts planologisch relevante leidingen worden als zodanig bestemd. In dit geval betreft 
het geen planologisch relevante leiding, aangezien de kerosineleiding niet meer in gebruik is. 
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Vanuit Zoeterwoude lopen door de polder langs de volkstuinverenigingen OTV en Roomburg 
twee persleidingen voor rioolwater naar de afvalwaterzuivering aan de Voorschoterweg. Moge-
lijk dat deze leidingen in de toekomst verlegd worden. Deze afvalwaterpersleidingen zijn, gelet 
op hun diameter, planologisch niet relevant en zullen niet op de plankaart worden opgenomen. 
Ook hiervoor kan informatie worden opgevraagd bij het Kabels en Leidingen Informatie Cen-
trum (Klic).  

In het plangebied ligt voorts een gasdruk- regel en meetstation. Het bevat een installatie om gas 
te laten ontsnappen bij te hoge gasdruk. Het is een station met odorisatie (geurtoevoeging). De 
minimale bebouwingsafstand tot een dergelijk station bedraagt volgens de Gasunie 25 m. 
De VNG-publikatie "Bedrijven en Milieuzonering" beveelt (in verband met externe veiligheid en 
geluid) evenals de milieudienst een afstand van 100 m aan tot een rustige woonwijk. 

4.3. Milieu 

4.3.1. Wegverkeerslawaai 
De Wet geluidhinder eist dat akoestisch onderzoek moet worden verricht, onder meer indien: 
- binnen zones langs wegen nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk worden ge-

maakt ("nieuwe situaties"); 
- indien zich binnen de zone van een te reconstrueren weg geluidsgevoelige bestemmingen 

bevinden ("reconstructies"). 

Binnen de zone langs de A4 (600 m uit de kant van de weg) zullen geen woningen of andere 
geluidsgevoelige bestemmingen worden geprojecteerd. De zone langs de A4 overlapt de zone 
langs de Hofvlietweg. 
Ten aanzien van de A4 wordt er vanuit gegaan dat de reconstructieprocedure voor de A4 (ver-
breding) tijdig door Rijkswaterstaat wordt gevolgd. Hierdoor worden de gevolgen van de verbre-
ding voor de geluidsbelasting ter hoogte van het studentencomplex langs de Vrouwenweg (het 
voormalige klooster) in dat kader inzichtelijk gemaakt en hoeft hieraan in dit bestemmingsplan 
geen nadere aandacht te worden besteed. 

Binnen de zone van de Europaweg (250 m bij 2 rijstroken en 400 m bij 2x2 rijstroken) liggen 
bestaande woningen aan de Vrouwenweg en de Vlietweg. Indien verbreding van de Europaweg 
in dit plan mogelijk wordt gemaakt, is er sprake van een reconstructie in de zin van de Wet ge-
luidhinder en dient akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. 
Indien langs de Vlietweg nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt, 
liggen deze voor een deel binnen de zone van de Europaweg. Er is dan sprake van nieuwe si-
tuaties in de zin van de Wet geluidhinder, zodat akoestisch onderzoek noodzakelijk is (zie 
hoofdstuk 6). 
De Vlietweg en de Vrouwenweg zijn niet-gezoneerde erftoegangswegen met een lage ver-
keersintensiteit. Wegverkeerslawaai speelt hier dan ook geen rol. 

4.3.2. Geluidshinder rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Ten noorden van het plangebied ligt een rioolwaterzuiveringsinstallatie (r.w.z.i.). Voor de riool-
waterzuiveringsinstallatie is in 1991 een milieuvergunning afgegeven. In deze milieuvergunning 
wordt aangegeven dat de geluidsbelasting voor de referentiepunten in de omgeving als gevolg 
van de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). Dit geldt tevens 
indien nieuwe woningen gebouwd worden, aangezien deze woningen de r.w.z.i. anders in zijn 
bedrijfsvoering belemmeren. De geluidscontouren voor de nachtsituatie zijn in figuur 3a weer-
gegeven. In het bestemmingsplan wordt binnen de 40 Laeq geen woningbouw toegestaan.  

4.3.3. Geur 
Rondom de afvalwaterzuiveringsinstallatie ligt tevens een geurhindercontour. Deze grenst net 
aan de Oostvlietpolder. In de afgelopen jaren zijn echter een aantal maatregelen ter verminde-
ring van de geuremissie getroffen. Deze bestaan uit het afdekken van diverse procesonderde-
len en het afvoeren van de ventilatielucht via biofilters. Hierdoor is de geuremissie terugge-
bracht tot ongeveer 1.400 geureenheden per seconde.  
De maximaal toegestane geurcontour van 3 ge/m³ is binnen het terrein van de inrichting van de 
rioolwaterzuivering gelegen. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de ri-



Ruimtelijk-functionele analyse 30  

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

153.10242.00

oolwaterzuiveringsinrichting levert de geurcontour mogelijk belemmeringen op aangezien hier-
voor de geurcontour van 1 ge/m³ maatgevend is (zie figuur 3b). Deze loopt gedeeltelijk over het 
plangebied.  

4.3.4. Luchtkwaliteit 
In de nabijheid van wegen kan sprake zijn van lokale luchtverontreiniging. Deze luchtverontrei-
niging kan negatieve effecten op de gezondheid hebben. Als gevolg van strengere Europese 
regelgeving is sinds 19 juli 2001 een nieuw Besluit luchtkwaliteit in werking getreden. Bij nieuwe 
gevoelige functies langs wegen mag er geen sprake zijn van een overschrijding van de grens-
waarden zoals opgenomen in dit Besluit. Ook indien wijzigingen in de bestaande verkeers-
structuur of structurele veranderingen in de verkeersintensiteiten plaatsvinden, mag dit niet lei-
den tot een overschrijding van de grenswaarden bij bestaande gevoelige functies.  

In de handreiking Luchtkwaliteit en Ruimtelijk Ordening van de provincie Zuid-Holland wordt 
aangegeven op welke wijze luchtkwaliteit onderdeel kan vormen van het planproces en welke 
stappen doorlopen moeten worden om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit in het plangebied. In 
deze Handreiking is het begrip "gevoelige bestemming" geïntroduceerd, waarbij onder andere 
woongebieden en scholen als gevoelig worden aangemerkt. Berekeningen behoeven alleen te 
worden uitgevoerd wanneer het gaat om gevoelige bestemmingen nabij drukke verkeerswegen 
met een intensiteit groter dan 6.000 mvt/etmaal. 

De intensiteiten op de Europaweg (en de A4 en Voorschoterweg buiten het plangebied) zijn ho-
ger dan 6.000 mvt/etmaal. In hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op het aspect luchtkwaliteit. 

4.3.5. Externe veiligheid 
Vervoer gevaarlijke stoffen 

De A4 ten zuiden van het plangebied is aangewezen als route voor gevaarlijke stoffen. Hier-
langs gelden veiligheidszones op basis van de handreiking externe veiligheid. De grenswaarde 
voor het individuele risico van het vervoer van gevaarlijke stoffen is voor woningen en kwets-
bare objecten gesteld op een niveau van 10-6 per jaar. Dat wil zeggen dat de kans op een dode-
lijke situatie door een ongeval met gevaarlijke stoffen op een te bebouwen plek maximaal één 
op de miljoen per jaar mag zijn. Bovendien geldt een inspanningsverplichting voor het groepsri-
sico (de kans dat een grotere groep mensen bij een dergelijk ongeval is betrokken).  
Uit het Sectordocument externe veiligheid (provincie Zuid-Holland, 1998) blijkt dat de Individu-
ele Risicocontour van 10-6 per jaar op een afstand van 11 m vanaf de A4 ligt. De 10-8 risicocon-
tour ligt op 250 m vanaf de weg. In de nabije toekomst zal geen sprake zijn van een overschrij-
ding van de normen voor het groepsrisico. 

Gasdruk- regel en meetstation 
Ook ten aanzien van het in het plangebied aanwezige gasdruk- regel en meetstation dienen 
bepaalde afstanden in verband met externe veiligheid te worden aangehouden. Deze afstanden 
zijn reeds in paragraaf 4.2.6 vermeld. 

Leidingen
In het plangebied komen verschillende leidingen voor. Voor enkele leidingen dienen afstanden 
aangehouden te worden in verband met externe veiligheid. Deze afstanden zijn in paragraaf 
4.2.6 reeds aangegeven. 

LPG
Langs de A4 bevindt zich een tankstation met LPG. Dit benzinestation zal in het kader van de 
reconstructie van de A4 verdwijnen, waardoor de belemmeringen die dit tankstation oplevert 
met betrekking tot externe veiligheid worden opgeheven. 

4.3.6. Bodem- en grondwaterverontreiniging 
Volgens artikel 9 van het Besluit op de ruimtelijke ordening zullen burgemeester en wethouders 
in verband met de uitvoerbaarheid van het plan onder meer een onderzoek verrichten naar de 
bodemgesteldheid in het plangebied. De provincie Zuid-Holland hanteert bij de beoordeling van 
bestemmingsplannen de richtlijn dat, voorafgaand aan de vaststelling van een bestemmings-
plan, ten minste het eerste deel van het verkennend bodemonderzoek, het historisch onder-
zoek, wordt verricht op alle bestemmingen waar een herinrichting wordt voorzien. Indien uit het 
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historisch onderzoek wordt geconcludeerd dat op de betreffende locatie sprake is geweest van 
activiteiten met een verhoogd risico op verontreiniging, dan dient het volledig verkennend bo-
demonderzoek te worden verricht. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond 
te worden gerealiseerd. 

Ondergrondse tanks 
Aan de Vrouwenweg 1 zijn twee ondergrondse tanks geregistreerd die niet meer in gebruik zijn 
en nog niet volgens de regels buiten gebruik zijn gesteld. Zij zijn opgenomen in het programma 
van de Actie Tankslag. De tanks zijn in juli 1999 verwijderd. Daarbij is geen bodemverontreini-
ging geconstateerd. 
Aan de Vlietweg 42 is de ondergrondse tank verwijderd, de (niet ernstige) verontreiniging in de 
grond is niet verwijderd.  

Bodemonderzoek 
Op de locatie Vlietweg 1a (voormalige veevoederfabriek) is in verband met een grondtransactie 
in 1991 een bodemonderzoek uitgevoerd. De grond is licht verontreinigd met zware metalen en 
PAK. Het grondwater is licht verontreinigd met zware metalen. Zintuiglijk is een verontreiniging 
met melasse (dik vloeibaar restproduct uit de suikerbereiding) aangetroffen. 
Overigens hebben op deze locatie in de periode na dit onderzoek andere, mogelijk bodemver-
vuilende, activiteiten plaatsgevonden. De locatie krijgt in dit bestemmingsplan een woonbe-
stemming. Derhalve zal nog een bodemonderzoek dienen plaats te vinden naar de bodemkwa-
liteit van deze locatie. 
In 1995 is in verband met eigendomsoverdracht en de aanvraag van een bouwvergunning, een 
bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Vlietweg 13. De bovengrond blijkt licht verontreinigd 
met zware metalen, PAK en minerale olie. De ondergrond en het grondwater zijn licht verontrei-
nigd met zware metalen. De aangetroffen verontreinigingen geven geen aanleiding tot het uit-
voeren van nader onderzoek. 
Aan de Vlietweg 74 is van circa 1970 tot 1983 een autosloperij gevestigd geweest. In 1985 is in 
opdracht van de provincie Zuid-Holland een nader bodemonderzoek uitgevoerd en is een aantal 
proefsleuven gegraven. Hierbij is in de bovengrond op diverse plaatsen een sterke verontreini-
ging met minerale olie en lood aangetroffen. Het terrein is eind jaren tachtig door de autosloper 
opgeschoond en gesaneerd.  
Op een terrein in de polder, bereikbaar via een pad tussen Vlietweg 80 en 82, is een meet- en 
regelstation van de NV Nederlandse Gasunie gevestigd. In december 1991 is hier een inventa-
riserend bodemonderzoek uitgevoerd. Op diverse terreindelen is in de grond een matige veront-
reiniging met minerale olie aangetroffen. In het grondwater is plaatselijk een sterke verontreini-
ging met tetrahydrothiofeen (geurtoevoegingsmiddel voor aardgas) aangetroffen. De ernst en 
omvang van de verontreinigingen zullen in een nader onderzoek moeten worden vastgesteld. 
Ten behoeve van een grondtransactie is in 2001 tegenover Vlietweg 7 bodemonderzoek ver-
richt waarbij een lichte verontreiniging van zware metalen in grond en grondwater zijn gecon-
stateerd en een lichte verontreiniging van eox en PAK in de grond. Het slib in de sloot is 
klasse 2. De locatie is geschikt voor gebruik als moestuin. 
In verband met een grondtransactie is in 2002 nabij Vlietweg 66 onderzoek verricht. Er is geen 
ernstig geval van bodemverontreiniging. Het slib in de sloot is klasse 0. 
Aan de Vrouwenweg 57 is in 1994 een bodemonderzoek uitgevoerd in het kader van de aan-
vraag van een bouwvergunning. De bovengrond bleek licht verontreinigd met PAK. Het grond-
water is licht verontreinigd met chroom. De aangetroffen verontreinigingen geven geen aanlei-
ding tot het uitvoeren van nader onderzoek. 
In 1994 is een uitgebreid historisch en een beperkt chemisch onderzoek uitgevoerd in het agra-
rische deel van de Oostvlietpolder. Aanleiding hiertoe waren de mogelijke nieuwbouwplannen in 
het kader van de VINEX. Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van een globaal inzicht 
in de aanwezige verontreinigingen en de kosten die gemaakt moeten worden om de polder ge-
schikt te maken voor woningbouw. Het onderzoek heeft niet de pretentie een volledig overzicht 
te geven van de verontreinigingssituatie en voldoet dan ook niet aan de normen voor verken-
nend bodemonderzoek. Alvorens over te kunnen gaan tot herinrichting tot bedrijvenpark, zal het 
gebied aanvullend moeten worden onderzocht. 
Uit het onderzoek is gebleken dat het pad vanaf de Vlietweg naar het meet- en regelstation van 
de Gasunie is verhard met gemalen puin en sintels. De bovengrond is licht verontreinigd met 
zware metalen en sterk verontreinigd met PAK. Mogelijk is hier sprake van een ernstig geval 
van bodemverontreiniging. De bodemverontreiniging komt alleen voor in de bovengrond. Ver-
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spreiding van deze verontreiniging zal niet plaatsvinden, zolang het grondwater niet in contact 
komt met deze verontreiniging. Hier zal bij de verdere inrichting en uitwerking van het toekom-
stige graslandreservaat (zie paragraaf 6.3.1.) rekening mee worden gehouden. Bij de te nemen 
(waterhuishoudkundige) maatregelen zal rekening worden gehouden met deze bodemveront-
reiniging (afplaggen en peilverhoging niet in de omgeving van de verontreiniging). Voor de loca-
tie van het gasdrukmeet- en regelstation (Gasunie) in de Oostvlietpolder is een saneringsplan 
ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Er is geen officiële brief van de provincie uitgegaan 
waarin de Gasunie gevraagd wordt te saneren. Het saneringsrapport geeft aan dat slechts 
10 m³ ernstig verontreinigde grond (minerale olie, aromaten en tetrahydrothiofeen) aanwezig is. 
De verontreiniging betreft daarnaast 2.500 m³ ernstig verontreinigd grondwater met dezelfde 
stoffen. Er is geen urgentie om te saneren. Voordat begonnen wordt met de inrichting van het 
graslandreservaat en de waterhuishoudkundige maatregelen dient eerst het terrein van het 
gasdrukregel- en meetstation gesaneerd te zijn. De voorgestelde sanering van de Gasunie be-
staat uit het zoveel mogelijk ontgraven van verontreinigde grond en grondwater (in klei/veen), 
daarna nog 0,5 jaar onttrekken gevolgd door monitoring. Wanneer de sanering zal plaatsvinden 
is nog onbekend. Na de voorgenomen sanering zijn er geen risico's meer voor de omgeving. De 
verontreinigingen op het Gasunieterrein hebben zich nog niet buiten het terrein verspreid (dit 
gaat erg langzaam vanwege veen/kleigrond). Bij verhoging van de grondwaterstand in de om-
geving zal afstroming vanaf het Gasunieterrein minder worden. Om alle verspreiding naar de 
omgeving tegen te gaan is een sloot rondom het terrein afdoende. Deze sloot is reeds voor de 
helft aanwezig. 
In het gebied van de oorspronkelijk geplande plaats van het baggerspeciedepot is een gede-
tailleerd bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij is een tweetal slootdempingen met verontreinigd 
materiaal aangetroffen. Een sloot is gedempt met grond dat met een aantal zware metalen tot 
boven de interventiewaarde is verontreinigd. De tweede sloot is gedempt met bouw en sloopaf-
val dat boven de interventiewaarde verontreinigd is met minerale olie, zware metalen en PAK.  

Verder is in dit onderzoek een pad aangetroffen dat verhard is met puin (zware metalen en PAK 
boven de interventiewaarde) en een dam waarvan de toplaag eveneens verhard is met puin 
(arseen boven de interventiewaarde).  
De aangetroffen hoeveelheden zijn zodanig dat er op deze locaties sprake is van een ernstig 
geval in de zin van de Wet bodembescherming, maar op grond van het berekende humaan en 
ecologisch risico is er geen sprake van een urgent geval.  
Door de Oostvlietpolder loopt een niet meer gebruikte DPO-leiding, een kerosineleiding van het 
Ministerie van Defensie (DPO). Deze loopt vanaf rijksweg A4 via de Oostvlietpolder langs de 
Rijn naar de A44 onder de Plesman en zo verder richting Schiphol. Alhoewel er in Stevenshof in 
het verleden is gesaneerd in verband met lekkage, zijn er geen gegevens bekend van eventu-
ele lekkage in de Oostvlietpolder. De leiding zal inclusief eventuele verontreinigingen verwijderd 
moeten worden indien er sprake is van hinder voor bouwactiviteiten. Uitgaande van de huidige 
plannen ligt de leiding op de grens van toekomstig bedrijventerrein en het veenweidegebied. De 
locatie van de DPO-leiding wordt voorgedragen in het kader van het project "landsdekkend 
beeld". Het project landsdekkend beeld is een vier jaar durend project waarin voor 2004 (in Lei-
den voor 2003) alle locaties met mogelijke bodemverontreinigingen en de kosten voor sanering 
in beeld worden gebracht. Het doel van de rijksoverheid is dat al deze bekende locaties in twin-
tig jaar (voor 2023) worden gesaneerd of beheerst. 
Voor de rest van de polder geldt dat deze licht verontreinigd is met enkele zware metalen, PAK 
en EOX. De slootbodems zijn tevens licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is 
licht verontreinigd met zware metalen, vluchtige aromaten en EOX. In één peilbuis is het ge-
halte aan nikkel verhoogd ten opzichte van de interventiewaarde.  

Conclusie 
Binnen het gehele plangebied zijn enkele, in omvang beperkte, ernstige verontreinigingen aan-
getroffen. Op het terrein van de Gasunie is een ernstige verontreiniging van het grondwater en 
van een klein deel van de bodem aangetroffen. Er is echter geen urgentie om te saneren. De 
nog niet onderzochte gedempte sloten vormen verdachte locaties. 

Om te voldoen aan de huidige normen voor verkennend bodemonderzoek zal een aantal terrei-
nen waarvan de bestemming verandert, aanvullend moeten worden onderzocht. De betreffende 
percelen zijn echter grotendeels geen eigendom van de gemeente. Grondeigenaren dienen 
toestemming te geven voor het uitvoeren van de betreffende bodemonderzoeken. Omdat ver-
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schillende eigenaren hiervoor geen toestemming hebben gegeven, kan pas bodemonderzoek 
worden uitgevoerd als de gemeente de grond in eigendom heeft.  

4.4. Ecologie 

In deze paragraaf wordt de actuele ecologische betekenis van het plangebied beschreven. Ge-
zien het belang dat wordt gehecht aan behoud, versterking dan wel compensatie van deze 
waarden, zoals ook verwoord in het gemeentelijk Ecologisch Beleidsplan (1998), is in het voor-
jaar en de zomer van 2002 een veldonderzoek verricht naar broedvogels, flora, amfibieën, vis-
sen en vleermuizen. Verder is gebruikgemaakt van provinciale inventarisatiegegevens uit de 
periode 1985-1997. De beschrijving per soortgroep is aangevuld met gegevens uit voorgaande 
jaren van de sectie Milieubiologie van de Universiteit Leiden (Wim ter Keurs) en de gemeente 
Leiden (Jasper Groos). Deze laatste gegevens zijn gebaseerd op eigen waarneming en zijn in-
cidenteel van aard. 
In deze paragraaf worden de resultaten van de ecologische analyse globaal beschreven. Meer 
gedetailleerde informatie is opgenomen in bijlage 7. 

4.4.1. Ligging in groter verband 
De Oostvlietpolder maakt geen deel uit van de landelijke of Provinciale Ecologische Hoofdstruc-
tuur (PEHS). Het gebied is wel aangeduid als onderdeel van de Randstadgroenstructuur en 
daarmee van de Groenblauwe hoofdstructuur die geen formele beleidsmatige status heeft. 
Aan de zuidwestzijde van het plangebied ligt Vlietland dat wel onderdeel uitmaakt van de 
PEHS. Aan de overkant van de A4 ligt het graslandreservaat van de Westeindsche Polder 
(eveneens PEHS). Speciale beschermingszones in het kader van de Europese Vogel- of Habi-
tatrichtlijn zijn in en rondom het plangebied niet aanwezig. 

In het nog vigerende streekplan Zuid-Holland West (1997) is het plangebied aangeduid als 
Ontwikkelingszone recreatie, natuur- en landschapsbouw met tevens indicatieve aanduidingen 
voor nieuw bedrijventerrein en een voorkeurslocatie voor een baggerdepot. Langs de Vliet is 
een groene ader aangegeven.  
In het recente vastgestelde streekplan Zuid-Holland West (augustus 2002) is de baggerstortlo-
catie vervallen. Het bedrijvenpark dient ten minste 40 ha te omvatten, rekening houdend met 
een groene verbinding tussen Vlietland en de polder Cronesteyn. 

4.4.2. Flora 
Het plangebied herbergt plantensoorten van voedselrijke graslanden, oevers, sloten en struwe-
len. Bijzondere (Rode Lijst) plantensoorten zijn, vanwege dit voedselrijke karakter, niet aanwe-
zig. Het voedselrijke karakter van bodem en water hangt vooral samen met het agrarisch 
grondgebruik en de daarmee gepaard gaande mineralenoverschotten.  
Mineralisering van de veenbodem als gevolg van peilverlagingen dragen bij aan de vermesting 
van de water- en oevermilieus. Uit provinciale inventarisaties uit de zeventiger en tachtiger jaren 
blijkt dat het gebied ook toen reeds weinig bijzondere vegetaties kende. De gradiënt van klei- 
naar veenbodems is enigszins herkenbaar in de floristische samenstelling, doch dit wordt be-
perkt door het gebruik als productiegrasland. Het agrarisch grondgebruik is de afgelopen jaren 
deels geëxtensiveerd en er is sprake van een zekere verruiging. Met name in het noordweste-
lijke deel van de polder duidt de sterke toename van pijlkruid op de invloed van schoon kwel-
water.

Bij de veldinventarisatie zijn meerdere, wettelijk beschermde soorten aangetroffen. Het betreft 
de zwanenbloem, dotterbloem, sneeuwklokje, grote kaardenbol en gele helmbloem. Rode Lijst-
soorten (landelijk bedreigd) zijn in de Oostvlietpolder niet aangetroffen. 

4.4.3. Fauna 
Weidevogels 

Ten aanzien van de broedvogelsamenstelling van het plangebied zijn de volgende gegevens 
aanwezig: 
- weidevogelinventarisatie uit 1997 (bron: provincie Zuid-Holland); 
- broedvogelinventarisatie uit 2002 (bron: RBOI). 
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Uit deze inventarisaties zijn  de volgende conclusies getrokken: 
- veruit de grootste aantallen weidevogels bevinden zich in het meest westel ijke weidege-

bied; de overige weidedeelgebieden zijn van ger inge betekenis voor weidevogels;
- de aantallen weidevogels zijn s inds 1997 aanzienlijk gedaald, met name de aantallen 

grutto's en kieviten en in mindere mate de aantallen scholeksters;
- opvallend is dat de eendensoorten stabiel blijven of toenemen; positief is  de vestiging van 

twee paar zomertaling; een sterk bedreigde Rode Lijstsoort, die landelijk en regionaal  fors 
in aantal is afgenomen. 

De weidevogels zijn enigszins geconcentreerd in het  zuidwestelijk deel van de polder, doch 
houden een afstand van circa 200 m aan ten opzichte van de A4. Dit is een bekend patroon: 
weidevogeldichtheden dalen scherp boven een geluidsbelasting van 47 dB(A) (bron: Reijnen en
Foppen, 1992, zie ook figuur 4). Ten noorden van de centrale wetering zijn de dichtheden 
eveneens lager hetgeen waarschijnlijk samenhangt met de iets hogere, drogere maaiveldligging
en het iets intensievere graslandgebruik op korte afstand van het bedrijfscentrum.

Figuur 4  Geluidsbelasting weidevogels

Overige broedvogels 
De volkstuincomplexen en het bebouwingslint langs de Vlietweg vormen het leefgebied van 
verschillende soorten struweelvogels. De agrarische bedr ijfsgebouwen bieden nestgelegenheid
aan boeren- en huiszwaluwen 

De aanwezige soorten zijn wein ig bijzonder (geen Rode Lij stsoorten). Ten aanzien van de ont-
wikkelingen in de populaties kunnen geen betrouwbare uitspraken worden gedaan aangezien
geen vergelijkbare inventarisaties uit eerdere perioden beschikbaar zijn. De aanwezige soorten 
zijn landelijk en provinc iaal gezien algemeen en stellen geen hoge eisen aan hun broedgebied.

Doortrekkers en overwinteraars
Het plangebied vormt in de herfst, winter en vroege voorjaar de tijdelijke verblijfplaats van vo-
gels die broeden in Noord- en Oost-Europa. De graslanden en sloten zijn het foerageergebied
van soorten als smient, wintertaling, blauwe reiger, buizerd, torenvalk en kramsvogel. Vrijwel 
het gehele jaar door zijn verder foeragerende zwarte kraaien en zilver-, kok-, storm- en kleine 
mantelmeeuwen aanwezig.  In het voorjaar van 2002 werden incidenteel witgatje en zwarte rui-
ter waargenomen. Verder zijn waarnemingen bekend van aalscholver, lepelaar, ooievaar, vis-
dief, brandgans en grauwe gans.
De volkstuincomplexen en de beplanting langs de Vlie tweg herbergen in de trekti jd soorten als 
koperwiek, staartmees, grote bonte specht en keep. Regelmatig worden jagende sperwers 
waargenomen.
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Zoogdieren 
Uit het plangebied is de aanwezigheid bekend of aannemelijk van de volgende zoogdiersoorten 
(exclusief vleermuizen): egel, mol, bosspitsmuis, haas, konijn, rosse woelmuis, veldmuis, bos-
muis, huismuis, bruine rat, muskusrat, wezel, hermelijn, bunzing. 

Van de aanwezige vleermuizen zijn gedetailleerde inventarisatiegegevens beschikbaar (zie on-
derstaande opsomming): 
- watervleermuis - kraamkolonies in holle bomen in diverse landgoederen in 

Voorschoten; jagend waargenomen bij park Cronesteyn; 
- meervleermuis - jaagt boven de Vliet, Vlietland en Meerburgerwatering; 

kraamkolonies vermoedelijk bij Voorschoten; 
- gewone dwergvleermuis - kraamkolonies in Voorschoten en Leiden, foeragerend in 

de gehele regio waar te nemen; 
- ruige dwergvleermuis - jaagt boven Vlietland; geen kraamkolonies; 
- rosse vleermuis - kraamkolonies in holle bomen in Voorschoten, jaagt boven 

Vlietland;
- laatvlieger - jaagt boven de Vliet, kraamkolonies in Stompwijk, Zoeter-

meer en Voorschoten. 
Alle aanwezige soorten hebben een voorkeur voor opgaande beplantingen en jagen vaak bo-
ven water. De Vliet is van grote betekenis voor deze dieren vanwege de combinatie van water 
en opgaande beplanting en het feit dat deze watergang vele kraamkolonies, foerageergebieden 
en overwinteringlocaties onderling verbindt. In 2002 zijn boven de volkstuincomplexen enkele 
langsvliegende ruige en gewone dwergvleermuizen waargenomen. Alle in Nederland voorko-
mende vleermuizen staan vermeld als strikt te beschermen soort in Bijlage IV van de Habitat-
richtlijn en zijn derhalve als extra te beschermen soort opgenomen in de Flora- en faunawet. 

Amfibieën
Door Bureau Waardenburg is in het voorjaar van 2002 een amfibieënonderzoek verricht in het 
plangebied. Aangetroffen soorten zijn kleine watersalamander, gewone pad, middelste groene 
kikker en bruine kikker. Het betreft hier vrij algemene soorten in relatief lage dichtheden. De 
waterkwaliteit in het plangebied is te slecht voor bijzondere soorten of hoge dichtheden. Op en 
rondom de volkstuincomplexen is sprake van enige concentratie van waarnemingen, hetgeen 
verklaard wordt door de aanwezigheid van geschikte zomer- en winterbiotopen (water respec-
tievelijk land) op korte afstand van elkaar.
De A4 vormt voor deze dieren een onneembare barrière. De Europaweg vormt eveneens een 
barrière doch is via de duiker ter plaatse van de centrale wetering goed passeerbaar. Vlietland 
zijn goed bereikbaar voor amfibieën; naar verwachting is er vooral met dit gebied uitwisseling 
tussen populaties. 

Vissen
Bij het amfibieënonderzoek in 2002 zijn ook de vissen geïnventariseerd. Op een vijftal locaties 
zijn kleine modderkruipers waargenomen. Deze soort heeft weinig last van de slechte water-
kwaliteit en is in het Groene Hart algemeen. Internationaal gezien is deze soort echter vrij zeld-
zaam en is daarom opgenomen in Bijlage II van de Europese Habitatrichtlijn. Dit betekent dat 
de lidstaten voor deze soort speciale beschermingszone moeten aanwijzen. Buiten deze speci-
ale beschermingszones geniet de soort echter geen bijzondere Europese bescherming. In het 
gebied zijn verder de niet-beschermde soorten karper en tiendoornige stekelbaars aangetroffen. 
De laatste soort is algemeen. 

4.4.4. Flora- en faunawet 
Per 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze nieuwe wet vervangt ten 
dele de Natuurbeschermingswet (soortsbescherming), de Vogelwet, de Jachtwet en de Wet be-
dreigde uitheemse diersoorten. Binnen deze wet heeft een groot aantal planten- en diersoorten 
een beschermde status. Voor soorten die worden vermeld in de Europese Habitatrichtlijn en 
Vogelrichtlijn geldt een extra zwaar beschermingsregime. In het plangebied gaat het om alle 
vogelsoorten. Daarnaast zijn vrijwel alle zoogdiersoorten, alle waargenomen amfibieënsoorten 
en de kleine modderkruiper wettelijk beschermd. 
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5. Gebiedsvisie 37

5.1. Inleiding 

Uit het beschreven beleidskader in hoofdstuk 3 blijkt, dat in de Leidse Regio een grote behoefte 
bestaat aan nieuw bedrijventerrein (zie ook volgende paragraaf). Ontwikkeling van de Oostvliet-
polder als bedrijvenpark op niet al te lange termijn is essentieel voor het regionale bedrijfsleven, 
omdat de laatste jaren weinig bedrijventerrein in de regio is uitgegeven en mede daardoor be-
drijven uit de regio zijn weggetrokken. Realisering van het terrein Oostvlietpolder geeft een be-
langrijke impuls aan de regionale ruimtelijk-economische ontwikkelingsmogelijkheden. Boven-
dien vervult Oostvlietpolder een cruciale rol (sleutelproject) voor het mogelijk maken van her-
structurering en segmentering van bestaande bedrijventerreinen in de regio.  

Zoals reeds uit hoofdstuk 3 is gebleken, gelden  mede gelet op de bijzondere ligging van de 
Oostvlietpolder  verschillende randvoorwaarden voor de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelin-
gen (zie paragraaf 3.5). 

Tezamen met de resultaten van de ruimtelijk-functionele analyse (hoofdstuk 4) kunnen deze 
randvoorwaarden in dit hoofdstuk verder worden geconcretiseerd tot een set van uitgangspun-
ten voor het plan. Voor deze gebiedsvisie geldt in het algemeen dat het bij de ontwikkeling van 
de Oostvlietpolder in de eerste plaats om kwaliteit gaat. Inpassing van het bedrijvenpark met 
behoud van de landschappelijke kwaliteiten van de polder, kwaliteit in het gebruik van het 
volkstuinencomplex en beeldkwaliteit als het gaat om de inrichting. Opgave is om deze nieuwe 
ontwikkelingen in balans te brengen met elkaar en met de landschappelijke en stedelijke omge-
ving.

5.2. Bedrijven 

Behoefte aan bedrijvenpark 
De analyse van het beleidskader wijst uit, dat de behoefte aan een bedrijvenpark in de regio erg 
groot is. Dat blijkt ook wel uit het volgende: 
In juli 2002 is het Ruimtelijk Economisch Beleidsplan voor de Leidse Regio (REB) vastgesteld, 
dat tot doel heeft de ruimtelijke en sociaal-economische koers in de regio te versterken. Niet 
lang nadat was gestart met de ontwikkeling van het REB in 2000 is er een intensivering tot 
stand gekomen in de samenwerking met de Duin- en Bollenstreek. Onder leiding van een stuur-
groep (voorzitter gedeputeerde van Zuid-Holland) zijn er vier werkgroepen aan de slag gegaan 
om de samenwerking op een viertal gebieden nader te onderzoeken en uit te werken. De werk-
groep Werken was daar een van. In het rapport "Synergie in Economie" (Rotterdam, NEI) is de 
weerslag te vinden van die economische samenwerking. Uit dat rapport werd duidelijk dat er 
veel te winnen is voor beide regio's als er een gemeenschappelijk bedrijfsterreinenstrategie 
ontwikkeld wordt. Daarvoor was het nodig om de vraag naar en het aanbod van bedrijventerrei-
nen voor de middellange en lange termijn te onderzoeken. Deze zogenaamde "Quick Scan" is 
eveneens uitgevoerd door het NEI en geeft de situatie per 1 januari 2001 weer. De resultaten 
zijn weergegeven in tabel 5.1.  

Tabel 5.1  Resultaten Quick Scan Bedrijventerreinen SLR SDB1)

vraag aanbod tekort cumulatief 
tot 2010 2010-2020 tot 2010 2010-2020 tot 2010 2010-2020 tot 2020 

SLR  100  95 55  55 45 40  85 
SDB  70  65 40  45 30 20  50 
Totaal  170  160 95  100 75 60  135 
Aanbod tot 2010 in SLR inclusief Veenderveld (11 ha) en Oostvlietpolder (40 ha)  
Aanbod vanaf 2010 in SLR inclusief Rijnfront (30 ha), MEOB (15) en Herstr. Leeuwenhoek (5a10) 
Uit: Quick Scan Bedrijventerreinen SLR SDB, Ecorys NEI, Rotterdam, 2002. 
                                                     
1) SLR staat voor Samenwerkingsorgaan Leidse Regio, SDB voor Samenwerkingsorgaan Duin en Bollenstreek. 
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Uit de tabel blijkt dat er zowel tot 2010 als ook daarna een aanzienlijk tekort is aan bedrijfster-
reinen, waarbij er al vanuit gegaan is, dat de Oostvlietpolder is opgenomen in het aanbod tot 
2010 met 40 ha. In de Quick Scan wordt nog uitgegaan van 12 ha direct uitgeefbaar bedrijfster-
rein. Door de bijna totale uitgifte van Veenderveld in Alkemade met bedrijven uit voornamelijk 
de dorpskern van Roelofarendsveen, is er nagenoeg geen bedrijventerrein terstond uitgeefbaar. 
De behoefteraming is geaccordeerd door de stuurgroep. 

Het rapport "Actualisatie ruimtebehoefte bedrijventerreinen Leidse regio. Stand van zaken ja-
nuari 2003" (ECORYS-NEI) maakt duidelijk dat de Leidse regio over een zeer gering aanbod 
van terrein beschikt (het aanbod neemt af ten opzichte van 2001, zie tabel 5.2). 

Tabel 5.2 Aanbod bedrijventerrein naar fase (in netto ha) per 1-1-2003 ten opzichte van 
1-1-2001 (afgerond): informatie uit ECORYS-NEI 2003  

 1-1-2003 1-1-2001 verschil verklaring verschil 
uitgeefbaar (terstond) 3,5 12 -8,5 snelle uitgifte Veenderveld 
uitgeefbaar (niet terstond) 
- waarvan hard1)

- waarvan zacht2)

58
3

55

73
42

31

-15
-39

+ 24 

omvang Rijnfront teruggebracht 
van 30 naar 10 ha netto 
Oostvlietpolder van hard naar 
zacht plan 

resterende plancapaciteit 4 21-26 -17 - -22 idee- en planvorming nieuw ter-
reinen afgenomen 

totaal 65,5 106-111 -40,5 - -
45,5

Conclusie is dat de behoefte aan bedrijventerreinen in de Leidse regio zeer groot is; niet alleen 
voor het accommoderen van de groei van bestaande bedrijven, maar ook om schuifruimte te 
kunnen creëren voor de aanpak van de verouderde terreinen in de regio en om aldus een slag 
te kunnen maken in de revitalisatie van verouderde terreinen. 

Locatiekeuze 
Er zijn verschillende redenen waarom juist in de Oostvlietpolder een bedrijvenpark is voorzien. 
Behalve de Oostvlietpolder is de afgelopen jaren een aantal andere locaties aan de oostflank 
van Leiden onderzocht. Op grond van verschillende argumenten zijn deze als nieuwe bedrij-
venparklocatie afgewezen. Zo komt de Grote Polder niet in aanmerking omdat deze in het 
Groene Hart valt, het Polderpark Cronesteyn omdat dit deel uitmaakt van een recreatief-toeristi-
sche en ecologische zone3) en Roomburg/Meerburg omdat deze locatie grenst aan bestaande 
woonbebouwing. Naast "andere locaties niet" zijn er ook belangrijke positieve argumenten 
waarom de Oostvlietpolder juist wel geschikt is voor een bedrijvenpark voor reguliere bedrijvig-
heid, maar ook voor een beperkt aantal milieuhinderlijke bedrijven. Voor lokale en regionale lo-
gistieke functies is de Oostvlietpolder tevens een geschikte ontwikkelingslocatie. Het is immers 
een locatie die aan een van de belangrijkste verkeersaders van Nederland ligt en ook op vol-
doende afstand van de woonbebouwing om geen hinder te veroorzaken, en verder op fietsaf-
stand is van een groot aantal adressen in Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten. 
Het noordelijk deel van de locatie is ook per openbaar vervoer goed bereikbaar. Daarnaast 
biedt de locatie van het bedrijvenpark in de Oostvlietpolder de mogelijkheid om een stedelijke 
entree voor Leiden te ontwikkelen. 

                                                     
1) Harde plannen zijn plannen waarvan op grond van de fase waarin ze procedureel verkeren, de kans groot wordt ge-

acht dat de plannen doorgang zullen vinden (onderscheidend is de aanwezigheid van een door de gemeenteraad 
vastgesteld bestemmingsplan) 

2) Zachte plannen zijn plannen die niet op korte termijn van start zullen gaan, nog niet formeel in procedure zijn en 
vooral in de studiefase verkeren. Soms is er al wel een ontwerpbestemmingsplan, maar dit is nog niet vastgesteld 
door de gemeenteraad.

3) Voor het polderpark als onderdeel van de toeristisch-recreatieve en ecologische zone zijn reeds vele investeringen 
gedaan om deze functies in het park te optimaliseren. De inrichting van het park als natuur- en recreatiegebied is 
reeds in een ver gevorderd stadium. Dit in tegenstelling tot de Oostvlietpolder, waar tot nog toe buiten het volkstui-
nencomplex weinig investeringen zijn gedaan voor natuur en recreatie. 
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5.3. Recreatie 

Volkstuinen 
De gemeenteraad heeft in 1995 besloten dat het complete areaal aan volkstuinen, die aange-
sloten zijn bij de Bond van Amateur-tuinders dat nu aanwezig is in Leiden, gehandhaafd moet 
worden. Indien nodig mogen tuinen verplaatst worden, bij voorkeur naar een plek in de naaste 
omgeving. Voor de procedure en compensatie bij verplaatsing is een convenant gesloten tus-
sen de gemeente en Leidse Bond van Amateur-tuinders. Voor de realisering van ruimtelijke 
ontwikkelingen, onder meer in dit bestemmingsplan, moet een aantal volkstuinen verplaatst 
worden. Hiertoe is op 18 december 2001 het Verplaatsingsplan Volkstuinen Oostvlietpolder 
door de gemeenteraad vastgesteld (zie figuur 5). Reeds in het kader van het vernietigde be-
stemmingsplan Oostvlietpolder was de verplaatsing van de volkstuinen mogelijk gemaakt.  

Vervangende ruimte voor de te verplaatsen volkstuinen is gevonden tussen de twee aanwezige 
complexen. De daarvoor aangewezen gronden kunnen ook benut worden voor waterberging in 
verband met voorschriften van de waterkwantiteitsbeheerders. Bovendien zouden ook elders uit 
de gemeente te verplaatsen volkstuinders hier een nieuwe locatie kunnen krijgen. 

Golfbaan 
Direct aangrenzend aan het plangebied ligt recreatiegebied Vlietland. Er bestaan plannen om 
hier een golfbaan te situeren van 9 of 18 holes. Deze golfbaan zal gedeeltelijk binnen het plan-
gebied van de Oostvlietpolder vallen. Vooralsnog is de aanleg van de golfbaan niet in het be-
stemmingsplan opgenomen. Dat wil echter niet zeggen dat de gemeente Leiden niet mee zal 
werken aan de aanleg van de golfbaan. Als er een plan voor de golfbaan wordt opgesteld, dat 
rekening houdt met eigendomsverhoudingen en met aanwezige en toekomstige ruimtelijke 
functies, zal medewerking worden overwogen.  De percelen, waar de aanleg van de golfbaan 
mogelijk in de toekomst zal plaatsvinden,  hebben een  agrarische bestemming (Aln) Deze niet-
blokkerende bestemming biedt de gemeente Leiden de mogelijkheid om  de golfbaan door mid-
del van een herziening van het bestemmingsplan of een artikel 19-procedure  mogelijk te ma-
ken, mits uit het ontwerp van de golfbaan blijkt dat het ontwerp niet strijdig is met andere ge-
wenste functies in en nabij dat gebied. 

Overige recreatie 
In het noordwestelijk deel van het plangebied zal een klein gebied in de toekomst wellicht een 
recreatieve functie krijgen. Op dezelfde wijze als hierboven genoemd, zal de gemeente een 
concreet plan tegemoet treden en eventueel via artikel 19 de agrarische bestemming omzetten 
in een recreatieve. Een concreet plan zal daarbij ook aan de mogelijke komst van de A11/N11 
moeten worden getoetst 

5.4. Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Het plangebied vormt binnen de Vlietzone een relatief goed bewaard gebleven slagenland-
schap op de overgang van verschillende landschapstypen en -structuren (Randstad - Groene 
Hart, rivierenlandschap, slagenlandschap, strandwallen en -vlakten). De ligging aan de rand 
van de Leidse agglomeratie en de nabijheid van een aansluiting op de A4, maken echter dat het 
gebied een grote verstedelijkingsdruk kent.  

Tegelijkertijd vormt het gebied ook een schakel in de regionale recreatieve en ecologische 
structuur die in belangrijke mate is gekoppeld aan de Vlietzone. Deze ligging op het knooppunt 
van structuren maakt de herinrichting van Oostvlietpolder tot een complexe, maar ook uitda-
gende ontwerpopgave.  
De toekomstige ruimtelijke structuur moet de samenhang, herkenbaarheid en identiteit van de 
verschillende structuren versterken. Richtinggevend daarbij zijn de volgende landschappelijke 
beleidslijnen:
- versterking van de groenblauwe identiteit en continuïteit van de Vlietzone; 
- behoud van de herkenbaarheid van het slagenpatroon; 
- aansluiten bij en versterken van de "kamers" waarin het landschap is opgedeeld; 
- vormgeven aan de nieuwe stadsentree van Leiden; 
- behoud van de herkenbaarheid van de Vlietweg als historische ontginningsbasis; 



Gebiedsvisie 41  

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

153.10242.00

- behoud van de visuele relaties met het Groene Hart, ten zuidoosten van de A4. 

Vanuit cultuurhistorie en archeologie wordt ten aanzien van het plangebied gestreefd naar: 
- zoveel mogelijk behoud van archeologisch waardevolle gebieden; 
- respecteren van het molenbiotoop; 
- behoud van gebouwde monumenten. 

5.5. Ecologie 

Bij de herinrichting van de Oostvlietpolder zullen natuurwaarden verloren gaan, maar deels ook 
nieuwe natuurwaarden ontwikkeld worden. Een deel van de flora en fauna die verdwijnt zal zich 
in nieuwe natuurelementen kunnen vestigen. Voorzover dit niet mogelijk is, zullen ter compen-
satie nieuwe leefgebieden moeten worden gecreëerd.  
In tabel 5.3 is per gebiedstype aangegeven welke natuurwaarden (deels) zullen verdwijnen en 
of deze waarden zich elders in het gebied kunnen hervestigen. 

Tabel 5.3  Behoud natuurwaarden 

gebiedstype natuurwaarden hervestiging binnen plangebied 
weidevogels reservaatgebied (30 ha) 
amfibieën ecozone (circa 4 ha)/watergangen 
vissen ecozone/watergangen 

graslanden/sloten 
(verlies 55,2 ha) 

flora ecozone/watergangen 
struweelvogels ecozone/groenelementen opgaande beplanting/struweel 

(verlies 8,2 ha) amfibieën ecozone/watergangen 

Uit bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat voor de meeste natuurwaarden binnen 
het plangebied nieuwe leefgebieden kunnen worden ontwikkeld, met name door de veel hogere 
ecologische kwaliteit van het graslandreservaat ten opzichte van het ecologische weinig waar-
devolle graslandgebied langs de Europaweg en binnen het volkstuincomplex. Bijzondere aan-
dacht dient daarbij besteed te worden aan het realiseren van een optimale waterkwaliteit en 
natuurvriendelijke inrichting en beheer van water en oevers. Voor het behoud van de weidevo-
gels zullen bijzondere inspanningen nodig zijn in de vorm van het realiseren van een nieuw 
graslandreservaat.  

5.6. Vlietweg 

Analyse en visie 
De Vlietweg is tezamen met het water, het groen en de aanliggende bebouwing, een karakte-
ristiek deel van het plangebied. Eén van de uitgangspunten van het plan is dan ook, dat de 
ruimtelijke kwaliteit van deze zone moet worden gehandhaafd. Dit betekent niet dat er geen en-
kele ontwikkeling mogelijk is langs de Vlietweg. Om hier uitspraken over te kunnen doen moet 
de Vlietwegzone nader worden bekeken. 
Het begrip ruimtelijke kwaliteit kent in het geval van de Vlietweg drie aspecten: 
- de beeldkwaliteit van de Vlietweg zelf met het groen en de aanliggende, deels cultuurhisto-

risch waardevolle bebouwing; 
- de gebruikskwaliteit van de Vlietweg als "erftoegangsweg" en als fietsroute; de intensiteit 

van het autoverkeer op de Vlietweg is beperkt, omdat alleen bestemmingsverkeer is toe-
gestaan; 

- de kwaliteit van de Vlietweg als route door het landschap, de herkenbaarheid als histori-
sche ontginningsas; het zicht op de Vliet enerzijds en de doorkijkjes naar het open land-
schap van de Oostvlietpolder anderzijds, zijn in sterke mate bepalend voor de ruimtelijke 
kwaliteit van het gebied. 

Een nadere ruimtelijke analyse van de Vlietwegzone wijst het volgende uit (zie figuur 6). 
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Het eerste deel van de Vlietweg (vanaf de Europaweg gerekend) ligt aan het water en kent een 
tamelijk intensieve bebouwing aan de zuidkant van de weg. Hierdoor is het aantal doorkijkjes 
naar de open polder beperkt. De bedrijvenontwikkeling als zodanig zal het doorzicht verder be-
perken.
Dit eerste deel van de Vlietweg verwerkt het meeste autoverkeer. De nieuw in te richten over-
gangszone kan tevens ruimte bieden voor een aanvullende voet- en fietsverbinding. 
Enige intensivering van het gebruik van de bestaande bebouwing is mogelijk langs dit deel van 
de Vlietweg. Hierbij wordt gedacht aan lichte bedrijvigheid en beroepen-aan-huis en eventueel 
horeca. Handhaving van de beeldkwaliteit is hierbij wel een voorwaarde. 

In het eerste deel van de Vlietwegzone is een overgangszone tussen de bestaande bebouwing 
en het nieuwe bedrijventerrein op zijn plaats. De gedachte gaat daarbij uit naar een groenzone 
met mogelijkheden voor woningbouw. De intensivering van de bebouwing dient het karakter van 
de Vlietweg als oude ontginningsas niet aan te tasten. De woningen zijn gesitueerd in een be-
perkt aantal clusters (maximaal 5). Per cluster kunnen maximaal 12 wooneenheden worden ge-
realiseerd. In de verdere uitwerking van woningbouwplannen (voor de realisatie van de wonin-
gen is een uit te werken bestemming opgenomen) zal nog worden bepaald of er uiteindelijk ap-
partementen (maximaal 60) of vrijstaande woningen (minder dan 60) gerealiseerd zullen wor-
den. Tevens wordt in dat stadium de ontsluiting van het gebied nader uitgewerkt. Momenteel 
houdt het bestemmingsplan twee ontsluitingsmogelijkheden open: via een westelijke verbinding 
naar de Vlietweg of via een oostelijke verbinding naar de Europaweg. Een derde mogelijkheid , 
een rechtstreekse aansluiting van elk cluster apart op de Vlietweg, is alleen mogelijk via een 
partiële herziening van dit bestemmingsplan. De onderlinge afstand van de bebouwing van de 
clusters tot de bestaande bebouwing en de overige clusters bedraagt minimaal 40 m. De voor 
het gebied kenmerkende afwisseling tussen "open" en "dicht" kan hierdoor gehandhaafd blijven. 
Bij de situering dienen de bestaande zichtlijnen vanaf de Vlietweg naar de Oostvlietpolder ge-
handhaafd te blijven. De afstand van de woningen tot het bedrijvenpark is 50 tot 70 m, om de 
gewenste groenzone tussen bedrijvenpark en woningen in stand te houden. Voorts wordt bij de 
situering van de woningen rekening gehouden met geluidshinder van de Europaweg.  

Het tweede deel begint daar waar de weg van het water afbuigt en eindigt als de weg voorbij 
het volkstuincomplex weer langs het water ligt. Tussen de weg en het water en ook aan de an-
dere kant van de weg is enige intensivering van woonbebouwing mogelijk. Deze laatste moge-
lijkheid is mede afhankelijk van de mate waarin de hier aanwezige volkstuinen worden ver-
plaatst. Ook moet rekening worden gehouden met milieuzonering van de rioolwaterzuiverings-
installatie. Via een wijzigingsbevoegdheid kunnen hier maximaal 8 vrijstaande woningen wor-
den toegevoegd. 
Voorbij de toegang tot de volkstuinen neemt de verkeersintensiteit op de Vlietweg duidelijk af. 
Het is van belang dit zo te houden, gelet op de functie als erftoegangsweg en recreatieve fiets-
route. Ook om deze reden is enige intensivering van de bebouwing en van het gebruik daarvan 
alleen verantwoord tot aan de volkstuinen.  
De bestaande hoge loods die direct aan het Vliet is gelegen, kan via een wijzigingsbevoegdheid 
vervangen worden door woningbouw. Door de ligging aan het Vliet, in het verlengde van het 
meest oostelijk gelegen gedeelte van de Vlietweg, is deze locatie zeer geschikt voor een bijzon-
dere invulling, die herinnert aan huidige loods. Deze invulling kan zich van de overige bebou-
wing langs de Vlietweg onderscheiden door een grotere bouwhoogte. Qua maatvoering moet 
het gebouw zich echter wel blijven verhouden tot die overige bebouwing langs het Vliet (maxi-
male hoogte nieuwbouw: 12 m). Deze bijzondere bebouwing dient te verwijzen naar het verle-
den van het gebied en fungeert daarmee als cultuurhistorisch geheugen van het landschap. In 
het nog op te stellen beeldkwaliteitplan voor de Oostvlietpolder zal nadere aandacht worden 
aan de te stellen eisen voor deze bebouwing.  
De ten westen van de bestaande loods gelegen bebouwing kent een enigszins rommelig ka-
rakter. Op termijn zou vervanging van de oude (agrarische bedrijfs)bebouwing en hergebruik 
van de karakteristieke bebouwing hier kunnen leiden tot een aantrekkelijke woonlocatie direct 
langs het water. 

Aan de zuidzijde van dit deel van de Vlietweg loopt de groenzone door. In deze zone zijn volks-
tuinen toegestaan en kunnen enige vrijstaande woningen worden gerealiseerd als toevoeging 
aan het bestaande lint langs de Vlietweg. Gelet op de aanwezigheid van het volkstuinencom-
plex is het zicht op de open polder toch al beperkt. Gedacht wordt aan een maximum van 8 wo-
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ningen. Deze woningen worden in het bestemmingsplan via een wijzigingsbevoegdheid moge-
lijk gemaakt. 

Het derde deel van de Vlietweg, voorbij de volkstuinen, ligt weer langs het water en er zijn ver-
gezichten over de open polder. Ter behoud van deze openheid is verdichting van de bebouwing 
en intensivering van het gebruik hier niet gewenst, ook in verband met de gebruikskwaliteit van 
de Vlietweg.  

Verhouding tot het streekplan 
Het streekplan eist een groene verbinding ("een belangrijke ecologische verbinding, waar mo-
gelijk met recreatief medegebruik") in oost-westrichting door de Oostvlietpolder. Vooruitlopend 
op hoofdstuk 6 kan worden gesteld dat de beoogde ecologische verbinding in het midden van 
het plangebied (die de volkstuinen en het bedrijvenpark doorkruist) hier reeds aan voldoet. De 
Vlietwegzone is aan de groene structuur toegevoegd. Zeker ter hoogte van het tweede deel van 
de Vlietweg tasten de beperkte intensiveringsmogelijkheden (8 woningen via een wijzigingsbe-
voegdheid) het groene karakter van deze zone niet aan. Ook in het eerste deel van de Vlietweg 
behoudt de groenzone na realisatie van de woningen nog een breedte van 50 m. Bovendien is 
er de robuuste ecologische zone in het midden van het plangebied. Het voorgestelde beleid 
voor de Vlietwegzone is derhalve in overeenstemming met het streekplanbeleid. 

5.7. Zone Europaweg/Vrouwenweg 

Ten oosten van de Europaweg (tussen de Europaweg en de Vrouwenweg) ligt een gebied dat 
ten dele gebruikt wordt voor agrarische doeleinden en ten dele voor een woonfunctie. Het ge-
bied is, gezien de nabije ligging van de A4, zeer geschikt als vestigingslocatie voor (kan-
toor)bedrijven. In het streekplan Zuid-Holland West is dit gebied echter buiten de "rode contour" 
(de verstedelijkingsgrens) gehouden. In dit bestemmingsplan wordt derhalve een "groene" be-
stemming (recreatie) aan het gebied Europaweg/Vrouwenweg gegeven. Daarbij wordt gedacht 
aan een inrichting als "polderpark". Sportvelden en volkstuinen met recreatieverblijven worden 
niet toegestaan.  
Het voormalige klooster ("Huize Weipoort") aan het einde van de Vrouwenweg, dat thans voor 
studentenhuisvesting benut wordt, dient gezien zijn beeldbepalende karakter bewaard te blij-
ven. Het kan echter wel van functioneel gebruik veranderen. Daarbij zou dan gedacht kunnen 
worden aan  bijvoorbeeld een restaurant. 

5.8. Verkeersstructuur 

Het streekplan 
Het streekplan Zuid-Holland West geeft aan, dat het ontbreken van een adequate verbinding 
tussen de A4 en de A44 een probleem van regionaal niveau is. Er wordt melding gemaakt van 
een studie naar de beste oplossing, waarbij drie mogelijkheden worden genoemd: 
- aanleg van de A11-west (uitvoering als autosnelweg); 
- aanleg van de N11-west (dezelfde verbinding uitgevoerd als regionale hoofdweg); 
- verbetering van de N206 (Europaweg-Churchilllaan). 
De provincie heeft inmiddels een conceptplan van aanpak voor de betreffende studie opgesteld.  

Gelet op de urgentie van de ontwikkeling van het bedrijvenpark in de Leidse regio én de uit-
spraak van de Raad van State inzake het eerder vastgestelde bestemmingsplan voor de Oost-
vlietpolder, kan met vaststelling van een nieuw bestemmingsplan niet gewacht worden op de 
uitslag van deze studie. 

Vooruitlopend op deze studie is daarom de volgende kwalitatieve analyse van de ontsluitings-
problematiek van de Oostvlietpolder opgesteld.  
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De problematiek 
De verkeersproductie van 40 ha netto bedrijvenpark is aanzienlijk en wordt grofweg geschat op 
8.000 motorvoertuigen/etmaal. Deze verkeersproductie komt overeen met het veel gehanteerde 
ervaringscijfer voor de verkeersproductie van een gemengd bedrijvenpark zoals in de Oostvliet-
polder wordt beoogd, namelijk 200 motorvoertuigen per hectare per etmaal (van en naar het ter-
rein tezamen).

De verkeersproductie van 8.000 mvt/etmaal bestaat uit intern verkeer (dit verkeer blijft binnen 
Leiden/Leidse regio) en extern verkeer (herkomst of bestemming buiten Leiden/Leidse regio). 
Gelet op de omvang van de Leidse regio en de beoogde vestiging van regionale bedrijvigheid, 
zal een belangrijk deel van de verkeersproductie intern zijn. Dit verkeer maakt voor het over-
grote deel gebruik van de Europaweg. 
Het externe verkeer maakt gebruik van de A4. De Oostvlietpolder zal direct met de te recon-
strueren aansluiting van de Europaweg-A4 worden verbonden en krijgt daarmee een uitste-
kende externe ontsluiting. 

De Europaweg vormt de zuidelijke toegang van de stad vanaf de A4 en is tevens onderdeel van 
de N206, de regionale verbinding tussen de A4 en de A44 door Leiden-Zuid. Daarnaast zal de 
Europaweg het interne verkeer te verwerken krijgen van het te ontwikkelen bedrijvenpark Oost-
vliet.
De nu al zwaar belaste Europaweg kan de combinatie van deze functies niet aan. Ook het ver-
volg van de N206 (knooppunt Lammenschans en Churchillaan) is reeds zeer zwaar belast. 
De conclusie is dus, dat de externe ontsluiting richting A4 uitstekend zal zijn, maar dat de in-
terne ontsluiting richting Leiden/Leidse regio problematisch is. 

Mobiliteit en vervoermanagement 
Beperking van (de groei van) het autoverkeer is één van de middelen om de stedelijke bereik-
baarheid te verbeteren. Van een dergelijk gemeentelijk mobiliteitsbeleid kunnen bevordering 
openbaar vervoer en langzaam verkeer in het algemeen en parkeer- en P+R-maatregelen voor 
centrumgericht verkeer deel uitmaken. 
Ook in de gemeente Leiden is mobiliteitsbeleid actueel, zowel op kortere (bijvoorbeeld ver-
keerscirculatieplan centrum) als op langere termijn (bijvoorbeeld Rijn-Gouwelijn) 
Dit mobiliteitsbeleid zal de problematiek van de N206 echter niet oplossen, hoogstens enigszins 
verzachten. Infrastructurele maatregelen aan de zuidwestzijde van Leiden zijn dus hoe dan ook 
noodzakelijk, ook los van de realisering van het bedrijvenpark in de Oostvlietpolder. 

Op het niveau van de locatie Oostvlietpolder geldt iets soortgelijks. Enerzijds verdient mobili-
teitsbeleid, gericht op de beperking van de autoverkeersproductie van het bedrijvenpark zonder 
meer aanbeveling, anderzijds blijven adequate ontsluitingen vanaf bestaande of te reconstrue-
ren hoofdwegen noodzakelijk. 
In de vorige paragraaf is aangegeven dat de totale autoverkeersproductie (in en uit tezamen) 
van een gemengd bedrijventerrein circa 200 mvt/etm/ha bedraagt. Voor 40 ha betekent dit een 
verkeersproductie van 8.000 mvt/etm. Mobiliteitsbeïnvloeding op locatieniveau door vervoerma-
nagement is bij een dergelijke omvang van terrein en verkeer zeker opportuun. Aan de andere 
kant kunnen, gelet op de ligging van de locatie en de aard van de beoogde bedrijvigheid, de 
verwachtingen niet te hoog gespannen zijn. Een beperking van de automobiliteit met 10 à 20 % 
zou een reële doelstelling kunnen zijn. Een dergelijke marge heeft geen consequenties voor dit 
bestemmingsplan als planologisch-juridisch document. 
Vervoermanagement dient gestalte te krijgen in het bredere kader van parkmanagement, waar-
bij de volgende stappen moeten worden gezet: 
- het opstellen van een mobiliteitsplan voor Oostvlietpolder, waarin de kansrijkheid en het ef-

fect van de verschillende maatregelen ter beperking van het autoverkeer worden onder-
zocht en een pakket aanbevolen maatregelen wordt samengesteld (bijvoorbeeld bevorde-
ren carpoolen, "fiets van de zaak", OV-kortingen, bedrijfsvervoer); 

- coördinatie en uitvoering of bewaking van de maatregelen door een vervoerscoördinatie-
centrum, in te stellen in het kader van parkmanagement, gefinancierd door alle bedrijven 
gezamenlijk. 
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Mogelijke oplossingen  
Uit het voorafgaande blijkt, dat oplossingen voor de verkeersproblematiek niet zonder ingrij-
pende infrastructurele matregelen kunnen. 
Er zijn hiertoe in beginsel drie mogelijkheden : 
1. verbreding van de Europaweg/reconstructie van de huidige N206; 
2. reconstructie/doortrekking van de Churchilllaan; 
3. aanleg van de A11/N11. 

De eerste optie gaat uit van de huidige N206. Behalve verbreding van de Europaweg is ook re-
constructie van het knooppunt Lammenschans en de Churchilllaan noodzakelijk. Nadeel van 
deze optie is de cumulatie van stedelijke en regionale verkeersfuncties op dit tracé. Op korte 
termijn is benutting van de Europaweg evenwel de enige reële mogelijkheid voor de verbinding 
van de Oostvlietpolder met het stedelijke en regionale wegennet. 

Voor de tweede optie bestaan twee varianten: 
- doortrekking Churchilllaan tot aan de te reconstrueren aansluiting op de A4; 
- doortrekking Churchilllaan met een afbuiging naar de Europaweg. 
In het eerste geval heeft de Europaweg slechts een functie als ontsluiting van de te ontwikkelen 
(bedrijven)bestemmingen ter weerszijden en daarnaast als locale route richting centrum. 
In het tweede geval dient het deel van de Europaweg tussen de A4 en de doorgetrokken en af-
gebogen Churchilllaan te worden verbreed. Nadelen van deze variant zijn, dat de afbuiging 
schadesnijdingen1) met zich meebrengt en dat de Europaweg slechts voor een deel wordt ont-
last. 
Voor beide varianten geldt, dat de bestaande Churchilllaan, net als bij de eerste optie, ingrij-
pend moet worden gereconstrueerd.  
Overigens zullen voor een eventuele doortrekking van de Churchilllaan nog de benodigde stu-
dies en procedures moeten plaatsvinden. De start van de ontwikkeling van de Oostvlietpolder 
kan hier niet op wachten. 

De derde optie (aanleg van A11/N11 alléén) zou mogelijkheden kunnen bieden voor ontsluiting 
van de Oostvlietpolder, ook als er op het wegvak tussen de A4 en de Vliet geen aansluiting mo-
gelijk is (bij de A11-variant). Het gaat hierbij om aansluiting op de Europaweg die kansrijker 
wordt omdat deze weg sterk ontlast zal worden door de A11/N11. Op korte termijn biedt deze 
optie geen oplossing, omdat de mogelijke aanleg van de A11/N11 niet op tijd komt, gelet op de 
benodigde besluitvorming en de planologische procedures. 

Gefaseerde ontwikkeling als oplossing 
De oplossing voor de ontsluitingsproblematiek zal bij voorkeur gevonden worden in een gefa-
seerde ontwikkeling van het bedrijvenpark, die gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de in-
frastructuur. 
De eerste fase van het bedrijvenpark is gelegen langs de Europaweg en ten zuiden van het 
volkstuincomplex en omvat circa 27 ha netto bedrijventerrein. De interne ontsluiting zal ver-
zorgd moeten worden door de Europaweg. Optimalisering van de Europaweg en het Lammen-
schansplein moeten zorgen voor een acceptabele verkeersafwikkeling. Op deze wijze wordt 
ruimte in de tijd geschapen voor realisering van hetzij de verlengde Churchilllaan, hetzij de 
A11/N11.
De tweede fase bestaat uit het gebied ten zuidwesten van het volkstuincomplex en omvat 8 ha 
en zal pas gerealiseerd worden als de ontwikkeling van de infrastructuur dit mogelijk maakt. 
Genoemde fasen omvatten totaal 35 ha. De ontbrekende 5 ha die nodig zijn om tot de beoogde 
40 ha te komen, zijn niet in dit bestemmingsplan opgenomen. Een keuze uit mogelijke uitbrei-
dingsrichtingen zal in een later stadium plaatsvinden. Daarna moet een nieuwe bestemmings-
planprocedure gevolgd worden, alvorens realisatie van de ontbrekende 5 ha kan plaatsvinden.  
Uit het bovenstaande blijkt, dat de ontwikkeling van het bedrijvenpark gelijke tred zal moeten 
houden met de verbetering en de ontwikkeling van de infrastructuur. Het bedrijventerrein zal 
mede in dat verband in fasen worden ontwikkeld. In paragraaf 6.1 wordt nader op de fasering 
ingegaan. 

                                                     
1) Dit betekent dat door de afbuiging enkele percelen/kavels een dusdanige vorm krijgen dat ze minder efficiënt zijn 

voor uitgifte als bedrijfsterrein.



Gebiedsvisie 48  

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

153.10242.00

Bij de bereikbaarheidsproblematiek is tevens van belang, dat de kwaliteit van de ontsluiting niet 
alleen bepaald wordt door de voorzieningen voor het autoverkeer. 
Ook het fietsverkeer en  met name voor de zone langs de Europaweg  het openbaar busver-
voer zullen een belangrijke rol moeten en kunnen spelen. Deze zone is dan ook de aangewe-
zen plek voor de meer arbeidsintensieve bedrijvigheid. Bij de reconstructie van de Europaweg 
zal nadrukkelijk met deze vervoerswijzen rekening moeten worden gehouden.  
Tenslotte verdient het aanbeveling om te bezien in hoeverre toepassing van vervoermanage-
ment de omvang van het autoverkeer van en naar het bedrijvenpark kan beperken. 

5.9. Water 

Conform de drietrapsstrategie van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw WB21 "eerst vasthou-
den, dan bergen, en dan pas afvoeren" streven het Waterschap Wilck en Wiericke en het 
Hoogheemraadschap van Rijnland naar duurzaam stedelijk waterbeheer. Voor de Oostvlietpol-
der (met een ondergrond van (klei-op-veen)bodem betekent dit concreet:  
- zolang mogelijk vasthouden van water door flexibel peilbeheer of specifieke inrichtings-

maatregelen; 
- relatief veel berging in de vorm van open water (voor nieuw stedelijk gebied geldt minimaal 

10%);
- het verbeteren van het zelfreinigend vermogen door een robuuste waterstructuur met na-

tuurvriendelijke oevers; 
- zo min mogelijk versnippering in peilgebieden.  

Het langer vasthouden van water kan door maatregelen als het aanleggen van infiltratietrans-
portstroken (specifieke wadi's voor kleigebieden), het toepassen van vegetatiedaken of berging 
op daken of de aanleg van doorlatende verharding met ondergrondse berging, waardoor de be-
nodigde vertraging in de afvoer optreedt (aquaflow-systeem). Bij de 10% waterbergingsnorm is 
compensatie buiten het stedelijke gebied toegestaan, mits het hetzelfde peilgebied betreft en de 
aanvoer- en afvoermogelijkheden goed ingericht worden. Bij voorkeur dient de compensatie zo 
dicht mogelijk in of nabij het stedelijke gebied te worden geprojecteerd om risico op waterover-
last zoveel mogelijk te beperken.  

Het zelfreinigend vermogen van het watersysteem en daarmee de waterkwaliteit kan worden 
verbeterd door een robuuste waterstructuur (voldoende diepte en breedte), voldoende door-
stroming, natuurvriendelijke oevers en door het gebiedseigen, schone hemelwater te benutten.  
Voorts dient bij het ontwerp en de inrichting van de Oostvlietpolder ook rekening te worden ge-
houden met de drietrapsstrategie voor waterkwaliteit: schoonhouden, scheiden, zuiveren. 
Schoon, gebiedseigen water moet zo lang mogelijk worden vastgehouden om de inlaat van ge-
biedsvreemd water zoveel mogelijk te beperken. Tevens dienen schone functies bovenstrooms 
van minder schone functies te worden gepositioneerd. 

Deze beleidsvisie op water is mede gebaseerd op vooroverleg dat heeft plaatsgevonden in het 
kader van de watertoets. Beide waterbeheerders zijn betrokken het formuleren van uitgangs-
punten voor de inrichting van het gebied, waarbij bestaande knelpunten in de waterhuishouding 
en de wensen voor een duurzaam waterbeheer zijn meegenomen.  

5.10. Milieu en duurzaamheid 

Duurzame inrichting Oostvlietpolder 
De gemeente Leiden wil nieuwe bouwlocaties duurzaam inrichten en beheren. Voor de Oost-
vlietpolder betekent dit aandacht voor landschap, ecologie, de waterhuishouding en beperking 
van automobiliteit. De visie ten aanzien van deze onderwerpen is in de rest van dit hoofdstuk en 
in de sectorale bijdragen in andere hoofdstukken uitgewerkt. 

Voor het bedrijvenpark vertaalt de duurzame inrichting zich in intensief ruimtegebruik, duurzaam 
bouwen, duurzame energievoorzieningen en energiebesparing, integraal waterbeheer, afval-
scheiding en afvalverwerking. Juist het bundelen en de schaalvergroting van gemeenschappe-
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lijke voorzieningen leiden tot een optimaler benutting van deze voorzieningen en vertalen zich in 
substantiële kostenbesparingen.  

Het bedrijvenpark moet een hoogwaardige locatie worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van een 
gemengd bedrijventerrein1). Hierbij wordt gedoeld op industrie en distributiebedrijven, waarbij 
daarnaast ook een gedeelte zal worden gereserveerd voor hoogwaardige bedrijven met een 
combinatie van kantoor met opslag en/of productie. Op het bedrijvenpark wordt geen zware in-
dustrie (categorie 5) toegestaan. 

Bij de ontwikkeling van het nieuwe bedrijvenpark in de Oostvlietpolder wordt gestreefd naar een 
duurzaam bedrijvenpark, met als doelstelling een zogenoemd klimaatneutraal of CO2-neutraal 
terrein op gebouwniveau. Dit houdt in, dat de benodigde energie geen CO2-emissie veroor-
zaakt.  
Een duurzaam bedrijvenpark wordt bereikt door hoge eisen te stellen aan onder andere: 
- de energiehuishouding; 
- parkmanagement; 
- duurzaam bouwen2);
- intensief ruimtegebruik. 

Bedrijven die zich op het bedrijventerrein willen vestigen, dienen te voldoen aan duurzame ves-
tigings- en beheervoorwaarden.  

Voor de nieuw te bouwen woningen in de Groenzone wordt net als bij het bedrijvenpark uitge-
gaan van het gemeentelijk duurzaam bouwen beleid, omschreven in het "Plan van Aanpak 
Duurzaam Bouwen en Wonen", 1999 en het "Regionaal Duurzaam Bouwen 'plus' pakket", 
MDWH, 2003. 

Energiehuishouding 
Om de CO2 -uitstoot van de bedrijven, die zich willen vestigen op het bedrijventerrein te beper-
ken, is een energievisie ontwikkeld (Energievisie Oostvlietpolder, Ecofys, aug. 2002). Deze is 
gebaseerd op energiebesparende maatregelen, duurzame energieopwekking en/of inkoop en 
duurzaam energiebeheer. De energievisie bevat streefbeelden voor het bedrijvenpark. 

Doelstelling van de energievisie is de vermindering van de CO2-uitstoot met 100% ten behoeve 
van de huisvesting ten opzichte van een conventioneel bedrijventerrein. Deze doelstelling kan 
worden bereikt door aandacht te besteden aan het terugdringen van de energiebehoefte (opti-
male situering gebouwen, isoleren). Verder wordt het gebruik van duurzame energie gestimu-
leerd (installeren zonnepanelen, gebruik van windenergie, gebruik afvalwarmte. Daarnaast is 
het mogelijk om de CO2-uitstoot te neutraliseren door meer bomen en groen in het plangebied 
toe te staan. 

In de energievisie zijn als streefbeeld twee energieconcepten onderzocht, namelijk het mixcon-
cept (met een mix van onder andere een installatie voor warmtekrachtkoppeling, stoomketel, 
aquifer3) en conventionele compressiekoeling) en centrale houtverbranding.  

Ruimtelijke gevolgen energievisie 
- Indien (onderdelen van) de energievisie bij de ontwikkeling van het bedrijvenpark wor-

den/wordt toegepast, heeft dit mogelijk ruimtelijke gevolgen. 
Bij toepassing van centrale houtverbranding verdient het aanbeveling om een specifiek 
aantal kavels in het bedrijvenpark te reserveren voor bedrijvigheid met een hoge tempe-
ratuurvraag. In verband met de bouwfasering zou een locatie in het midden van het ge-
mengde bedrijvenpark de voorkeur verdienen. Indien houtverbranding plaats zal vinden, 
zal er zorg voor worden gedragen dat de houtverbrandingsinstallatie binnen de aangege-

                                                     
1) Gemengde terreinen zijn bestemd voor reguliere bedrijvigheid, niet uitsluitend vallend in de categorie hoogwaardig 

bedrijvenpark of distributiepark. Hoogwaardige bedrijventerreinen zijn terreinen die specifiek zijn bestemd voor 
bedrijven met hoogwaardige (productie- en/of research en development)-activiteiten. 

2)  Het gemeentelijk duurzaam bouwen beleid is omschreven in het "Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen en Wonen", 
1999 en het "Regionaal Duurzaam Bouwen "plus" pakket", MDWH, 2003. 

3) Deze slaat in de zomer warmte in de grond op voor verwarming in de winter en in de winter koelte voor verkoeling 
in de zomer.
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ven milieuzonering van het bedrijvenpark past. De centrale ligging zal bij het mixconcept 
minder een rol spelen.  

- Bij de inrichting van het bedrijvenpark zal rekening moeten worden gehouden met de 
ruimte die verschillende energievoorzieningen nodig hebben.  

- Clustering van bedrijven van bedrijven met een soortgelijke energievraag biedt mogelijkhe-
den voor een collectief gebruik van voorzieningen. Bij de inrichting van het bedrijvenpark 
dient hier derhalve aandacht aan te worden besteed. Het stedenbouwkundig plan is der-
mate flexibel opgezet, dat de toepassing van zonne-energie niet direct belemmerd wordt.  

Duurzame energie  
- Er dient onderzocht te worden in hoeverre voor een gedeelte van het bedrijvenpark puur 

op zuid georiënteerde kantoorgebouwen mogelijk zijn en of deze in de gewenste beeld-
vorming vanaf de A4 passen (in verband met het plaatsen van PV-panelen op de gevels 
van deze zuid-georiënteerde gebouwen en op de daken).  

- Er worden mogelijk twee windturbines met een vermogen van circa 1,8 MW geplaatst. Er 
is nog geen concrete locatie voor de plaatsing van de windturbines aangegeven. De ge-
hele strook langs de A4 vanaf de rand van de molenbiotoop tot aan de oostelijke grens van 
het plangebied kan hiervoor in aanmerking komen. De windturbines worden op 30 m of op 
een afstand die gelijk is aan de helft van de rotordiameter van de rijksweg A4 geplaatst. 
(De mogelijke plaatsing van de twee windturbines langs infrastructuur en op een bedrij-
venterrein past binnen het provinciale plaatsingsbeleid ten aanzien van windturbines.) 

Parkmanagement 
Voor de werving, uitgifte en beheer van de gemeenschappelijke voorzieningen, wordt in een 
vroeg stadium gestreefd naar de oprichting van een bedrijfschap. Het bedrijfschap kan voorzien 
in het leveren van productpakketten, die deels verplicht dienen te worden afgenomen. Dit kan 
bijvoorbeeld betrekking hebben op de energievoorziening en terreinbeheer. 

Het verdient aanbeveling een informatiecentrum op het bedrijvenpark te vestigen, dat verschil-
lende functies kan hebben, te weten: 
- huisvesting bedrijfsschap; 
- educatief informatiecentrum over de duurzame inrichting van het bedrijventerrein; 
- ontvangstcentrum zakenrelaties van bedrijven (trefpunt); 
- vergaderruimte voor servicepunt en de bedrijven (communicatiepunt). 

Aan dit informatiecentrum kunnen ook dienstverlenende faciliteiten voor werknemers gekoppeld 
worden, zoals kinderopvang, kapper en hondenuitlaatservice. 
Hiermee zou tevens een bijdrage geleverd kunnen worden aan de duurzaamheidsdoelstelling 
met betrekking tot intensief ruimtegebruik.  

Intensief ruimtegebruik 
Intensief ruimtegebruik zal in dit bestemmingsplan aan de orde komen door het bedrijfsterrein 
zo functioneel mogelijk in te richten. Restruimte dient te worden voorkomen en waar mogelijk is 
er sprake van dubbel grondgebruik. In het kader van intensief ruimtegebruik is de maximale be-
bouwingshoogte 18 m, met uitzondering van de bebouwingsstroken langs het agrarisch gras-
land, de volkstuinen, de groenzone langs de Vlietweg en langs de Hofvlietweg / A4, waar maxi-
maal 12 m is toegestaan. Langs de Europaweg (stedelijke entree) zijn in beperkte mate hogere 
gebouwen mogelijk (tot 24 m).  

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij zijn integrale onthouding van 
goedkeuring aangegeven dat een maximale bebouwingshoogte van 18 m in het kader van het 
voorkomen van zichtlocaties langs autosnelwegen een van de redenen voor deze onthouding 
van goedkeuring was. Bij de hierboven voorgestelde zonering in de bebouwingshoogte is reke-
ning gehouden met het voorkomen van een zichtlocatie: 
- tussen de bebouwing van het bedrijvenpark en de A4 wordt een groenstrook gerealiseerd, 

die er gelet op de breedte van de zone zorg voor draagt dat het bedrijvenpark niet als een 
prominente zichtlocatie in het gebied aanwezig zal zijn; 
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- de maximale bebouwingshoogte direct achter deze groenzone wordt beperkt tot 12 m. Pas 
op voldoende afstand van de A4 is 18 m toegestaan;  

- de bedrijfsgebouwen langs de rand van de A4 zullen nadrukkelijk gericht worden op de 
noordzuid-georiënteerde watergangen die bepalend zijn voor de inrichting van het bedrij-
venpark (zie paragraaf 6.2); 

- ten behoeve van stedenbouwkundige accenten kan langs de Europaweg in beperkte mate 
hogere bebouwing tot 24 m worden gerealiseerd. De Europaweg zal in de toekomst (nog) 
meer dienen als stedelijke entree van Leiden en ook als zodanig vorm worden gegeven; 
nabij de aansluiting van de Europaweg op de A4 is zicht op stedelijke bebouwing dan ook 
logisch. De minimale bebouwingshoogte langs de Europaweg bedraagt 12 m. Ook dit 
houdt verband met de functie van de Europaweg als stedelijke entree. 

Bij intensief ruimtegebruik dient verder zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van flexibel 
bouwen en te hergebruiken bouwmaterialen, zodat de gebouwen zodanig geschikt zijn, respec-
tievelijk geschikt te maken zijn, voor andere functies.
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6. Ruimtelijke inrichting 53

In dit hoofdstuk wordt de gebiedsvisie die in het vorige hoofdstuk ontwikkeld is vanuit verschil-
lende sectoren, uitgewerkt tot een samenhangende ruimtelijke inrichting van het gebied. 
Daarom wordt eerst ingegaan op de ruimtelijke inrichting in hoofdlijnen, daarna wordt dieper in-
gegaan op de wijze waarop met natuur, water en groen, de verkeersstructuur en de aanpak mi-
lieu en duurzaamheid is omgegaan bij de voorgestelde ruimtelijke inrichting. 

6.1. Ruimtelijke inrichting in hoofdlijnen  

6.1.1. Inrichtingsmodel 
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het bestemmings-
plan Oostvlietpolder 1998, de uitkomsten van het inmiddels uitgevoerde natuurwaardenonder-
zoek, de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet op 1 april 2002 en het definitieve uitblijven 
van een baggerdepot, is de inrichting van de Oostvlietpolder opnieuw bezien (Notitie inrich-
tingsalternatieven Oostvlietpolder, RBOI 3 juli 2002).  
Om te komen tot een inrichtingsalternatief dat voldoende recht doet aan alle belangen, is een 
aantal inrichtingsmodellen opgesteld en onderling afgewogen. Bij het opstellen van deze mo-
dellen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- een bedrijventerrein van 40 ha netto, overeenkomend met circa 55 ha bruto; 
- een ecologische verbindingszone langs de centrale wetering; de meest voor de hand lig-

gende verbinding tussen Vlietland en Park Cronesteyn (kortste route, aansluitend op be-
staande landschapstructuur, minste barrières); 

- een centraal gelegen volkstuincomplex; ligging en omvang liggen vast op grond van eer-
dere afspraken met volkstuinverenigingen; 

- het vrijhouden van een strook langs de westrand van het plangebied ten behoeve van een 
eventuele A11/N11. 

Bij de keuze voor het inrichtingsmodel hebben de volgende overwegingen een doorslagge-
vende rol gespeeld: 
1. behoud van de openheid van het westelijk deel van de polder; hiermee blijft de landschap-

pelijke kwaliteit van het gebied (openheid, graslandkarakter, slotenpatroon, molenbiotoop) 
zoveel mogelijk behouden; 

2. de aantasting van het weidevogelgebied dient zo gering mogelijk te zijn; de Flora- en fau-
nawet vereist ook een dergelijke optimalisatie van de inrichting; een geringe aantasting 
van het weidevogelbiotoop leidt bovendien tot een relatief geringe natuurcompensatietaak-
stelling die in korte tijd binnen het plangebied kan worden ingevuld; 

3. compensatie dient zodanig te gebeuren dat een nieuw hoogwaardig weidevogelgebied 
ontstaat op een locatie die duurzaam in stand gehouden kan worden; 

4. met het oog op een duurzame waterhuishouding dient het laagste terreindeel (de zuid-
westhoek) onbebouwd te blijven en zo mogelijk dienst doen als waterberging. 

Het gekozen inrichtingsmodel dat uiteindelijk in dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt is 
weergegeven in figuur 8. Figuur 8 is ten opzichte van het gekozen inrichtingsmodel gewijzigd 
door de zone Vrouwenweg-Europaweg te vrijwaren van bedrijfsbebouwing. Omdat het streek-
plan bebouwing van de zone Vrouwenweg-Europaweg onmogelijk maakt, biedt het plan nu 
ruimte voor 35 ha netto bedrijventerrein. Binnen het plangebied zal tijdig naar een locatie voor 
de ontbrekende 5 ha netto worden gezocht.  
Daarnaast wijkt figuur 8 af van het gekozen inrichtingsmodel door de gronden van het bedrijf 
van de familie Post aan de Vlietweg in zijn geheel als agrarisch gebied aan te duiden (rekening 
houdend met de inspraak- en overlegreacties).  
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Het zwaartepunt van het bedrijvenpark ligt zoveel mogelijk richting Europaweg. Rond de Euro-
paweg zijn geen natuurwaarden van betekenis aanwezig en kan bovendien een aantrekkelijke 
stadsentree worden gerealiseerd. Waterhuishouding levert geen onoverkomelijke problemen 
op. Er zijn voldoende mogelijkheden om het bedrijvenpark te ontsluiten, waaronder een recht-
streekse verbinding met de aansluiting N206-A4. De verkeersafwikkeling op de route richting 
Leiden/Leidse regio laat in de spitsuren echter te wensen over. 
De zuidwesthoek blijft geheel onaangeroerd. Hiermee worden de natuurwaarden van het ge-
bied zoveel mogelijk ontzien en blijft tevens het laagste terreindeel in beginsel beschikbaar voor 
waterberging. Op het raakvlak van grasland en bedrijvenpark zorgen een groene randzone en 
beperking van bouwhoogtes voor een adequate landschappelijke inpassing. 
Het totale verlies aan natuurwaarden bedraagt circa 20% van de huidige weidevogelbroedparen 
met slechts 1 broedpaar van een Rode Lijstsoort (grutto). De vereiste natuurcompensatie in de 
vorm van een nieuw graslandreservaat is gelegen in de noordwesthoek van het gebied.  
De zuidwesthoek is in de huidige situatie zeer geschikt als compensatielocatie; op de langere 
termijn kan deze oplossing echter niet als "duurzaam" worden aangemerkt, en wel om twee re-
denen: 
- de aansluiting van de mogelijke A11/N11 zal in deze hoek leiden tot een aanzienlijk verlies 

aan graslandareaal en een sterk toenemende verstoring door verkeerslawaai en licht; in 
deze hoek is op lange termijn derhalve geen duurzaam natuurbehoud mogelijk; 

- de zuidwesthoek is  zeker bij realisatie van de A11/N11  een potentiële uitbreidingsloca-
tie van het bedrijvenpark, waar, gelet op de grote (lokale en regionale) behoefte aan be-
drijventerrein, sprake zal zijn van een aanzienlijke verstedelijkingsdruk. 

De noordwesthoek kent dergelijke langetermijnbezwaren niet en kent nu en in de toekomst een 
relatief geringe geluidsbelasting; door deze hoek te vernatten en het maaibeheer te extensive-
ren kan hier veel ecologische kwaliteit worden toegevoegd in aanvulling op de aanwezige na-
tuurwaarden in de zuidwesthoek; per saldo zullen de natuurwaarden in het gehele gebied der-
halve toenemen. 

6.1.2. Beoogd 40 ha, bestemd 35 ha 
Zoals reeds verschillende malen is aangegeven, is het uitgangspunt van het plan het realiseren 
van 40 ha netto uitgeefbaar bedrijvenpark in de Oostvlietpolder, overeenkomstig het Por-
gramma van Afspraken SLR/SDB/PZH. In dit bestemmingsplan wordt circa 35 ha netto uitgeef-
baar bedrijvenpark mogelijk gemaakt via een uit te werken bestemming, in verband met het 
wegvallen van 6 ha bruto bedrijvenpark (5 ha netto) tussen de Europaweg en Vrouwenweg door 
het beleid in het recent vastgestelde streekplan.  

De druk op de Oostvlietpolder is groot vanwege de vele functies die in het gebied aanwezig zijn 
of gerealiseerd gaan worden (bedrijvenpark, natuurcompensatie, volkstuinen, wonen). In dit 
plan worden de ruimtelijke doelstellingen ten aanzien van al deze verschillende functies in on-
derling verband veilig gesteld. Doordat het gebied ten oosten van de Europaweg in het nieuwe 
streekplan niet binnen de rode contour is gelegen, kan een deel van het oorspronkelijk ge-
plande bedrijvenpark van 40 ha, namelijk het deel tussen de Europaweg en de Vrouwenweg, 
niet in dit bestemmingsplan worden opgenomen. Er is voor gekozen om dit deel in dit bestem-
mingsplan niet elders in het plangebied te compenseren. Hiervoor zijn verschillende redenen: 
- Voor de locatie van de resterende 5 ha netto bedrijvenpark zijn verschillende mogelijkhe-

den. Vooralsnog zijn een drietal zoeklocaties in beeld (zie paragraaf 6.1.3). Een keuze 
over de locatie van de resterende 5 ha kan momenteel nog niet gemaakt worden; dit is on-
der meer afhankelijk van nader onderzoek en besluiten die nog moeten worden genomen 
over infrastructuur in het gebied (A11/N11, verbrede Europaweg of N206, verlengde Chur-
chilllaan). De gemeente wil zorgvuldig met deze keuze omgaan en zal derhalve daar pas 
over beslissen wanneer meer inzicht bestaat in alle toekomstige ontwikkelingen in en rond 
het gebied.  

- Er is ruime aandacht besteed aan natuurcompensatie in het plangebied. Zowel de PPC als 
het ministerie van LNV hebben in hun overlegreactie laten weten in te kunnen stemmen 
met het compensatievoorstel. De gemeente wil vasthouden aan deze "binnenplanse" 
compensatie, zowel om inhoudelijke als procedurele redenen. 

- Wanneer dit bestemmingsplan vigeert kan reeds begonnen worden met de realisatie van 
het bedrijvenpark. Gedurende de realiseringstermijn van de genoemde 35 ha is er vol-
doende gelegenheid om de locatie van de resterende 5 ha te bepalen.  
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6.1.3. Fasering en zoeklocaties resterende 5 ha 
De fasering van de 35 ha bedrijvenpark die in dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, is 
mede afhankelijk van grondeigendom en -verwerving en de ontwikkeling van de verkeersstruc-
tuur en -ontsluiting. De fasering zal plaatsvinden in twee fases, een eerste fase van ca 27 ha 
netto bedrijvenpark en een tweede fase van circa 8 ha netto bedrijvenpark (zie figuur V1 in arti-
kel 3 van de voorschriften). Als van de eerste fase circa 60% is gerealiseerd, wordt gestart met 
de tweede fase, onder voorwaarde dat de verkeersontsluiting van het terrein als geheel dit toe-
laat. Indien deze 60% is gerealiseerd wordt ook gezocht naar ruimte om de resterende 5 ha 
netto bedrijvenpark in de toekomst alsnog te realiseren.  

Zoals reeds in paragraaf 6.1.2 is aangegeven zijn voor de locatie van de resterende 5 ha netto 
bedrijvenpark zijn verschillende mogelijkheden. Vooralsnog zijn een drietal zoeklocaties in 
beeld. Het betreft: 
- uitbreiding in westelijk richting, in het gebied dat in dit bestemmingsplan bestemd is voor 

agrarische doeleinden. Mocht een deel van dit gebied in de toekomst voor de realisatie 
van de resterende 5 ha van het bedrijvenpark in aanmerking komen, dan dient te zijner tijd 
nader naar de benodigde natuurcompensatie gekeken te worden;  

- de gronden tussen de Europaweg en de Vrouwenweg. Op dit moment is de bestemming 
bedrijvenpark in dit deel van de Oostvlietpolder niet mogelijk, gelet op de rode contour die 
recent in het streekplan is vastgesteld. Gelet op de functie van de Europaweg als stadsen-
tree zou bedrijfsbebouwing ook aan deze zijde van de Europaweg tot de mogelijkheden 
behoren. Bij verdere ontwikkeling van de verkeersinfrastructuur kan deze locatie weer in 
beeld komen. Ook voor deze zoeklocatie geldt dat te zijner tijd moet worden bezien in 
hoeverre natuurcompensatie noodzakelijk is;  

- een deel van het volkstuinencomplex ten zuiden van de ecologische zone. Deze mogelijk-
heid is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de behoefte aan volkstuinen. Momenteel 
wordt hierover nader onderzoek uitgevoerd.  

De 5 ha resterend bedrijvenpark zal niet in dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Zo-
als reeds in de vorige paragraaf is aangegeven kan een keuze over de locatie van de reste-
rende 5 ha momenteel nog niet gemaakt worden; dit is onder meer afhankelijk van nader on-
derzoek en besluiten die nog moeten worden genomen over infrastructuur in het gebied en 
ontwikkelingen in het beleid. De gemeente wil zorgvuldig met deze keuze omgaan en zal der-
halve daar pas over beslissen wanneer meer inzicht bestaat in alle toekomstige ontwikkelingen 
in en rond het gebied; een nieuwe bestemmingsplanprocedure is daarna noodzakelijk. 

6.1.4. Verhouding bruto-oppervlak bedrijventerrein versus netto-opper-
vlak uitgeefbaar terrein 

Binnen de bruto-oppervlakte met de bestemming uit te werken bedrijvenpark (47,7 ha, inclusief 
het gebied dat binnen het ontwerp-tracébeluit A4 valt 49,5 ha) dient ten minste 35 ha netto uit-
geefbaar terrein mogelijk te zijn. Hieronder zal met behulp van een indicatieve berekening wor-
den aangetoond, dat deze bruto-oppervlakte voldoende is voor de noodzakelijke 35 ha netto. 

De oppervlakte van de groenzone langs de Hofvlietweg bedraagt 1) 1080 x 40 m = 43.200 m² 
De oppervlakte van de hoofdwegen binnen het bedrijvenpark bedraagt  1060 x 30 m = 31.800 m² 
De benodigde oppervlakte voor de toegangswegen bedraagt  circa 45.000 m² 
De oppervlakte van het open water binnen de UB-bestemming bedraagt   circa 25.000 m²
Totaal in mindering op bruto-oppervlak 145.000 m² 

ofwel 14,5 ha 

De volgende wegen zijn als "hoofdwegen" (van stedelijk belang) beschouwd:  
- de ontsluitingsweg vanaf de aansluiting A4; 
- de dwarsverbinding naar de Europaweg; 
- de te reserveren ruimte voor de verlengde Churchilllaan.
Voor deze wegen is rekening gehouden met een profiel van 30 m, ruim voldoende voor een 
stedelijke hoofdweg met 2 x 2 rijstroken inclusief bermen/groen. 

                                                     
1)  De voorschriften geven een breedte tussen minimaal 30 en maximaal 70 m aan, gemiddeld 50 . 10 m hiervan ligt 
 binnen de bestemming Verkeer; resteert 40 m die in mindering moet worden gebracht. 
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De Europaweg en de Hofvlietweg behoren ook tot de hoofdwegen, maar deze maken geen deel 
uit van de bedrijfsbestemming. 

De benodigde wateroppervlakte is als volgt berekend: 

Benodigd voor 49,5 ha bedrijvenpark: 10 à 11% van 49,5 ha = 50.000 m² 
Water in UB-bestemming (kavelsloten):  25.000 m² 
nog te realiseren in ecozone, grenzend aan bedrijvenpark/in 
groenzone langs Hofvlietweg 25.000 m² 
   

De oppervlakte nog benodigd water in de ecozone en de zone langs Hofvlietweg bedraagt dus 
50.000 m² - 25.000 m² = 25.000 m². 

Het totaal oppervlak van groenzone en ecozone bedraagt 43.200 + 32.000 = 75.200 m². Uit-
gaande van 30% water is het benodigde oppervlak van 25.000 m² dus bereikt. 

Van de bruto-oppervlakte bedrijvenpark (49,5 ha) resteert dus een te verkavelen oppervlakte 
van 49,5 – 14,5 = 35 ha, dat beschikbaar is als uitgeefbaar terrein. Voorwaarde is wel een effi-
ciënte verkaveling en een gemiddelde omvang van de percelen.  

6.1.5. Agrarische activiteiten 
Door de komst van het bedrijvenpark en de ontwikkeling van het graslandreservaat (als com-
pensatie) zal het agrarisch areaal verkleind worden tot 43 ha grasland met een agrarische 
hoofdbestemming. Dit is voldoende voor een volwaardig rundveehouderijbedrijf. (zie ook para-
graaf 6.3). Dit agrarisch bedrijf kan uitgeoefend worden vanuit het perceel Vlietweg 82, dat als 
enige pand langs de Vlietweg een agrarische bestemming behoudt. Dit bedrijf zal ook een be-
langrijke rol kunnen spelen bij het beheer van het nieuwe graslandreservaat (30 ha), dat 's zo-
mers benut kan worden voor hooiwinning.  

6.2. Visievorming inrichting bedrijvenpark 

Om de beleidsvoornemens ten aanzien van het bedrijvenpark te illustreren is een inrichtings-
schets gemaakt (zie figuur 9). Deze schets maakt het mogelijk de haalbaarheid van de gefor-
muleerde beleidsuitgangspunten te toetsen. Tevens kan de schets een bijdrage leveren aan de 
communicatie met de bevolking. 

In de onderstaande beschrijving wordt voor het gemak de oriëntatie van het kaartmateriaal 
aangehouden. Dit betekent dat de beschreven noord-zuidrichtingen niet geheel overeenkomen 
met de werkelijkheid. Echter dit vergemakkelijkt de beschrijving van de schets aanzienlijk. 

Doelstelling 
Het belangrijkste doel bij het ontwerp is het creëren van een herkenbaar nieuw bedrijvenpark, 
dat afgestemd is op duurzaamheid qua inrichting en gebruik met goede aansluitingen op de 
omgeving.
Om dit te bewerkstelligen moet worden gestreefd naar een totaalbeeld over alle schaalniveaus, 
waarbij de inrichting van de Oostvlietpolder als geheel, de ruimtelijke opzet van het bedrijven-
park zelf en de uitwerking op perceelsniveau zoveel mogelijk in samenhang worden ontworpen.  
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De inrichtingsschets 
Het ontwerp is gebaseerd op de karakteristieke noord-zuidgerichte lijnen in het plangebied. 
Vanuit het landschap worden de watergangen, noord-zuidgericht, zoveel mogelijk behouden. 
Deze langgerekte lijnen, waaronder ook de twee noord-zuidgerichte hoofdwegen, openen het 
bedrijvenpark zowel intern als naar de omgeving. De interne auto-ontsluiting van het gebied is 
ook in hoofdzaak noord-zuid georiënteerd. 

De motieven van de inrichtingsschets 
De inrichtingsschets is gebaseerd op een aantal belangrijke motieven: het landschap, de relatie 
met de A4, de relatie met de stad en de vormgeving naar de omgeving (de relatie met de stad 
en het landschap), gezamenlijk vormen zij de structuuropzet. De essentie van deze motieven 
en het "waarom" en "hoe" ze zijn ingezet ten behoeve van de inrichtingsschets wordt hieronder 
uiteengezet. 

Het landschap als basis 
De uitdaging van het maken van een ontwerp voor een bedrijvenpark op deze locatie, is aan de 
ene kant de landschappelijke kwaliteiten van het gebied zoveel mogelijk behouden en aan de 
andere kant de toekomstige bedrijven optimaal accommoderen. 

Het landschap is in de loop van eeuwen ontstaan door transformatie en gebruik. De watergan-
gen van de Oostvlietpolder vormen een zeer karakteristiek element van dit landschap en spelen 
een belangrijke rol bij de oriëntatie van de locatie in plaats en tijd. Het patroon van deze water-
gangen wordt als raamwerk ingezet voor de structuuropzet van het plan en verleent het steden-
bouwkundig ontwerp identiteit. Langs de sloten komt opgaande beplanting, die de richting van 
de kavels versterkt. Tevens wordt door de watergangen gezorgd voor de nodige ontwatering.  

Het open karakter van de zoveel mogelijk te handhaven watergangen zorgt voor lange zichtlij-
nen in noord-zuidrichting zowel binnen het gebied zelf als naar de omgeving. Door de bebou-
wing te oriënteren op de wegen die het slotenpatroon volgen en niet op wegen dwars hierop 
wordt de kavelstructuur versterkt. Loodrecht op de (hoofd)wegen in het bedrijvenpark staan on-
dergeschikte dwarsverbindingen. De enige hoofdweg in de dwarsrichting is de verbinding met 
de Europaweg. 

De dwarswetering, in het plangebied lopend van oost naar west, heeft een minder open karak-
ter dan de noord-zuidgerichte watergangen. De as van de dwarswetering verspringt en verloopt 
op verschillende plekken. Door aan de wetering een ecologische verbinding te koppelen ont-
staat een besloten landschappelijke lijn.  

De relatie met de A4 
De Oostvlietpolder manifesteert zich niet als één open gebied. Er is sprake van een afwisseling 
tussen open en gesloten "kamers". Van west naar oost het massieve hoogopgaande groen van 
Vlietland, het open veenweidegebied van de Oostvlietpolder, het (half)gesloten volkstuinen-
complex, dan weer een meer open gebied tot aan Europaweg en Vrouwenweg. 

Bij de inrichting van de Oostvlietpolder wordt er naar gestreefd deze afwisseling van open en 
gesloten kamers te benutten en zo mogelijk te versterken. Vanuit drie verschillende linten ma-
nifesteren zich de verschillende kamers en hun uitgesproken karakter: 
- het groene recreatieve lint langs de Vlietweg (voetgangers en fietsers); 
- het ecologische lint (fauna, wandelaars); 
- de A4/Hofvlietweg (automobilisten). 
De relatie met de A4 wordt hieronder verder uitgewerkt. 

Het westelijke deel van de Oostvlietpolder blijft onbebouwd en open. De relatie met het open 
gebied aan de andere zijde van de A4 dient behouden te blijven. Hoogopgaande beplanting 
langs de A4 is hier dan ook niet gewenst. 

De volgende "kamer" is het bedrijvenpark tot aan de aansluiting op de A4. Hier is reeds sprake 
van een zekere geslotenheid als gevolg van het volkstuincomplex. Er is dan ook voor gekozen 
hier de zichtrelatie met de A4 te vermijden. Hiervoor wordt een groenstrook met een wisselende 
diepte ingezet.  
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Net als in de rest van het bedrijvenpark is de bebouwing aan de kant van de A4 op de sloten 
georiënteerd. Dit betekent dat de entree van de bedrijfsgebouwen altijd aan de wegen langs de 
kavelsloot zal liggen. Door de bebouwingslijn niet de A4 te laten volgen, maar getrapt vorm te 
geven, wordt duidelijk dat het bedrijvenpark is gebaseerd op het landschap en niet op de snel-
weg die er slechts langs loopt.  

Door de verstaffeling van de gebouwen, de beperking van de bouwhoogte van de bedrijfsge-
bouwen, de oriëntatie van de gebouwen op de noord-zuidgerichte waterlopen, de afstand van 
de gebouwen tot aan de A4 en door afschermende groene zones tussen de bebouwing en de 
Hofvlietweg en tussen de bebouwing en het agrarisch gebied wordt voorkomen dat het bedrij-
venpark een zichtlocatie langs de A4 wordt.  

De relatie met de stad 
De inrichting van het oostelijk deel van het bedrijvenpark kan niet los worden gezien van de 
aanwezigheid van de Europaweg, de westelijke stadsentree van Leiden. Hier wordt de locatie 
gepresenteerd. Langs de Europaweg worden de zichtlocaties gesitueerd. Doordat de bebou-
wing hier incidenteel ten behoeve van stedenbouwkundige accenten meer hoogte heeft en dich-
ter bij elkaar staat, is deze rand stedelijk en wordt er een relatie gelegd met het hogere schaal-
niveau van de stedelijke structuur. De locatie krijgt een positie in de stedelijke structuur van Lei-
den.

De vormgeving naar de omgeving 
De invulling van de ruimtelijke structuur met bebouwing wordt mede gebaseerd op de omge-
ving. Hierbij is met name aandacht voor overgangen en randen noodzakelijk. De uitwerking van 
de bebouwing benadrukt ruimtelijk de structuuropzet vanuit hierboven besproken aspecten, 
maar wordt ook ingezet voor de ruimtelijke articulatie van de locatie.  

Vlietweg
Om de overgang tussen het oude lint aan de Vlietweg en het bedrijvenpark vorm te geven, 
wordt een tussenliggende groenzone gerealiseerd. In deze groenzone wordt ruimte gevonden 
voor nieuwe woonbebouwing die zowel op de Vliet als op de groenzone georiënteerd kan zijn. 
Deze bebouwing maakt het mogelijk de huidige rafelige achterkant van de bebouwing langs de 
Vlietweg op te vangen en een nieuwe rand langs de groenzone vorm te geven. Om de over-
gang naar het bedrijvenpark op een natuurlijke wijze te laten verlopen, wordt de bebouwings-
hoogte van het bedrijvenpark in de zone grenzend aan de groenzone/Vlietwegzone beperkt.  

Overgang tussen agrarisch gebied en bedrijvenpark 
Om de overgang tussen het open agrarische westelijk deel van de Oostvlietpolder en het be-
drijvenpark nader vorm te geven, wordt een afschermende groenzone tussen het agrarisch ge-
bied en het bedrijvenpark gerealiseerd. Hiermee wordt voorkomen dat de bedrijven als een 
harde rand langs het open gebied worden gesitueerd. Ook in de vormgeving van het bedrijven-
park wordt hiermee rekening gehouden. Niet alleen de hoogte en de dichtheid moet worden be-
perkt, er kunnen ook landschappelijke ingrepen worden gedaan om de overgang nog geleidelij-
ker te maken.  

Grenzend aan de volkstuinen 
Langs de volkstuinen wordt de bebouwing minder hoog om zo weinig mogelijk te conflicteren 
met de kleine schaal en het intieme karakter van dit gebied. In het plan is ruimte gereserveerd 
om met groen en water een buffer/overgang naar het complex te realiseren. Door inperking van 
de bebouwingshoogte wordt voorkomen dat bedrijfsbebouwing boven de bomen uitsteekt.  

De ecologische zone 
Hoogte van bebouwing en hindercategorie zullen beperkt worden langs de ecologische zone. 
De kruising van de ecologische zone door infrastructuur vereist een zorgvuldige vormgeving. 

Uitwerking 
Nadere uitwerking profielen wegen 

De wegen in het plangebied verschillen van elkaar door de aan- of afwezigheid van sloten en 
door het belang van de weg. De hoofdontsluitingswegen hebben een symmetrisch profiel met 
wegen aan beide zijden van de sloot (bij wegen in de verkavelingsrichting) of middenberm (bij 
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dwarswegen). Wegen van een lagere orde hebben één rijbaan, hetgeen eventueel in combina-
tie met een sloot leidt tot een a-symmetrisch profiel. Ondergeschikte dwarsverbindingen hebben 
het simpelste profiel zonder water en met één rijbaan. 

Beeldkwaliteitplan 
Aanvullend op het bestemmingsplan zal een beeldkwaliteitplan worden opgesteld. Het beeld-
kwaliteitplan vormt de schakel tussen het bestemmingsplan en het welstandstoezicht. 

6.3. Natuur groen en water 

6.3.1. Natuur en groen 
In deze paragraaf worden richtlijnen ten aanzien van de inrichting en het beheer beschreven 
van achtereenvolgens: 
- het graslandreservaat; 
- de ecologische verbindingszone; 
- de overige groenvoorzieningen. 
In een afzonderlijk inrichtings- en beheersplan zullen deze richtlijnen gedetailleerd worden uit-
gewerkt.
Het resterende graslandareaal in de zuidwesthoek blijft in agrarisch gebruik zodat geen speci-
fieke inrichtings- en beheersrichtlijnen worden beschreven. 

Graslandreservaat 
Door de realisering van het bedrijventerrein zal het leefgebied van weidevogels voor een deel 
verdwijnen. In totaal gaat het om circa 20 broedparen, vooral kieviten en scholeksters en in 
mindere mate grutto's. Conform het provinciale compensatiebeleid dient deze aantasting ge-
compenseerd te worden door de realisering van nieuw weidevogelgebied of kwaliteitsverbete-
ring van bestaand weidevogelgebied. In de Oostvlietpolder zal de vereiste natuurcompensatie 
worden gerealiseerd door kwaliteitsverbetering van de noordwesthoek (30 ha) in combinatie 
met het opnemen van een natuurbestemming, om ook op lange termijn de vereiste duurzaam-
heid te kunnen garanderen. Momenteel is deze noordwesthoek door de iets hogere ligging rela-
tief droog. Tevens is hier, op korte afstand van het agrarisch bedrijf, de gebruiksintensiteit het 
hoogst waardoor deze hoek momenteel minder aantrekkelijk is voor weidevogels. Kwaliteitsver-
betering zal hier plaatsvinden door een aantal inrichtingsmaatregelen (met name plaggen), het 
opzetten van het waterpeil, het toestaan van natuurlijke peilfluctuaties, een extensiever maai-
beheer en het minimaliseren van de begrazingsdruk. Dergelijke beheersmaatregelen zijn niet te 
combineren met een economisch rendabel agrarische bedrijfsvoering. Natuurbeheer als neven-
activiteit door een agrarisch bedrijf is in dit geval echter goed mogelijk. Een optimaal ingericht 
en beheerd weidevogelterrein biedt ook mogelijkheden voor andere natuurwaarden, zoals ve-
getaties, amfibieën, vissen en libellen. Het nieuwe reservaat kan langs de randen ook recreatief 
ontsloten worden. 's Winters staat het reservaat deels onder water en vormt dan een zeer ge-
schikte schaatsbaan. 
Bovenstaande planelementen worden hieronder nader toegelicht. 

Inrichtingssuggestie (zie figuur 10) 
Voor de inrichting van het graslandreservaat wordt de volgende suggestie gedaan. 
Voor een optimaal weidevogelgebied is een hoger waterpeil noodzakelijk. Dit hogere peil en de 
gewenste natuurlijke peilfluctuaties combineren niet met het beoogde "gangbare" agrarische 
beheer ten zuiden van de centrale wetering en zijn ook ter plaatse van het bedrijventerrein en 
de volkstuinen ongewenst. Derhalve dient het nieuwe weidevogelreservaat een eigen, geschei-
den waterhuishouding te krijgen, hetgeen wordt gerealiseerd met de aanleg van een nieuwe 
verbindingsloot langs de zuidrand van de ecologische verbindingszone (die deels op het water-
peil van het reservaat ligt). 
Daarnaast wordt het gebied voor weidevogels geoptimaliseerd door het aanbrengen van klein-
schalige hoogteverschillen door het plaatselijk afplaggen van de bovenlaag (circa 20 cm). 
Daardoor ontstaat een kleinschalig mozaïek van natte en minder natte graslanden. Indien ook 
het maaibeheer wordt afgestemd op deze verschillen, ontstaat een weidevogelgebied waar 
vooral de kritische Rode Lijstsoorten (grutto, tureluur, zomertaling) zich zullen vestigen. 
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Het afplaggen zal naar verwachting geen effect hebben op de in deze hoek aanwezige archeo-
logische waarden aangezien deze veelal dieper zitten dan 30 cm beneden maaiveld (de boven-
ste 30 cm is de zogenaamde bouwvoor die reeds door agrarische werkzaamheden is beïn-
vloed). De af te plaggen terreindelen kunnen voor de zekerheid wel worden afgestemd op de 
ligging van de archeologische resten. Bijkomend voordeel is dat deze vindplaatsen dan in het 
veld herkenbaar worden door de relatief hogere ligging, hetgeen bijdraagt aan de recreatieve 
belevingswaarde van het terrein. Het afplaggen vindt vooral plaats rond de overgang tussen 
klei- en veengronden zodat de hier aanwezige bodemgradiënt tot uitdrukking kan komen in ka-
rakteristieke vegetatieverschillen (het huidige intensieve agrarische beheer heeft deze verschil-
len de afgelopen decennia grotendeels genivelleerd).  

Daarnaast worden nog enkele aanvullende inrichtingsmaatregelen getroffen. Vergroten van de 
visuele openheid (een belangrijke factor voor weidevogels) vindt plaats door het verwijderen 
van de beplanting rondom het gasdrukregelstation. Deze beplanting, die oorspronkelijk bedoeld 
was om het station te camoufleren, is nu dermate uitgegroeid dat het station onder de boom-
kronen zichtbaar is. De bomen zullen derhalve vervangen worden door boswilg en riet die uit-
stekend groeien op natte groeiplaatsen, het station in korte tijd uitstekend zullen camoufleren en 
niet hoger worden dan circa 3 m.  
Verder zal onderzocht worden of met de grond die vrijkomt bij het afplaggen van de graslanden 
en de inrichting van de ecologische verbindingszone een geluidswal langs de A4 kan worden 
gerealiseerd. Daarmee kan het verkeerslawaai met een of twee decibel worden verminderd. 
Langs de westrand van het reservaat wordt een heemtuin ontwikkeld door plaatselijk afplaggen 
en het inzaaien van de karakteristieke soorten die behoren bij de overgang van klei- naar veen-
bodems. 

Gewenst peilbeheer 
Een ecologisch optimaal waterbeheer vergt natuurlijke peilfluctuaties van enkele decimeters. De 
streefpeilen zijn:  
- half april/eind augustus: 20-40 cm beneden maaiveld; 
- september/eind februari: 20 cm beneden tot 80 cm boven maaiveld. 

De betekenis van hoge waterstanden voor weidevogels is als volgt: 
- Het hoge waterpeil vergemakkelijkt het foerageren, aangezien de bodemfauna (wormen 

etc.) zich vlak onder het maaiveld ophoudt.  
- Ondergelopen weilanden zijn vanuit de lucht op grote afstand herkenbaar en blijken in het 

vroege voorjaar een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op weidevogels die terugke-
ren uit Afrika, in het bijzonder grutto's. Eind februari verzamelen deze vogels zich in grote 
groepen op dergelijke plaatsen. De aantrekkingskracht wordt behalve door het voedsel-
aanbod ook verklaard door het feit dat dergelijke natte weilanden veilige slaapplaatsen 
vormen, onbereikbaar voor de meeste grondpredatoren. Gedurende twee weken vindt op 
dergelijke locaties de paarvorming plaats waarna de grutto's uitzwermen over de regio op 
zoek naar geschikte broedgebieden. Klassiek voorbeeld is "'t Weegje" bij Gouda, een klein 
recreatiegebied waar in het vroege voorjaar circa 8 ha grasland onder water wordt gezet. 
Kort daarop arriveren honderden grutto's die zich nauwelijks storen aan recreanten of de 
aangrenzende woningen en na twee weken uitzwermen naar onder meer de Krimpener-
waard. Slechts enkele gruttoparen blijven in 't Weegje om te broeden, doch het gebied is 
van cruciale betekenis voor de populatie in een veel groter gebied. In de Alblasserwaard 
zijn in het kader van agrarisch natuurbeheer experimenten uitgevoerd met het inunderen 
van kleine graslandpercelen met vergelijkbare effecten.  

Maaibeheer 
De eerste maaidatum is in de rundveehouderij de afgelopen decennia meerdere weken ver-
vroegd en vindt bij een gangbare bedrijfsvoering tegenwoordig in de eerste week van mei 
plaats. Veel weidevogels hebben hun broedplanning eveneens enkele weken naar voren ver-
schoven, doch de grens is in dit opzicht inmiddels bereikt voor vrijwel alle soorten. De sterke af-
name van de landelijke gruttopopulatie sinds 1950 (en daaroverheen nog eens de halvering 
sinds 1990) wordt voor een belangrijk deel verklaard door het overschrijden van deze kritische 
grens. Ook de toegenomen veedichtheid speelt daarbij overigens een rol. In figuur 11 is de re-
latie weergegeven tussen de intensiteit van het agrarisch beheer en de mogelijkheden voor 
weidevogels en bloemrijke graslandvegetaties.  
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De termen "zwaar" en "licht" beheer hebben betrekking op agrarische beheersovereenkomsten 
waarbij vooral de uitgestelde maaidatum bepalend is voor het "gewicht" van het beheer. Uit de 
figuur blijkt dat agrarisch natuurbeheer maar beperkt kan voorzien in de eisen van met name de 
kritische weidevogels. Belangrijk nadeel van beheersovereenkomsten is bovendien dat ze op 
vrijwillige basis worden afgesloten en dus geen zekerheid bieden ten aanzien van natuurbe-
houd op langere termijn. 

Figuur 11  Mogelijkheden voor weidevogels in relatie tot agrarisch beheer 

In ecologisch opzicht is een kleinschalig, gefaseerd maaibeheer gewenst, te beginnen vanaf 
half juni. Door in de loop van enkele weken steeds enkele percelen te maaien ontstaat het op-
timale mozaïekbeeld waardoor op korte afstand altijd kort gras is om te foerageren en lang gras 
om te broeden en als vluchtplaats voor de kuikens. Ook de in het voorjaar te inunderen perce-
len dienen gemaaid te worden om verruiging tegen te gaan. Begrazing is niet gewenst; in het 
broedeizoen leidt het tot vertrapping van eieren en buiten het broedseizoen is vanwege de on-
diepe grondwaterstand de kans op vertrapping en verruiging van de grasmat te groot. 
Voor een rijk bodemleven is het gebruik van ruige stalmest het meest geschikt. 

Agrarisch medegebruik 
De natuurlijke peilfluctuaties, en met name het hoge voorjaarspeil, belemmeren de mogelijkhe-
den voor agrarisch medegebruik. Vroege voorjaarswerkzaamheden met zware machines en 
een hoge veebezetting zijn bij dit peilbeheer niet mogelijk. Een volwaardig agrarisch bedrijf kan 
in een dergelijk gebiedstype niet uit de voeten. Wel kan een goede kwaliteit hooi worden gepro-
duceerd dat in de zomer "op stam" kan worden verkocht. Het maaien dient dan met licht materi-
aal plaats te vinden. Een dergelijk gebiedstype kan dus wel onderdeel vormen van het naast-
gelegen agrarische bedrijf dat met 45 ha als volwaardig kan worden beschouwd. 
Andere opties zijn beheer door de huidige eigenaar (het Hoogheemraadschap) of door een 
grote natuurbeherende instantie (in deze regio Staatsbosbeheer). 

Ecologische verbindingszone 
Inrichting 

Inrichting en beheer van de ecologische verbindingszone zijn gericht op moerasorganismen. 
Uitgaande van niet te voedselrijk water, een rijke waterplantenvegetatie en oevers met kruiden-
rijk rietland en plaatselijk wilgenstruweel, kan de zone fungeren als migratieroute voor onder 
meer de volgende soorten: 
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- kleine zoogdieren: dwergspitsmuis, dwergmuis, hermelijn, bunzing, meervleermuis; 
- amfibieën: rugstreeppad, kleine watersalamander; 
- libellen: bruine glazenmaker, vroege glazenmaker, glassnijder, grote roodoogjuffer. 
Voorts zal de zone fungeren als broedgebied voor moerasvogels als rietzanger, rietgors en 
kleine karekiet en in strenge winters een rust- en foerageergebied vormen voor waterral, ijsvo-
gel en roerdomp. 

De verbindingszone is in het algemeen 50 m breed en zal bestaan uit een doorgaande water-
gang (de huidige centrale wetering, enigszins verbreed) geflankeerd door natte graslanden, 
rietland, enkele poelen en struikopslag. Het droge deel van deze zone zal worden afgeplagd 
over een diepte van 30 cm. Waar de zone de open polder doorkruist, blijft opgaande beplanting 
achterwege en is het areaal nat grasland relatief groot, dit om de voor de weidevogels ge-
wenste openheid te behouden. Waar de ecozone de grens vormt tussen het graslandreservaat 
en het bedrijvenpark, wordt de zone aan de bedrijvenzijde ingericht met opgaande beplanting 
en riet. Ter plaatse van het volkstuincomplex en het bedrijventerrein zal aan beide zijden een 
besloten vegetatie worden ontwikkeld met riet en bomen. 

Ter plaatse van het nieuwe volkstuingebied wordt een breedte van 30 m voor de ecologische 
verbindingszone aangehouden. Ter plaatse van het reeds bestaande volkstuingebied zal de 
breedte van de verbindingszone zich over een lengte van 150 m beperken tot de watergang en 
de oevers. 
De gewenste recreatieve ontsluiting en de noodzakelijke peilscheidingen in de verbindingszone 
maken dat het ecologische ambitieniveau van de verbindingszone relatief laag is. De zone 
maakt ook geen deel uit van de provinciale ecologische hoofdstructuur doch zal op lokaal ni-
veau zeker een ecologische betekenis krijgen. Daarnaast heeft deze zone een landschappelijke 
en recreatieve functie. 

Peilbeheer 
Natuurlijke peilfluctuaties van 30 tot 50 cm zijn van groot belang voor de ontwikkeling en het 
behoud van vitale rietoevers. Hoge winterwaterstanden spoelen afgestorven plantenresten weg 
waardoor voorkomen worden dat deze zich ophopen. Lage zomerstanden brengen zuurstof in 
de bodem waardoor afgestorven organisch materiaal verteert hetgeen eveneens ophoping 
voorkomt. Het tegengaan van accumulatie van organisch materiaal is zo belangrijk omdat 
daarmee verzuring van de bodem (waar rietvegetaties slecht tegen kunnen) wordt voorkomen. 
Lage zomerpeilen verminderen verder de behoefte aan de inlaat van gebiedsvreemd water; dit 
komt de waterkwaliteit en de zelfvoorziening van het natuurgebied ten goede. Tenslotte dienen 
in de zomer droogvallende oevers aanwezig te zijn aangezien rietzaad alleen wil ontkiemen on-
der dergelijke omstandigheden. 
Om de doorstroming van de centrale wetering te garanderen zal wellicht periodiek geschoond 
moeten worden; een en ander hangt af van de te realiseren waterkwaliteit en de vegetatieont-
wikkeling. Het jaarlijkse schonen dient in ecologisch opzicht bij voorkeur in de nazomer of herfst 
plaats te vinden, wanneer alle water- en oeverplanten al zaad hebben gevormd en er nog geen 
amfibieën in de modder overwinteren. Het maaisel dient zoveel mogelijk afgevoerd te worden, 
maar kan plaatselijk op de oever worden afgezet. Dit leidt weliswaar tot vermesting, maar is 
voor bijvoorbeeld gele lis, watereppe, waterzuring en zwanebloem gunstig voor de kieming in 
het volgende jaar. 

Ook is op voorhand onbekend of, en met welke frequentie gebaggerd zal moeten worden. De 
bagger dient niet op de oever te worden afgezet maar, indien de kwaliteit van bagger dit toelaat, 
met de baggerspuit over de agrarische percelen aan de zuidzijde te worden verspreid. Door de 
aangevoerde mineralen kan hier worden bespaard op kunstmest. Verspreiding van onkruidza-
den zal niet plaatsvinden doordat de soorten uit de sloten en oevers zich niet kunnen handha-
ven op de percelen. Ook de grasopbrengst en de -kwaliteit wordt niet negatief beïnvloed door 
de opgebrachte bagger; koeien blijken dit gras zelfs graag te eten. Ter bescherming van de 
fauna is het gewenst kleine trajecten niet mee te baggeren zodat de fauna (amfibieën, libellen-
larven) zich van daaruit in het voorjaar weer kan verspreiden. 
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Maaibeheer 
Op beide oevers zal een afwisselend patroon van nat grasland, bloemrijk rietland (door zomer-
maaien) en gesloten rietland (door wintermaaien) worden ontwikkeld. Het zomermaaien zal 
jaarlijks plaats vinden na 1 augustus aangezien veel plantensoorten van dit vegetatietype laat 
bloeien. Het maaisel zal verwijderd worden. Op deze wijze zal een zeer bloemrijk rietland ont-
staan met onder meer dotterbloem, grote ratelaar en rietorchis. Vooral de overgangszone naar 
het graslandreservaat zal aantrekkelijk zijn als broed- en foerageergebied voor zeer kritische 
weidevogels als watersnip en zomertaling. 

Het wintermaaien dient eens in de twee tot drie jaar plaats te vinden. Door een kleinschalig 
maaibeheer zal een mozaïek van oud en jong riet naast elkaar ontstaan hetgeen aantrekkelijk is 
voor verschillende soorten vogels (rietgors, kleine karekiet, rietzanger en in de winter roerdomp 
en waterral). Verspreide opslag van struiken zal plaatselijk worden gestimuleerd door geheel 
niet te maaien. Op deze wijze wordt de biotoopdiversiteit verder vergroot en wordt de zone ook 
aantrekkelijk voor bijvoorbeeld de blauwborst. 

Recreatief medegebruik 
De ecologische verbindingszone zal langs de randen ontsloten worden met een wandelpad dat 
aansluit op de padenstructuur van Vlietland. Indien overigens op termijn de A11/N11 zal worden 
aangelegd, dient voor deze verbinding met Vlietland een alternatief gezocht te worden. Uit-
gaande van een totale breedte van de zone van 50 m zal een voetpad van 2 m breed geen ef-
fect hebben op de ecologische verbindingsfunctie van de zone. (Brom)fietsers en honden die-
nen echter geweerd te worden. Langs de westrand van het reservaat zal een brede strook 
langs het pad door het inzaaien van karakteristieke plantensoorten ontwikkeld worden tot een 
soort heemtuin hetgeen de recreatieve en ecologische waarde van het reservaat verder ver-
groot. Ook wordt een poel aangelegd (tot 1,5 m diep) in combinatie met een observatiehut, be-
reikbaar via een pad door het riet. De randen van een dergelijke poel zijn aantrekkelijk als foe-
rageergebied voor steltlopers uit het aangrenzende weidevogelreservaat en zal, behalve voor 
jonge grutto's en tureluurs, ook aantrekkelijk zijn voor bijvoorbeeld passerende kemphanen, 
zwarte ruiters en lepelaars in voor- en najaar. De verbindingszone zal verder aantrekkelijk zijn 
voor vlinders, libellen, amfibieën en vissen. De meest natte terreindelen zullen 's winters enkele 
decimeters onder water staan en vormen bij vorst een omvangrijke schaatsbaan. 

Overig groen 
De water- en groenstructuur wordt zoveel mogelijk aangesloten op de structuren buiten het be-
drijvenpark. Tevens wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande landschappelijke 
elementen, zoals de oude dijk van de Hofweg en de elzenbosjes langs de volkstuinen. 

6.3.2. Water 
Deze paragraaf vormt het derde deel van het "waterhoofdstuk". Na de huidige situatie in 4.1.2 
en de visie vanuit het beleid en de watertoets in 5.9 bevat deze paragraaf richtlijnen voor de in-
richting van het nieuwe watersysteem. Achtereenvolgens zal worden ingegaan op de aspecten 
waterkwantiteit, waterkwaliteit en riolering, de relatie met de bodem en de waterkeringen.  

Waterkwantiteit 
In het natuurreservaat zal ten behoeve van het te ontwikkelen natuurgebied een flexibel peilbe-
heer worden gerealiseerd. Het overige deel van de Oostvlietpolder, inclusief de ecologische 
verbindingszone in het oosten, zal waterhuishoudkundig één aaneengesloten peilgebied blijven, 
waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het huidige peilbeheer (circa -2,3 m NAP). Dit 
wordt gedaan om versnippering in peilgebieden zoveel mogelijk te voorkomen. Daar waar de 
verbindingszone het reservaat binnenkomt en waar het deze weer verlaat, zullen stuwen ge-
plaatst moeten worden die de scheiding in de waterpeilen regelt. Voor de ecologische verbin-
dingszone levert dit verschil in waterniveau en de aanwezigheid van de stuw wellicht een ob-
stakel op, met name voor visfauna. Bij de nadere inrichting zal hier extra aandacht aan moeten 
worden besteed. 

In het hele peilgebied dient volgens de norm van de waterkwantiteitsbeheerder gemiddeld 10% 
open water te worden gerealiseerd. Het natuurreservaat mag daarbij niet worden meegeteld, 
omdat dit een ander peilgebied betreft. Het bedrijvenpark is geprojecteerd in het lagere, zuide-
lijke deel van de polder en wordt gebouwd op een ondergrond van veen. De locatiekeuze is 
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door deze beide aspecten vanuit water bezien zeker niet optimaal. Daarom is het des te meer 
van belang om het watersysteem in en rond het bedrijvenpark goed in te richten, zodat het ri-
sico op wateroverlast en inklinking van de bodem zoveel mogelijk wordt voorkomen.  

De geplande hoofdstructuur van het water in dit peilgebied wordt gevormd door:  
- de ecologische verbindingszone in het oostelijke deel; 
- het open water in het nieuwe volkstuinencomplex; 
- de zone langs de A4, inclusief de hoofdwatergang van de polder; 
- water(gangen) in het bedrijventerrein. 

Het oostelijke deel van de ecologische verbindingszone voert overtollig water af vanuit het 
noordoosten van de Oostvlietpolder (lintbebouwing aan de Vlietweg, het noordelijk deel van de 
volkstuinen en de groenzone tussen de Vlietweg en het bedrijventerrein). De ecologische ver-
bindingszone biedt de mogelijkheid om water van goede kwaliteit te ontwikkelen: het zelfreini-
gend vermogen van het water kan worden benut (werkt als een soort filter) en er wateren geen 
vervuilende grondgebruikfuncties op af. Wanneer de waterkwaliteit in de ecologische verbin-
dingszone voldoende kan worden gewaarborgd, kan het natuurreservaat, ten tijde van extreme 
regenval, als overloopgebied fungeren voor de ecologische verbindingszone.  

Het gebied ten zuiden van de verbindingszone watert in zuidelijke richting af naar de hoofdwa-
tergang langs de A4. Deze watergang wordt verbreed tot een waterrijke groenzone met natuur-
vriendelijke oevers, met zowel de functie van waterberging, als de functie van afvoer van water 
richting het poldergemaal. Watergangen in het bedrijvenpark zelf, moeten aansluiting krijgen op 
deze hoofdwatergang.  

Het water vanuit het bedrijvenpark wordt vervolgens, net als in de huidige situatie, in westelijke 
richting afgevoerd naar het agrarische gebied in het zuidwesten. Vanuit dit agrarisch gebied 
wordt het water vervolgens in noordelijke richting afgevoerd naar het poldergemaal.  

Zoals eerder in paragraaf 5.9 werd genoemd, is het van belang om water in het bedrijventerrein 
zolang mogelijk vast te houden. In het nieuwe bedrijvenpark is het aandeel verhardingen groot, 
wat leidt tot extra hoge afvoerpieken in het watersysteem. Deze afvoerpiek kan worden geredu-
ceerd door enerzijds voldoende waterberging te realiseren en anderzijds maatregelen te treffen 
die vertragend werken op de afvoer, zoals het toepassen van zogenaamde infiltratietransport-
stroken (wadi's voor kleigebieden), vegetatiedaken of berging op daken of de aanleg van door-
latende verharding met ondergrondse berging, waarbij extra vertraging in de afvoer optreedt 
(aquaflow-systeem). Door binnen de bestemming (uit te werken) Bedrijvenpark voldoende wa-
terberging te realiseren zal geen grotere afvoer naar het agrarisch gebied plaatsvinden dan in 
de huidige situatie. Zo wordt waterneutraal gebouwd. De extra waterberging die hiervoor nodig 
is zal geheel kunnen worden gevonden binnen het bedrijvenpark, de ecologische verbindings-
zone, de groene zones en het volkstuinencomplex. Gemiddeld dient binnen het peilgebied 10% 
open water te worden gerealiseerd. De hoeveelheid open water in het zuidwestelijk gelegen 
agrarische gebied blijft ongewijzigd. Daarnaast dient de slootafstand in het bedrijvenpark niet te 
groot te worden, van belang voor voldoende afvoercapaciteit naar het open watersysteem.  

Waterkwaliteit en riolering 
Waterkwaliteit natuurgebied 

In het natuurreservaat wordt een flexibel peilbeheer ingesteld met het oog op het zoveel moge-
lijk vasthouden van schoon, gebiedseigen water. Het gebied wordt in dat geval hoofdzakelijk 
gevoed met regenwater. Dit regenwater wordt in de winterperioden vastgehouden zodat het in 
de droge zomerperioden weer benut kan worden als zoetwatervoorziening. Door het instellen 
van een dergelijk apart peilgebied wordt dit natuurgebied hydrologisch geïsoleerd. Gezien de 
huidige matig tot slechte waterkwaliteit is de toekomstige waterkwaliteit wel een aandachtspunt. 
Door het flexibele peilbeheer en het voeden van het watersysteem vooral met relatief schoon 
regenwater kan de waterkwaliteit wel verbeteren, maar een goede waterkwaliteit is niet gega-
randeerd. Dit waterkwaliteitsaspect verdient bij de detailinrichting van het gebied extra aandacht 
en zal in samenwerking met de waterkwaliteitsbeheerder nader worden uitgewerkt. 
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Riolering bedrijvenpark 
Het bedrijvenpark en het gebied met wonen in het groen worden bij voorkeur voorzien van een 
verbeterd gescheiden rioleringsstelsel, in combinatie met afkoppelen van schoon dakoppervlak 
direct naar het oppervlaktewater. Delen van het bedrijvenpark met zwaardere bedrijfscatego-
rieën dienen geheel op de vuilwaterriolering te worden aangesloten. De nieuw aan te leggen ri-
olering dient minimaal aan de zogenaamde basisinspanning te voldoen. Hierdoor en door het 
feit dat het een verbeterd gescheiden stelsel betreft, zullen de risico's op riooloverstorten tot een 
minimum beperkt zijn. De nadere uitwerking van de riolering en het bijbehorende afkoppelre-
gime zal in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder dienen plaats te vinden. 
Bij de realisatie van het bedrijvenpark zullen zoveel mogelijk duurzame, niet-uitloogbare bouw-
materialen worden toegepast om bij het afkoppelen van het hemelwater diffuse verontreinigin-
gen met bijvoorbeeld zware metalen in water en bodem te voorkomen.  

Waterkwaliteit overig peilgebied 
In principe leidt de ontwikkeling van het bedrijventerrein tot extra aanvoer van schoon water 
(van schoon dakoppervlak) richting het agrarisch gebied. Dit leidt tot verdunning en extra ver-
versing en zo tot een impuls voor de waterkwaliteit. Door in de ecologische verbindingszone, 
het bedrijvenpark, het volkstuinengebied en het woongebied robuuste watergangen te creëren 
(voldoende breedte en waterdiepte), waarin de doorstroming wordt gewaarborgd, kan - samen 
met de aanleg van natuurvriendelijke oevers - de huidige (slechte) waterkwaliteit beduidend 
worden verbeterd. Het Hoogheemraadschap van Rijnland streeft ernaar om minimaal 50% van 
de oevers natuurvriendelijk in te richten. Een natuurvriendelijke inrichting van de oevers draagt 
bij aan de biologische waterkwaliteit en aan de ecologische en landschappelijke infrastructuur.  
Voor het overige wordt ook hier geval gebruik gemaakt van onderhoudsarme en niet-uitloog-
bare oeverbeschoeiingen. Tevens dienen lange duikers en overkluizingen vermeden te worden 
om voldoende lichtinval in het water te garanderen.  

Relatie met veenbodem 
De bodem van het zuidelijke deel van de Oostvlietpolder bestaat ui veen. Veen is relatief zet-
tingsgevoelig. Het bedrijvenpark zal in dit deel worden opgehoogd tot circa -1,3 m NAP. Een 
grote drooglegging is hier in verband met het oxideren van de veenbodem niet wenselijk. Op-
hogingen ten behoeve van het bedrijvenpark en andere stedelijke functies dienen uit lichte ma-
terialen te bestaan, om de inklinking van de bodem niet in de hand te werken. Het is ook zeer 
wenselijk het bedrijvenpark in met name het zuidelijke deel kruipruimteloos of met waterdichte 
onderafdichting te bouwen. 

Waterkeringen 
Op de plankaart zijn de boezemwaterkeringen langs met name de Vliet en de Vrouwenvaart 
bestemd als waterkering. Voorts lopen een drietal boezemwatergangen samen met de waterke-
ringen vanaf de Vliet zuidwaarts de polder in. Het betreft hierbij een zone van 16 m breed 
(kernzone en beschermingszone), waarover de Keur van het Waterschap Wilck en Wiericke van 
kracht is. Hierin zijn gebodsbepalingen opgenomen, betrekking hebbende op onder meer bouw- 
en graafactiviteiten. Er dient voor dergelijke activiteiten binnen deze zone ontheffing van de 
Keur te worden verkregen. 

6.4. Verkeersstructuur 

Autoverkeer 
De hoofdstructuur van de ontsluiting voor het autoverkeer is weergegeven in figuur 7. Zoals 
reeds in paragraaf 6.1 is aangegeven is de fasering van het bedrijvenpark mede afhankelijk van 
de verkeersstructuur en -ontsluiting. 
De rotonde, die onderdeel uitmaakt van de nieuwe aansluiting op de A4 speelt een centrale rol 
in de externe verkeersontsluiting. Op deze rotonde sluiten twee belangrijke ontsluitingwegen 
van het bedrijventerrein aan, te weten de Hofvlietweg en een nieuwe ontsluitingsweg, die de 
"vierde poot" van de rotonde vormt. In samenwerking met Rijkswaterstaat zal de vormgeving 
van de rotonde nader worden uitgewerkt. 
Vanaf de Hofvlietweg wordt alleen de tweede fase van het bedrijventerrein bereikbaar gemaakt. 
De Hofvlietweg blijft tevens functioneren als ontsluiting voor het recreatiegebied Vlietland. Aan-
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leg van een vrijliggend fietspad langs deze weg wordt bij de ontwikkeling van het bedrijventer-
rein dan ook noodzakelijk. 
De weg die de vierde tak van de rotonde vormt, loopt in noordelijke richting ten oosten van het 
volkstuincomplex en kruist de ecologische verbindingszone. Daarmee wordt het deelgebied ten 
noorden van de ecologische zone bereikbaar gemaakt. 
Naast de aansluiting op de eerder genoemde rotonde is een aansluiting op de Europaweg 
noodzakelijk (zie paragraaf 5.8). Met een dwarsverbinding naar de zojuist beschreven ontslui-
tingsweg wordt de hoofdontsluitingsstructuur op het bedrijventerrein zelf compleet. Vanuit elk 
deelgebied is zowel de externe ontsluiting op de A4 als de aansluiting op de Europaweg bereik-
baar.
Bedrijven kunnen niet rechtstreeks vanaf deze hoofdontsluitingswegen bereikbaar zijn. Deze 
wegen zijn immers te categoriseren als gebiedsontsluitingsweg (50 km/h), waar vrijliggende 
fietspaden noodzakelijk zijn. Op figuur 7 is aangegeven waar van de hoofdwegen kan worden 
afgetakt.

Een aansluiting op de Europaweg is absoluut noodzakelijk voor een adequate ontsluiting van 
het bedrijvenpark.  
Bij aanleg van de A11/N11 of de doortrekking van de Churchilllaan zal de Europaweg zijn regi-
onale functie verliezen en als stedelijke hoofdweg binnen de bebouwde kom fungeren. Een ex-
tra aansluiting is dan geen probleem. 
Als de Europaweg zijn regionale functie ook in de toekomst zou behouden, kan bij aanleg van 
een nieuwe aansluiting op de Europaweg bezien worden of de aansluiting Vlietweg/Vrouwen-
weg kan vervallen. 

Als de aansluiting op de Europaweg wordt gerealiseerd dient het dubbelbaans profiel vanaf de 
aansluiting op de A4 in noordelijke richting te worden doorgetrokken. In het bestemmingsplan 
wordt hiermee rekening gehouden door middel van een verkeersbestemming van voldoende 
breedte. 

In paragraaf 5.8 is reeds aangegeven dat verdere verbetering van de (interne) ontsluiting nodig 
zal zijn. Verbetering is mogelijk door aanleg van de A11/N11, doortrekking van de Churchilllaan 
of verbreiding van de Europaweg inclusief reconstructie van het Lammeschansplein. Studie 
hierover is nog gaande, ook op provinciaal niveau.  
Het tracé van de A11/N11 ligt aan de westzijde van het plangebied. Gelet op de onzekerheden 
kan aan deze gronden nog geen verkeersbestemming worden gegeven, ook niet via een wijzi-
gingsbevoegdheid. In het bestemmingsplan wordt echter geen nieuwe bebouwing op het tracé 
mogelijk gemaakt. 
De ontsluitingsstructuur van het plangebied is zo opgezet, dat een eventueel te verlengen 
Churchilllaan hier goed op kan worden aangesloten. Ook op dit tracé wordt in het bestem-
mingsplan geen nieuwe bebouwing toegestaan. 
De derde mogelijkheid, reconstructie van de Europaweg (inclusief capaciteitsvergroting van het 
Lammeschansplein) wordt in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt door middel van de eerder 
genoemde verkeersbestemming en aansluitend daarop een wijzigingsbevoegdheid. Dit bete-
kent dat dit bestemmingsplan expliciet voorziet in één van de drie mogelijkheden voor een ade-
quate verkeersontsluiting. Daarnaast worden de twee andere mogelijkheden open gehouden. 
De hoofdontsluitingswegen in het plangebied zelf kunnen voorshands tweestrookswegen zijn. 
Gelet op de zwaardere verkeersfunctie, die zowel de verlengde Churchilllaan als de dwarsver-
binding naar de Europaweg kunnen krijgen, dient qua ruimtereservering met een verdubbeling 
rekening te worden gehouden. 

Een nadere uitwerking van de infrastructurele voorzieningen zal plaatsvinden aan de hand van 
een mobiliteitsonderzoek, dat in het kader van het op te stellen uitwerkingsplan voor het bedrij-
venpark zal worden uitgevoerd. 

Wat betreft de ontsluiting van een drietal specifieke functies het volgende.  
De ontsluiting van een mogelijk toekomstige horecafunctie langs de Vrouwenweg (ter plaatse 
van het voormalige klooster) zal niet via de Vrouwenweg kunnen geschieden. In het kader van 
de reconstructie van de Europaweg dient hiervoor zo nodig een oplossing te worden gevonden. 
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Het volkstuinencomplex wordt in de huidige situatie ontsloten vanaf de Vlietweg. In het plan 
voor de reconstructie van het volkstuincomplex is aan de zuidzijde uitbreiding van de parkeer-
capaciteit geprojecteerd, die bereikbaar is via de ontsluitingswegen van het bedrijventerrein.  
Voor de ontsluiting van het uit te werken woon- en groengebied ten zuiden van de Vlietweg be-
staan, zoals eerder aangegeven, twee mogelijkheden: vanaf de Vlietweg en vanaf de Europa-
weg.

Openbaar vervoer 
Via de Europaweg rijden diverse regionale buslijnen. Het gebied ter weerszijden van deze weg 
is in beginsel dus goed bereikbaar per openbaar vervoer. Eén of twee goed gesitueerde en vei-
lig bereikbare bushaltes langs de Europaweg zijn hiervoor noodzakelijk. Om een vlotte door-
stroming van het busverkeer te garanderen, zijn busstroken langs de te reconstrueren Europa-
weg noodzakelijk. 
Onderzocht moet worden of een busroute door het bedrijvenpark mogelijk is via de route tussen 
de nieuwe aansluiting op de Europaweg en de nieuwe rotonde deeluitmakend van de te recon-
strueren aansluiting op de A4. 
De vervoersvraag vanuit het te ontwikkelen bedrijvenpark lijkt zeker buiten de spits onvol-
doende om een verdere omleiding van het bestaande busnet over het bedrijventerrein rendabel 
te maken. De mogelijkheden van andersoortig collectief vervoer en vervoermanagement dienen 
nader te worden onderzocht. 

Fietsverkeer 
Goede fietsverbindingen, met name met het bestaand stedelijk gebied van Leiden, zijn van 
groot belang in verband met zowel verkeersveiligheids- als mobiliteitsbeleid. 
Langs de Europaweg en via de Lammenschansbrug komt er een goede verbinding met het 
centrum.
Een tweede kruising van de Vliet is voorzien in het verlengde van de geplande fietsroute door 
het volkstuinencomplex. Deze fietsroute splitst zich ter plaatse van het bedrijvenpark in een 
route richting Hofdijk die het agrarische landschap begrenst en een route die rechtstreeks door 
het bedrijvenpark naar de Hofvlietweg wordt doorgetrokken.  

 Beide routes geven verbinding met de fietstunnel onder de A4. 
Voorts zullen langs alle hoofdwegen vrijliggende fietspaden worden aangelegd. Naast de Euro-
paweg betreft het hier de weg die aftakt van de aansluiting op de A4, de dwarsverbinding met 
de Europaweg en de Hofvlietweg. 
Tenslotte kan worden geconstateerd, dat de Vlietweg en de Vrouwenweg een belangrijke func-
tie voor zowel het recreatieve als het utilitaire fietsverkeer vervullen.  

6.5. Milieu en duurzaamheid 

6.5.1. Duurzaamheid 
Windenergie 

In verband met de mogelijke plaatsing van windturbines dient nog nader onderzoek te worden 
gedaan naar verschillende milieuaspecten (schaduwwerking, geluid). Door de ligging van de 
groenstrook tussen windturbines en bedrijvenpark en de verwachting dat schaduwwerking 
vooral in de vroege ochtenduren een rol zal spelen, zullen er naar verwachting geen knelpunten 
optreden. Dit zal echter nog nader onderzocht worden. 

6.5.2. Milieuzonering bedrijven 
Algemeen

In het plangebied komen meerdere bedrijven voor. Tevens wordt in het plangebied de ontwik-
keling van een bedrijvenpark mogelijk gemaakt. Door eisen te stellen aan de toelaatbaarheid 
van bedrijfsactiviteiten wordt ernaar gestreefd de milieubelasting voor de gevoelige functies in 
de omgeving (zoals woningen) zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor wordt in dit bestemmings-
plan gebruikgemaakt van een zogenaamde Staat van Bedrijfsactiviteiten. Dit is een lijst waarin 
de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar toenemende mi-
lieubelasting. Afhankelijk van de gevoeligheid van een gebied wordt vervolgens door middel van 
een milieuzonering aangegeven welke categorieën bedrijfsactiviteiten toelaatbaar zijn. Voor een 
algemene toelichting op de Staat van Bedrijfsactiviteiten wordt verwezen naar bijlage 3. De 



Ruimtelijke inrichting 71  

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

153.10242.00

Staat van Bedrijfsactiviteiten is gebaseerd op de VNG-brochure "Bedrijven en milieuzonering". 
Daarbij is een nadere detaillering aangebracht. 

Algemene toelaatbaarheid op gronden buiten het bedrijvenpark 
Op de als bedrijfsdoeleinden bestemde gronden buiten het bedrijvenpark mogen bedrijfsactivi-
teiten worden uitgeoefend zoals genoemd in de milieucategorie 1 van de Staat van Bedrijfsacti-
viteiten die bij de voorschriften van dit bestemmingsplan behoort. Dit zijn bedrijven die, gelet op 
hun aard en omvang, toelaatbaar zijn in woonwijken. 

Vrijstelling
Burgemeester en wethouders kunnen gebruikmaken van een vrijstellingsbevoegdheid om be-
drijfsactiviteiten toe te staan die genoemd worden in milieucategorie 2, mits deze bedrijfsactivi-
teiten (als gevolg van de geringe omvang van hinderlijke (deel)activiteiten of door een milieu-
vriendelijke werkwijze) naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar zijn met de bedrijfs-
activiteiten genoemd in de milieucategorie 1. 

Aanwezige bedrijven/bedrijfsinventarisatie 
De in het plangebied aanwezige bedrijven zijn geïnventariseerd en ingeschaald in de catego-
rieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (zie bijlage 4). 
Enkele bedrijven vallen in een hogere categorie dan algemeen toelaatbaar wordt geacht. Deze 
bedrijven krijgen een specifieke subbestemming. 

Milieuzonering bedrijvenpark 
Bij de zonering van het bedrijvenpark is rekening gehouden met de volgende (gevoelige) func-
ties: 
- de woningen langs de Vrouwenweg; 
- de woningen langs de Vlietweg; 
- het volkstuinencomplex; 
- de ecologische zone. 

Conform het provinciale beleidskader en de in het vernietigde bestemmingsplan Oostvlietpolder 
aangegeven toegestane categorisering, zijn op het bedrijvenpark bedrijven tot en met categorie 
4 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan. Bij de zonering zijn de volgende uitgangs-
punten gehanteerd. 
- Er worden geen bedrijfswoningen in het bedrijvenpark toegelaten. De moderne bedrijfs-

voering maakt de aanwezigheid van personeel 24 uur per dag nauwelijks noodzakelijk. 
Bovendien legt de aanwezigheid van bedrijfswoningen beperkingen op aan de algemene 
toelaatbaarheid en bedrijfsvoering van bedrijven in de directe omgeving hiervan.  

- Voor de woningen aan de Vrouwenweg en langs de Vlietweg wordt de milieuzonering strikt 
toegepast. Dat wil zeggen dat direct aansluitend op de woningen alleen bedrijven tot en 
met categorie 2 van de Staat worden toegelaten. De afstand tussen categorie 3.1-bedrij-
ven en de woningen bedraagt 50 m . Deze afstanden zijn voor categorie 3.2, 4.1 en 4.2 
bedrijven respectievelijk 100, 200 en 300 m . 

- Op het volkstuinencomplex vinden incidenteel overnachtingen plaats, met name in het zo-
merhalfjaar. Daarom dient  deze functie voor de milieuzonering als beperkt gevoelig wordt 
beschouwd.  Hierdoor kan worden afgeweken van de richtafstanden, die gelden voor een 
rustige woonwijk en gevoelige functies . Binnen een afstand van 50 m zijn  bedrijven tot en 
met categorie 3.1 toegestaan en tussen 50 en 100 m bedrijven tot en met categorie 
2.Vanaf 100 m zijn bedrijven uit categorie 4.1 toegestaan en vanaf een afstand van 200 m 
bedrijven uit categorie 4.2. 

- Alhoewel de ecologische zone strikt genomen geen gevoelige functie is waarop de milieu-
zonering dient te worden aangepast, wordt er in deze zonering toch enigszins rekening 
mee gehouden. Dit om het functioneren van de ecologische zone niet tegen te werken. 
Binnen een afstand van 50 m zijn bedrijven tot en met categorie 3.2 toegestaan en binnen 
een afstand van 100 m categorie 4.1-bedrijven.  

Vrijstelling
Burgemeester en wethouders kunnen gebruikmaken van een vrijstellingsbevoegdheid om be-
drijfsactiviteiten toe te staan die genoemd worden in 1 milieucategorie hoger dan algemeen 
toelaatbaar is, mits deze bedrijfsactiviteiten (als gevolg van de geringe omvang van hinderlijke 
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(deel)activiteiten of door een milieuvriendelijke werkwijze) naar aard en invloed op de omgeving 
vergelijkbaar zijn met de bedrijfsactiviteiten die algemeen toelaatbaar zijn.  

6.5.3. Milieuzonering horeca 
In het plangebied is een enkele horecagelegenheid aanwezig (zie tabel 6.1). Ook bij horeca 
wordt, door eisen te stellen aan de toelaatbaarheid van deze activiteiten, ernaar gestreefd de 
milieubelasting voor de woningen zoveel mogelijk te beperken. Hierbij wordt gebruikgemaakt 
van de Staat van Horeca-activiteiten: aanwezige horecagelegenheden worden volgens deze 
Staat ingeschaald. In de Staat van Horecagelegenheden wordt middels verschillende catego-
rieën aangegeven of de milieubelasting van een horecagelegenheid toelaatbaar kan worden 
geacht. Voor een algemene toelichting op de Staat van Horeca-activiteiten wordt verwezen naar 
bijlage 5. In het plangebied is op de betreffende locatie waar reeds een horecagelegenheid is 
gevestigd uitsluitend een horecagelegenheid uit de categorieën 1 en 2 van de Staat van Ho-
reca-activiteiten toegestaan. Vanwege de aanwezigheid van horecagelegenheid uit categorie 2 
in de huidige situatie (café-restaurant Cronesteyn) is op deze locatie zowel lichte horeca als 
middelzware horeca toegestaan.  

Tabel 6.1  Bestaande horecagelegenheden in het plangebied 

adres bedrijf categorie Staat van 
Horeca-activiteiten 

algemene toelaatbaarheid 

Vlietweg 2 café-restaurant Cronesteyn 2 2 

6.5.4. Wegverkeerslawaai 
Nieuwe situaties en reconstructie 

In dit bestemmingsplan wordt de mogelijkheid geboden om nieuwe woningen (geluidsgevoelige 
bestemmingen) te realiseren ten zuiden van de Vlietweg (in het UGW-gebied en ter plaatse van 
de aanduiding "P"), gelegen binnen de zone van de Europaweg. Hier is dus sprake van nieuwe 
situaties in de zin van de Wet geluidhinder. De mogelijke woningbouw ter hoogte van Vlietweg 
1a ligt niet binnen de zone van een weg. De Vlietweg zelf is niet gezoneerd. Wel voorziet het 
bestemmingsplan in een mogelijke verbreding van de Europaweg van 2x1 naar 2x2 rijstroken. 
Op basis van de Wet geluidhinder wordt dit gezien als een reconstructiesituatie. Binnen de ge-
luidszone van de Europaweg bevinden zich bestaande woningen aan de Vrouwenweg en de 
Vlietweg. Akoestische toetsing aan de normen van de Wet geluidhinder is dus zowel voor 
nieuwe situaties als voor reconstructiesituaties nodig. 

Normen 
Nieuwe situaties 

De voorkeursgrenswaarde bedraagt 50 dB(A) en de uiterste grenswaarde 65 dB(A) voor nieuwe 
situaties in de geluidszone van een bestaande weg. Indien de voorkeursgrenswaarde wordt 
overschreden, maar wel voldaan wordt aan de uiterste grenswaarde, kan in bijzondere situaties 
een Verzoek tot vaststelling van hogere grenswaarden worden ingediend bij Gedeputeerde 
Staten.

Reconstructie 
Het akoestisch reconstructieonderzoek dient uit te wijzen of er sprake is van een reconstructie 
in de zin van de Wet geluidhinder. Dit is het geval indien de geluidsbelasting op de bestaande 
woningen met 2 dB(A) of meer toeneemt ten gevolge van het verkeer op de te reconstrueren 
Europaweg. De verandering van de geluidsbelasting moet wettelijk over een periode van 1 jaar 
voor de reconstructie tot 10 jaar na de reconstructie worden bezien. 
De uiterste grenswaarde ligt 5 dB(A) boven de voorkeursgrenswaarde. Indien er sprake is van 
een reconstructie volgens de Wet geluidhinder, waarbij de voorkeursgrenswaarde met 5 dB(A) 
of minder wordt overschreden en de geluidsbelasting niet hoger is dan 70 dB(A), kan een Ver-
zoek tot vaststelling van hogere grenswaarden worden ingediend bij Gedeputeerde Staten. 



Ruimtelijke inrichting 73  

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

153.10242.00

Berekeningsuitgangspunten 
 Voor de huidige verkeersintensiteit  is het telcijfer van de provincie Zuid-Holland van het jaar 
2001 als uitgangspunt genomen. Het prognosejaar is gesteld op 2015, overeenkomstig de tijds-
horizon van de Regionale VerkeersMilieuKaart (RVMK). Voor de toekomstige verkeersintensi-
teit worden twee waarden gehanteerd, te weten: 
- prognosecijfer RVMK 48.200 mvt/etm; 2x2 rijstroken nodig, geen A11/N11; 
- volbelasting huidig profiel 32.000 mvt/etm ; aanleg A11/N11. 
In tabel 6.2 zijn de intensiteiten weergegeven. 
Voor de samenstelling van het verkeer is uitgegaan van ervaringscijfers op vergelijkbare wegen. 
De wettelijke snelheid op de Europaweg is momenteel 80 km/h en voor de toekomst wordt uit-
gegaan van 50 km/h. Na realisatie van het bedrijventerrein ontstaat namelijk een stedelijk ka-
rakter langs de Europaweg waardoor het aannemelijk is de grens van de bebouwde kom te 
verplaatsen naar het kruispunt Europaweg/Hofvlietweg. De verharding bestaat uit SteenMastie-
kAsfalt (SMA 0/6). Verder is er sprake van een hoogteverschil tussen de weg en het maaiveld 
van de Oostvlietpolder, met name bij de aansluiting op de A4 en bij de Lammenschansbrug. 

Tabel 6.2  Verkeersintensiteiten 

wegprofiel 
etmaalintensiteit (mvt/etmaal) weg 

in 2001 in 2015 in 2001 in 2015 
Europaweg (N206) 1x2 2x2 32.000 48.200* 
Europaweg (N206) 1x2 1x2 32.000 32.000 

* De RVMK geeft een sterke toename van het verkeer op de Vrouwenweg aan. Ervan uitgaande dat de Vrouwenweg 
zijn huidige functie behoudt, is de groei van het verkeer op de Vrouwenweg bij de Europaweg betrokken.

Akoestisch onderzoek 
Allereerst zijn de relevante geluidscontouren van de Europaweg bepaald om inzicht te krijgen in 
de akoestische situatie. In tabel 6.3 is de ligging van deze contouren weergegeven. 

Tabel 6.3  Ligging geluidscontouren 2015 

ligging geluidscontouren (in meters uit wegas) geluidsbron 
50 dB(A) 55 dB(A) 60 dB(A) 65 dB(A) 

Europaweg  2x2 224 106 46 20 
Europaweg  1x2 202 93 36 17 

Nieuwe situaties 
Op basis van de ligging van de contouren kan voor de nieuwe woningen in de groenzone kan 
het volgende worden gesteld. Het woongebied bevindt zich op ten minste 35 m uit de as van de 
Europaweg. Op deze afstand wordt de voorkeursgrenswaarde ruim overschreden, maar de ui-
terste grenswaarde van 65 dB(A) niet. Er dient gestreefd te worden naar een zodanige afstand 
van de woningen tot de wegas, dat de geluidsbelasting maximaal 55 dB(A) bedraagt. De ge-
meente beschikt namelijk over een algemene ontheffing tot 55 dB(A) op basis van de RVMK. 
Omdat de kans bestaat dat de Europaweg zijn huidige profiel en intensiteit ter hoogte van de 
groenzone behoudt, wordt het gebied waar woningbouw mogelijk is, bepaald door de 55 dBA-
contour, die op 93 m uit de huidige wegas ligt. Het aanvragen van een hogere waarde van 
55 dB(A) is dan in het kader van dit bestemmingsplan niet nodig. Indien de Europaweg ver-
breed wordt, zullen zo nodig afschermende maatregelen worden getroffen om de grenswaarde 
van 55 dB(A) niet te overschrijden. Wat betreft de nieuwe woning ter plaatse van de aanduiding 
"P" geldt dat in de voorschriften is bepaald, dat de woning afgeschermd wordt door een praktijk-
ruimte van tenminste gelijke hoogte. Akoestische berekeningen wijzen uit dat bij een optimale 
afscherming van de woning door de praktijk, de geluidsbelasting ter plaatse van de woning 
ruimschoots voldoet aan de norm van 55 dB(A). Optimale afscherming betekent dat meer dan 
de helft van de geluidsinvalshoek wordt afgeschermd door de praktijkruimte.  
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Reconstructie 
Voor de mogelijke verbreding van de Europaweg is een reconstructieonderzoek uitgevoerd. Dit 
onderzoek richt zich op de voor de geluidsbelasting maatgevende woningen langs het te recon-
strueren wegvak. Voor de rijenwoningen ten zuiden van de nieuwe aansluiting van het bedrij-
venterrein is dit de woning Vrouwenweg 46. Ten noorden van deze aansluiting is dit de alleen-
staande woning Vrouwenweg 57 en het pand Vlietweg 2. Op de plankaart is aan de westzijde 
van de Europaweg ruimte gereserveerd voor de verbreding. Bij het bepalen van de nieuwe as 
van de gereconstrueerde Europaweg is hiervan uitgegaan. In tabel 6.4 staan de resultaten. 

Tabel 6.4  Resultaten reconstructieonderzoek Europaweg 

geluidsbelasting (in dB(A)) 
voor reconstructie 

(2001) 
na reconstructie 

(2015) 

toename geluidsbe-
lasting 

maatgevende ontvanger 
Europaweg 

na aftrek 
art. 103 
Wgh*

voor af-
trek art. 
103 Wgh 

na aftrek 
art. 103 
Wgh

voor af-
trek art. 
103 Wgh 

na aftrek 
art. 103 
Wgh

voor af-
trek art. 
103 Wgh 

ten zuiden nieuwe aanslui-
ting bedrijventerrein:  
Vrouwenweg 46 

56,25 58,25 52,76 57,76 -3 - 

ten noorden nieuwe aanslui-
ting bedrijventerrein:  
Vrouwenweg 57 

65,52 67,52 60,48 65,48 -5 -2 

ten noorden nieuwe aanslui-
ting bedrijventerrein: Vliet-
weg 2 

63,29 65,29 59,87 64,87 -3 - 

* Toegestane aftrek conform artikel 103 Wgh is 2 dB(A) bij snelheden van 80 km/h en 5 dB(A) bij 50 km/h. 

Uit de tabel blijkt dat de geluidsbelasting op de bestaande maatgevende woningen langs de Eu-
ropaweg afneemt. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door het verlagen van de 
maximumsnelheid van 80 km/h naar 50 km/h in de toekomst, waarmee een hogere toegestane 
aftrek conform artikel 103 Wgh is toegestaan. Daarnaast draagt het groter worden van de af-
stand tussen de woningen en de wegas van de Europaweg na de verbreding bij aan de afname 
van de geluidsbelasting. Geconcludeerd kan worden dat er voor de bestaande woningen langs 
de Europaweg geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. 

6.5.5. Luchtkwaliteit 
Inleiding

Zoals in paragraaf 4.3 al aan bod is gekomen, dient er bij veranderingen in de verkeersstructuur 
of bij het mogelijk maken van nieuwe gevoelige functies langs wegen, bekeken te worden of er 
sprake is van een overschrijding van de grenswaarden voor verschillende stoffen zoals ge-
noemd in het Besluit luchtkwaliteit (2001). Voor luchtkwaliteit als gevolg van wegverkeer is stik-
stofdioxide maatgevend, aangezien deze stof door de invloed van het wegverkeer het snelst 
een overschrijding van de grenswaarde in het Besluit luchtkwaliteit veroorzaakt. 

Volgens de Handreiking Luchtkwaliteit en Ruimtelijke Ordening hoeven alleen berekeningen te 
worden uitgevoerd wanneer het wegen betreft met een verkeersintensiteit groter dan 
6.000 mvt/etmaal. Dit zijn de Europaweg en de Voorschoterweg. Zonder berekeningen kan voor 
de overige wegen in het plangebied (zoals de Vlietweg) worden geconcludeerd dat naar ver-
wachting de concentratie stikstofdioxide in de omgeving geen beperkingen op zal leveren voor 
de ruimtelijke ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Enige uit-
zondering hierop vormt de A4 ten zuiden van het plangebied. In de directe omgeving van de A4 
worden echter geen nieuwe gevoelige functies mogelijk gemaakt. 

Indicatieve berekeningen 
Er worden (via een wijzigingsbevoegdheid) nieuwe woningen mogelijk gemaakt langs de Vliet-
weg. Tevens zal de Europaweg mogelijk gereconstrueerd worden. 

Om (indicatief) inzicht te verkrijgen in de situatie met betrekking tot luchtkwaliteit voor bovenge-
noemde ontwikkelingen, zijn er door de Milieudienst West Holland berekeningen uitgevoerd met 
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betrekking tot de Europaweg met het CARII-programma1). Ook de Voorschoterweg is in deze 
berekeningen meegenomen, alhoewel hier in de directe omgeving geen nieuwe gevoelige func-
ties mogelijk worden gemaakt. De volgende invoergegevens zijn voor deze wegen gehanteerd: 

Tabel 6.5  Berekeningsuitgangspunten 

naam weg verkeersintensiteiten in 2015 percentage vrachtverkeer 
Europaweg  48.200  8% 
Voorschoterweg (tussen Europaweg 
en Churchillaan) 

 56.006  7% 

Voorschoterweg (na Churchillaan 
richting Voorschoten)  

 33.444  7% 

De resultaten van de berekeningen met het CARII-programma zijn in tabel 6.6 te zien.  

Tabel 6.6  Concentratie stikstofdioxide in het jaar 2015 

naam weg afstand tot 
de wegas 
(in meters) 

achtergrondcon-
centratie NO2
(jaargemiddelde 
in g/m3) in 2015 

concentratie NO2
(jaargemiddelde 
in g/m3) in 2015 

grenswaarde 
NO2 (jaarge-
middelde in 

g/m3) in 2015  
 5  27  44 40 
 10  27  40 40 

Europaweg 

 30  27  37 40 
Voorschoterweg (tussen Eu-
ropaweg en Churchillaan) 

 30  27  32 40 

Voorschoterweg (na Chur-
chillaan richting Voorscho-
ten)

 30  27  29 40 

Resultaten berekeningen 
Voorschoterweg

Gelet op bovenstaande berekening blijkt, dat er voor het jaar 2015 voor de Voorschoterweg 
geen overschrijding van de grenswaarde plaatsvindt op een afstand van 30 m. Het plangebied 
ligt op een grotere afstand, waardoor hier geen belemmeringen voor de Oostvlietpolder uit 
voortvloeien.  

Europaweg 
Langs de Europaweg vindt, volgens een indicatieve berekening met het CARII-programma, op 
een afstand van circa 10 m geen overschrijding meer plaats van de grenswaarde voor stikstof-
dioxide. De woningen die gerealiseerd zullen worden in de groenzone tussen de Vlietwegzone 
en het bedrijvenpark, zullen op een veel grotere afstand 10 m vanaf de Europaweg gebouwd 
worden. De bestaande woningen langs de Vrouwenweg liggen op een afstand groter dan 30 m 
vanaf de Europaweg. Derhalve kan geconcludeerd worden dat het aspect luchtkwaliteit geen 
belemmeringen voor deze woningen op zal leveren.  

A4
Uit de Zonekaart Luchtkwaliteit langs Wegen, die is opgesteld door de provincie, blijkt dat in 
2000 de concentratie stikstofdioxide in een aanzienlijk deel van de Oostvlietpolder als gevolg 
van de A4 tussen de 40 en 50 g/m³ bedraagt. De grenswaarde van 40 g/m³ wordt in 2002 tot 
op 200 m vanaf de wegas van de A4 overschreden (CD-ROM luchtkwaliteit langs rijkswegen in 
2002). Ter plaatse van het studentencomplex ligt de concentratie zelfs tussen de 50 en 
60 g/m³.
Op de zonekaart luchtkwaliteit situatie 2010 (provincie Zuid-Holland, GC-scenario) is te zien, 
dat de luchtkwaliteit verbetert ten opzichte van 2000. Een deel van het plangebied ligt in de 
                                                     
1)  CAR staat voor Calculation of Air pollution from Road traffic-programma. Middels dit programma is het mogelijk om 

indicatief de concentratie stikstofdioxide ter plaatse van de gevoelige functies te berekenen.
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zone waar de concentratie stikstofdioxide 30 tot 40 g/m³  bedraagt. In 2002 wordt op een af-
stand van 50 m vanaf de wegas de plandrempel (56 g/m³) overschreden, hetgeen betekent dat 
op deze afstand in 2010 waarschijnlijk niet aan de grenswaarde van 40 g/m³ wordt voldaan. 
Volgens CAR-berekeningen (niet opgenomen in de tabel) is een afstand van minimaal 75 vol-
doende om in 2010 langs de A4 aan de grenswaarde voor stikstofdioxide te voldoen. In de di-
recte omgeving van de A4 worden geen nieuwe gevoelige functies mogelijk gemaakt. De aan-
wezigheid van de A4 heeft wat betreft het luchtkwaliteitsaspect derhalve geen gevolgen voor de 
ruimtelijke ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. 

Conclusie 
Het aspect luchtkwaliteit langs verkeerswegen levert voor de ruimtelijke ontwikkelingen die in dit 
bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt geen belemmeringen op. 



Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

153.10242.00

7. Juridische planbeschrijving 77

In dit hoofdstuk wordt de planvorm en de gekozen bestemmingen nader toegelicht. 

7.1. Planvorm en opzet bestemmingsregeling 

De toekomstige inrichting van het plangebied is op hoofdlijnen bekend. Een belangrijk aan-
dachtspunt bij de vormgeving van de voorschriften is de op ontwikkeling en beheer gerichte 
dubbele functie van het plan. Dit vraagt om een bestemmingsplan dat enerzijds voldoende 
flexibel is om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen, maar dat anderzijds, van-
wege de beoogde ruimtelijke kwaliteit, een aantal randvoorwaarden bevat voor de inrichting van 
het gebied. Daarom is gekozen voor een redelijk globale opzet van het bestemmingsplan waar-
bij de belangrijkste functies zijn weergegeven in de vorm van (globale) eindbestemmingen (met 
een rechtstreekse bouwtitel) en uit te werken bestemmingen. Tevens is gekozen voor het op-
nemen van een Beschrijving in Hoofdlijnen die deel uitmaakt van de voorschriften. De be-
heersfunctie van het plan blijkt uit de meer consoliderende woonbestemmingen voor de be-
staande woonfuncties langs de Vlietweg en de Vrouwenweg.  

Beschrijving in Hoofdlijnen 
In de Beschrijving in Hoofdlijnen zijn de hoofddoelstellingen van het plan en de wijze waarop 
deze dienen te worden verwezenlijkt per thema (bedrijven, ecologie, verkeer, water, recrea-
tie/volkstuinen) vastgelegd. Deze Beschrijving in Hoofdlijnen vormt het toetsingskader voor de 
invulling van de globale bestemmingen, de uit te werken bestemmingen en  meer in het alge-
meen  de inrichting van het gebied. Er wordt aandacht geschonken aan het algemene doel 
van de ontwikkeling van het plangebied, de wijze waarop de (hoofd)ontsluiting dient te worden 
vormgegeven, de wijze waarop een ruimtelijke zonering van het bedrijvenpark zal worden aan-
gebracht, de wijze waarop de natuurlijke en ecologische waarden in het gebied worden vorm-
gegeven en de wijze waarop de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting wordt nagestreefd.  

7.2. Toelichting op de bestemmingen 

De bestemmingsplanvoorschriften zijn gebaseerd op het "Bestemmingsplan nieuwe stijl" van de 
gemeente Leiden dat als standaard voor de Leidse bestemmingsplannen gehanteerd wordt. 
De voorschriften van het plan zijn opgebouwd in een aantal hoofdstukken. In hoofdstuk I zijn de 
algemene bepalingen, waaronder de beschrijving in hoofdlijnen, opgenomen. Hoofdstuk II bevat 
de bestemmingen zelf en in hoofdstuk III staan de overige bepalingen waaronder de vrijstel-
lings- en wijzigingsbevoegdheden. In dat laatste hoofdstuk zijn ook een aantal meer bijzondere 
bepalingen opgenomen die als het ware voorrang hebben boven de gewone bestemmingen. 
Bedoeld worden bepalingen over de archeologische waarden en de molenbiotoop die beide in 
het plangebied voorkomen. 

Hieronder volgt een nadere uitleg over de gehanteerde bestemmingen in het plangebied, opge-
nomen in hoofdstuk II van de voorschriften. 

Uit te werken gebied voor Bedrijvenpark 
De bestemming "Uit te werken gebied voor bedrijvenpark" voorziet in de realisering van een 
gemengd bedrijvenpark. De bestemming is globaal van opzet waarbij een zonering is gehan-
teerd voor de verschillende bedrijfscategorieën, conform de bij de voorschriften behorende 
Staat van Bedrijfsactiviteiten. De maximale bouwhoogten zijn op de plankaart of in de voor-
schriften aangegeven. Indien een aanduiding ontbreekt geldt als maximale bouwhoogte 18 m. 
Op de gronden langs de Hofvlietweg/A4 en de gronden grenzend aan de volkstuinen, de ecolo-
gische verbindingszone, de groenzone en het agrarisch gebied is 12 m de maximumhoogte. 
Langs de westzijde van de Europaweg wordt, om het gewenste stedenbouwkundige accent 
mogelijk te maken (toegang van de stad) incidenteel een hoogte van 24 m toegestaan (via een 
vrijstellingsbevoegdheid). Als minimumbouwhoogte is hier 12 m vereist. Dit laatste is in de 
voorschriften opgenomen. 
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Ontwikkeling van deze uit te werken gebieden kan pas plaatsvinden nadat een uitwerkingsplan 
(ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) rechtskracht heeft verkregen. De eisen 
waaraan een uitwerkingsplan moet voldoen zijn opgenomen in de uitwerkingsregels (zie artikel 
4).

Recreatie 
Binnen de bestemming Recreatie zijn de bestaande volkstuincomplexen en de toevoegingen 
daaraan vastgelegd (bestemming Rv) conform de daarvoor gevoerde procedure ex artikel 19 
WRO. Voorts heeft het gebied in het uiterst zuidwesten en in het noordwesten, grenzend aan 
het recreatiegebied Vlietland (gemeente Leidschendam) een recreatieve bestemming (bestem-
ming R(z)).
Tenslotte zijn de weidegronden tussen de Europaweg en de Vrouwenweg voorzien van een re-
creatieve bestemming (bestemming R). 

Woondoeleinden 1 
Deze bestemming omvat de bestaande woonbebouwing langs de Vlietweg en de Vrouwenweg 
en kent een consoliderend karakter. In de erfbebouwingsregeling is rekening gehouden met een 
zekere verruiming van de bebouwingsmogelijkheden, dit mede in verband met aanstaande wij-
zigingen in de Woningwet ten aanzien van vergunningvrij bouwen. 

Woondoeleinden 2 
Om een zekere verruiming van functies en bouwmogelijkheden mogelijk te maken is voor het 
gedeelte van de Vlietweg tussen de Europaweg en de volkstuinen een bestemming met meer 
flexibiliteit gekozen. Om onderscheid tussen de bestemmingen duidelijk te maken, is geopteerd 
voor de bestemming Woondoeleinden 2. Bij verruiming van functies kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan meer mogelijkheden voor aan-huis-gebonden beroepen en/of bedrijven. Ter plaat-
se van de aanduidingen "P" en "S" zijn respectievelijk een praktijkruimte en een sauna/beauty-
farm toegestaan. De omvang van deze bestemmingen is beperkt, zodat hinder voor de omge-
ving wordt voorkomen. 

Natuurgebied 
De beherende functie van het plan komt eveneens tot uiting in de bestemming Natuurgebied. 
Deze gronden zijn bestemd voor behoud (en ontwikkeling) van landschappelijke en natuur-
waarden, alsmede voor agrarisch medegebruik. Deze bestemming en de functie ervan moeten 
in samenhang gezien worden met het aangrenzende gebied met de bestemming Agrarische
doeleinden. Ook in dat gebied is sprake van landschap en natuurwaarden maar daar is de 
agrarische functie primair. Inrichting en beheer van beide gebieden wordt mede vormgegeven 
op basis van de in de beschrijving in hoofdlijnen neergelegde uitgangspunten.  

Ecologische verbindingszone 
De als zodanig bestemde zone betreft een strook grond van 50 m breed (smaller ter hoogte van 
de volkstuinen) welke dwars door het plangebied loopt en op die wijze de polder Cronesteyn 
met Vlietland verbindt. Binnen de zone mag niet worden gebouwd. De inrichting ervan moet 
voldoen aan de beschrijving in hoofdlijnen. De ecologische functie staat hierbij voorop. 

Groenzone  
Deze bestemming is gebruikt als zone aangrenzend aan de Vlietweg. Het doel is tweeledig: 
a. overgangszone tussen de woningen en voorzieningen langs de Vlietweg en het bedrijven-

terrein;
b. samen met de Vlietweg een groene verbinding tussen polder Cronesteyn en Vlietland.  
Het verschil met de ecologische verbindingszone komt tot uitdrukking in de inrichting die wordt 
afgestemd op het doel van de groenzone: afscherming en  samen met de Vlietweg  gebruik 
als verbinding. 
Binnen deze groenzone kunnen via een wijzigingsbevoegdheid een beperkt aantal (in totaal 8) 
woningen worden gebouwd. Ter hoogte van het volkstuincomplex zijn volkstuinen in de groen-
zone toegestaan. 
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Uit te werken gebied voor Groenzone en Woondoeleinden 
In de groenzone onder de Vlietweg is een gebied aangewezen voor Uit te werken gebied voor 
Groenzone en Woondoeleinden. Hier zijn woningen mogelijk nadat door het college van burge-
meester en wethouders (ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) een uitwerkings-
plan is vastgesteld. In de uitwerkingsregels zijn de maximale aantallen vastgelegd (zie arti-
kel 10), uitgaande van een systeem van bebouwingsclusters met gestapelde of vrijstaande wo-
ningen. 

Overige bestemmingen 
De Europaweg,en de Hofvlietweg zijn opgenomen in de bestemming Verkeersdoeleinden. De 
overige wegen in het plangebied zijn voorzien van de bestemming Verblijfsgebied. De be-
staande functies in het plangebeid zijn als zodanig bestemd. Het betreft Nutsdoeleinden, Ho-
reca, Water en Groenvoorzieningen. 

7.3. Overige bepalingen 

In hoofdstuk III zijn meer algemene voorschriften opgenomen, onder meer over vrijstellingen en 
de daarbij te volgen procedures. Hieronder volgt een uitleg over de meer bijzondere bepalingen. 

Archeologisch zoekgebied 
Daar in een groot deel van het plangebied sprake is van  archeologische verwachtingswaarden 
is in de voorschriften (artikel 26) opgenomen dat, voordat kan worden gebouwd of bepaalde 
werken kunnen worden uitgevoerd, door onderzoek aannemelijk moet zijn gemaakt dat ofwel 
geen archeologische waarden in het betrokken gebied zijn aangetroffen, dan wel dat deze ar-
cheologische waarden niet worden geschaad door het bouwvoornemen of de werkzaamheden 
in kwestie. 

Molenbiotoop 
Om de windvang (en het zicht) ten aanzien van de buiten het plangebied voorkomende molen 
(aan de overkant van de A4) te beschermen is in dit artikel (artikel 25) gegarandeerd dat binnen 
het gedeelte van het plangebied dat  binnen een cirkel van 400 m vanaf de molen (ofwel binnen 
de molenbiotoop) valt, de bebouwing niet boven 9 m uitkomt.  

Wijzigingsbevoegdheden 
In het plangebied is een aantal wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Zodoende is aan het col-
lege van burgemeester en wethouders de bevoegdheid (ex artikel 11 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening) geboden om op een aantal plaatsen de bestemming te wijzigen. Het betreft 
onder meer de mogelijkheid aanvullende woningbouw aan en onder de Vlietweg te realiseren 
en om in het klooster aan de Vrouwenweg een meer op horeca gerichte functie te vestigen. Om 
te garanderen dat belangen van derden bij gebruikmaking van deze wijzigingsbevoegdheden 
afdoende aan bod kunnen komen, is een uitgebreide regeling ten aanzien van de te volgen pro-
cedure in het artikel over deze wijzigingsbevoegdheden (artikel 24) toegevoegd. 
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8. Economische uitvoerbaarheid 81

Naast de juridische en maatschappelijke haalbaarheid van de uitvoering van het bestemmings-
plan Oostvlietpolder, is ook een onderzoek gedaan naar de financieel-economische haalbaar-
heid. Daartoe is de notitie "Globale verkenning financieel-economische haalbaarheid Oostvliet-
polder" opgesteld. Deze notitie is in verband met financiële belangen van de gemeente vertrou-
welijk en ligt daarom op de gebruikelijke wijze voor raadsleden ter inzage. In hoofdlijnen volgt 
hier een samenvatting van de notitie. 

Allereerst is het plangebied benoemd en zijn de toekomstige bestemmingen aan de verschil-
lende gronden toegekend overeenkomstig het bestemmingsplan. Uit die berekening blijkt dat 
het totale gebied 200 ha omvat, waarvan meer dan 100 ha een "groene" bestemming krijgt 
(45 ha agrarisch, 24 ha recreatief, 8 ha ecologie en 30 ha natuurgebied). Het bedrijvenpark (be-
stemming UB) meet (afgerond) 47 ha. De overige hectares hebben vooral betrekking op be-
staande functies (wonen, wegen, water). 

Kosten 
Aan de kostenkant is rekening gehouden met de aankoop van agrarische grond ten behoeve 
van het bedrijvenpark én de realisatie van het natuurgebied. Daarbij is uitgegaan van de in de 
afgelopen jaren gestegen prijs van agrarische grond. De totale omvang van de aankoop, plan-
schade en sanering van gronden is aanzienlijk en ligt rond de € 35 miljoen. 
De tweede grote kostenpost is het bouwrijp maken van het bedrijvenpark. Daarbij zijn de kosten 
van ophoging, verharding, riolering en kunstwerken in beeld gebracht. De inrichtingsschets van 
de stadsbouwmeester is leidraad geweest in samenhang met het streven om binnen de bruto-
oppervlakte 47 ha bruto 35 ha uitgeefbaar terrein te realiseren. Bij deze financiële onder-
bouwing is nog geen rekening gehouden met de 5 ha uitgeefbaar terrein die in de toekomst via 
een bestemmingsplanwijziging zal worden gevonden. De exacte maten zullen de komende 
jaren al werkend in beeld komen.  
De kosten van bouwrijp maken belopen circa € 45 miljoen. Hier komen ongeveer 5 miljoen euro 
aan kosten voor rente en inflatiecorrectie bij. Het Grondbedrijf kent overigens met ingang van 
2003 de kostencomponent "niet verrekenbare BTW" op grondexploitaties niet meer. Deze 
voormalige kostencomponent wordt bij de invoering van het BTW-compensatiefonds geclaimd 
bij dit fonds. 
De totale kosten komen dan uit op circa € 85 miljoen.  

Opbrengsten 
Aan de opbrengstenkant wordt de hoofdmoot bepaald door oppervlak en grondprijs van het te 
verkopen bedrijfsterrein. De uitgifte van de grond nabij de Vlietweg voor de bouw van woningen 
levert eveneens een bijdrage. De totale opbrengst van uitgifte van grond is becijferd op circa 
€ 85 miljoen. Daarbij is ook rekening gehouden met de toegekende TIPP-subsidie. 

Conclusie 
De eindconclusie van de financiële verkenning is dat de exploitatie naar de thans bestaande 
inzichten sluitend is. 
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9. Inspraak en overleg 83

Van de gevolgde inspraakprocedure en het overleg ex artikel 10 Bro is uitgebreid verslag ge-
daan in de aparte notitie Inspraak en Overleg, die als losse bijlage bij dit plan behoort. 
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Bijlage 1. Risicoanalyse m.e.r.-(beoordelings)plicht 1

Voor de Oostvlietpolder bestaat het voornemen voor de aanleg c.q. uitbreiding van een aantal 
activiteiten. Het betreft de aanleg van een bedrijventerrein, een baggerdepot en een groenzone 
en de uitbreiding van het bestaande volkstuincomplex. In deze memo worden de bovenge-
noemde activiteiten beoordeeld op een eventuele m.e.r.(-beoordelings)plicht.  
De beoordeling geschiedt aan de hand van de criteria zoals genoemd in het Besluit milieueffect-
rapportage 1994, zoals gewijzigd bij Besluit van 7 mei 1999. In eerste instantie zal beoordeeld 
worden of de Oostvlietpolder aangemerkt kan worden als gevoelig gebied. Vervolgens vindt een 
beoordeling plaats op basis van criteria voor de individuele activiteiten.  

Gevoelig gebied 
Conform het Besluit milieueffectrapportage is er sprake van een "gevoelig gebied" indien het 
gebied is: 
- aangewezen als:  

beschermd natuurmonument; 
watergebied van internationale betekenis; 
speciale beschermingszone ten behoeve van behoud vogelstand; 
speciale beschermingszone ten behoeve van instandhouding natuurlijk habitats; 

- vastgelegd als kerngebied, natuurontwikkelingsgebied of begrensde ontwikkelingszone (in 
bestemmingsplan, Streekplan of Structuurschema Groene Ruimte); 

- vastgelegd als gebied met behoud en herstel van bestaande landschapskwaliteit (in be-
stemmingsplan, Streekplan of Structuurschema Groene Ruimte); 

- aangewezen als beschermingsgebied voor grondwater;  
- aangewezen als beschermd monument. 

De Oostvlietpolder maakt geen deel uit van het Groene Hart, maar is wel onderdeel van de 
rijksbufferzone Den Haag-Leiden. Het gebied is echter in het bepalend ruimtelijk beleid (onder 
andere bestemmingsplan, Streekplan, Structuurschema Groene Ruimte) niet benoemd als 
ecologisch en/of landschappelijk waardevol gebied. Op basis hiervan kan geconcludeerd wor-
den dat de Oostvlietpolder (en dus ook de geplande ecozone) niet onder de bovengenoemde 
criteria valt. Dit betekent dus dat de Oostvlietpolder geen "gevoelig gebied" is conform het Be-
sluit milieueffectrapportage.  

Criteria m.e.r.(-beoordelings)plicht 
Voor de verschillende activiteiten is in deze paragraaf beoordeeld of ze m.e.r.(-beoorde-
lings)plichtig zijn. De beoordeling is gedaan aan de hand van criteria zoals genoemd in het Be-
sluit milieueffectrapportage. In tabel 1 zijn de criteria en conclusies per activiteit overzichtelijk 
weergegeven.  

Volkstuinen 
In de Oostvlietpolder is al een ruime strook volkstuinen aanwezig. Bij de herinrichting van de 
Oostvlietpolder zal een bepaald deel van de bestaande volkstuinen verdwijnen. Hiervoor in de 
plaats komt (een groter) gebied aan volkstuinen terug. Het areaal volkstuinen in het gebied 
wordt hiermee verdubbeld.  

Bepalend voor de beoordeling van een eventuele m.e.r.(-beoordelings)plicht is de mate van uit-
breiding van het volkstuincomplex. Reeds (legaal) gerealiseerd volkstuingebied blijft bij het be-
palen van de m.e.r.(-beoordelings)plicht buiten beschouwing (zie in dit verband ABR 13/10/98, 
BR'99/766). De uitbreiding van het volkstuinencomplex wordt reeds middels een artikel 19 lid 1 
WRO-procedure mogelijk gemaakt. Daarnaast breidt het areaal volkstuinen uit met circa 13 ha, 
waardoor de uitbreiding ruim onder de drempel voor een m.e.r.(-beoordelings)plicht blijft (zie 
ook tabel 1). 
Overigens is het nog maar de vraag of volkstuinen onder het begrip "recreatieve- en toeristische 
voorzieningen" vallen. Aangezien de uitbreiding van volkstuinen onder de drempel van m.e.r.(-
beoordelings)plicht blijft, hoeft dit niet uitgezocht te worden. 
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Bedrijventerrein 
In de Oostvlietpolder is tevens een bedrijventerrein gepland met een (bruto)oppervlak van circa 
55 hectare. Voor bedrijventerreinen ligt de drempel voor een m.e.r.-beoordeling bij 75 ha. Voor 
dit bedrijventerrein geldt dus geen m.e.r.(-beoordelings)plicht. 

Tabel 1  Criteria m.e.r.(-beoordelings)plicht 

m.e.r.-plicht m.e.r.-beoordelingsplicht Oostvlietpolder 
recreatieve of toeristische voorzieningen (volkstuinen)

aantal bezoekers (p.j.) > 500.000 > 250.000 n.v.t. 

totaal oppervlakte uitbreiding > 50 ha > 25 ha circa 13 ha. 

totaal oppervlakte in gevoelig gebied > 20 ha > 10 ha n.v.t. 

bedrijventerrein 

totaal oppervlakte > 150 ha > 75 ha circa 55 ha 

Conclusie en/of aanbevelingen 
Geconcludeerd kan worden dat voor de uitbreiding van de volkstuinen en voor de aanleg van 
het bedrijventerrein geen m.e.r.(-beoordelings)plicht geldt.  
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Bijlage 2. Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak 
Raad van State 
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Bijlage 3. Toelichting op de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten en aanpak milieuzone-
ring

1

Inleiding
In dit bestemmingsplan is voor de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten een milieuzonering 
toegepast, gekoppeld aan een Staat van Bedrijfsactiviteiten. Dit is een lijst waarin de meest 
voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten al naar gelang de te verwachten belasting voor 
het milieu zijn ingedeeld in een aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de 
volgende ruimtelijk relevante milieuaspecten van belang: 
- geluid; 
- geur; 
- stof; 
- gevaar (met name brand- en explosiegevaar); 
- verkeersaantrekkende werking. 

Doel van de staat en gebruikte bronnen 
De in dit plan gebruikte Staat van Bedrijfsactiviteiten is primair bedoeld voor lokale en regionale 
bedrijventerreinen (en dus in mindere mate voor grootschalige industrieterreinen met zware in-
dustrie) al dan niet in combinatie met verspreid gesitueerde bedrijfsbestemmingen. Als belang-
rijkste bron bij het opstellen van de staat is gebruikgemaakt van de lijst van bedrijfstypen uit de 
publicatie "Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 
2001 (de zogenaamde "basiszoneringslijst"). 
In deze lijst zijn voor een groot aantal bedrijfstypen en -activiteiten richtafstanden ten opzichte 
van een "rustige woonwijk" vermeld (in 10 stappen oplopend van 0 tot 1.500 m). Tevens is met 
een index aangegeven in welke mate rekening moet worden gehouden met verkeersaantrek-
kende werking. Toepassing van de richtafstanden is gewenst om het mogelijk ontstaan van mi-
lieuknelpunten al in ruimtelijk spoor te voorkomen. Hierbij is ervan uitgegaan dat de bedrijven 
ter voorkoming van hinder en/of gevaar die technieken toepassen, die thans als de meest ge-
bruikelijke worden beschouwd. 

Om tot een praktisch goed bruikbare Staat van Bedrijfsactiviteiten te komen is de basiszone-
ringslijst van de VNG op de volgende punten nader bewerkt en aangevuld: 
- De VNG-lijst benoemt richtafstanden voor alle denkbare activiteiten. In de staat zijn alleen 

die activiteiten geselecteerd die op een bestemming "bedrijfsdoeleinden" kunnen voorko-
men. Andere activiteiten zoals horeca of recreatie krijgen een eigen bestemming; bij het 
toekennen van deze andere bestemmingen wordt op een andere wijze rekening gehouden 
met mogelijke milieuhinder van deze functies.  

- In de VNG-publicatie zijn de 10 richtafstanden ondergebracht in 6 categorieën. Met name 
voor de categorieën 3 en 4 blijkt dit in de praktijk op lokale en regionale bedrijventerreinen 
vaak onhandig te zijn. Er moet dan zonder nadere noodzaak altijd worden uitgegaan van 
de grootste afstand binnen deze categorie. Om een meer gedifferentieerde milieuzonering 
mogelijk te maken zijn de categorieën 3 en 4  overeenkomstig de richtafstanden van de 
basiszoneringslijst  onderverdeeld in 2 subcategorieën (categorieën 3.1 en 3.2 respectie-
velijk 4.1 en 4.2). Hierdoor wordt meer duidelijkheid gegeven over de aan te houden richt-
afstanden. 

- De basiszoneringslijst gaat in het algemeen uit van relatief grote bedrijven en houdt daar-
door weinig rekening met de specifieke situatie van kleinere en daardoor veelal minder 
hinderlijke bedrijven die veelvuldig op lokale bedrijventerreinen, in dorpskernen en derge-
lijke voorkomen. De praktijk leert dat deze kleinere bedrijven, uitgaande van de basiszone-
ringslijst, zonder milieuredenen zouden worden uitgesloten van de vestiging op dergelijke 
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locaties; of dat ten behoeve van de vestiging onnodige vrijstellingsprocedures zouden 
moeten worden doorlopen. Voor de meest voorkomende bedrijfstypen is daarom in deze 
staat op basis van andere literatuurbronnen en praktijkervaringen een nadere differentiatie 
naar bedrijfsgrootte toegepast1).
Incidenteel komt ook het tegenovergestelde voor, namelijk dat de feitelijke hinder/ richtaf-
stand groter is dan de basiszoneringslijst aangeeft. Voor de betreffende bedrijven is de 
categorie-indeling op grond van veelvuldige praktijkervaringen2 aangepast.  

- Ter verduidelijking van de informatie in de basiszoneringslijst zijn de "grote lawaaimakers" 
zoals bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder ondergebracht in afzonderlijke catego-
rieën (categorieën 4.1A tot en met 6A). Dit om voor iedereen duidelijk te maken welke acti-
viteiten alleen op terreinen met een vastgestelde geluidszone zijn toegestaan. Daarmee 
wordt voorkomen dat bedrijven, burgers en handhavers twee afzonderlijke lijsten moeten 
raadplegen. Als bron hiervoor is de basiszoneringslijst en het Inrichtingenbesluit milieube-
heer gehanteerd. 

- Bedrijfsactiviteiten waarbij het milieuaspect "gevaar" (mede) maatgevend is voor de cate-
gorie-indeling zijn van een specifieke aanduiding voorzien. In situaties waarbij (voor de 
overige milieuaspecten) wordt afgeweken van de richtafstanden worden deze activiteiten 
bij voorkeur uitgesloten van vestiging binnen de richtafstand vanaf woningen en andere 
gevoelige bestemmingen.

Criteria voor de toelaatbaarheid van bedrijven in standaardsituaties 
De hier gebruikte lijst deelt de bedrijfsactiviteiten conform de VNG-publicatie in zes gewone 
categorieën in. Categorie 1 heeft betrekking op activiteiten die geen hinder van belang veroor-
zaken en categorie 6 heeft betrekking op zeer zware industrie.  
De richtafstanden en de indices voor de verkeersaantrekkende werking uit de VNG-publicatie 
kunnen ten behoeve van de meest gebruikelijke toepassing in bestemmingsplannen worden 
vertaald naar de volgende (ruimtelijke) criteria voor de toelaatbaarheid: 

categorie 1 : bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de 
omgeving toelaatbaar zijn in woonwijken. 

categorie 2 : bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de 
omgeving toelaatbaar zijn tussen of onmiddellijk naast woonbebouwing, 
echter alleen in gebieden met gemengde functies. In niet-gemengde ge-
bieden geldt een afstandsindicatie van 30 meter. 

categorie 3 :  bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de 
omgeving in enige mate ruimtelijk gescheiden dienen te zijn van woonwijken 
en in verband met de verkeersaantrekkende werking dienen te zijn voorzien 
van een eigen autoverbinding met gebiedsontsluitingswegen: 
. subcategorie 3.1: gescheiden door een weg of een groenstrook 

(afstandsindicatie 50 meter); 
. subcategorie 3.2: gescheiden door een andere niet of weinig gevoelige 

functie (afstandsindicatie 100 meter). 

categorie 4 : bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de 
omgeving op behoorlijke afstand van woonwijken gesitueerd dienen te zijn: 
. subcategorie 4.1: afstandsindicatie 200 meter; 
. subcategorie 4.2: afstandsindicatie 300 meter. 

categorieën 5 en 6: bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op 
grote afstand van woonwijken gesitueerd dienen te zijn. De aan te houden 

                                                     
1)  Het gaat daarbij vooral om kleinere aannemingsbedrijven, timmer- en constructiewerkplaatsen, transportbedrijven 

en handelsbedrijven. Voor de aangepaste inschaling zijn de volgende bronnen gebruikt: Publicaties van het 
ministerie van VROM over geluidsproductie en richtafstanden van bedrijven en installaties, AmvB's op basis van 
de Wet milieubeheer, Planologische kengetallen, Inspectiewijzer Milieuhygiëne. In alle gevallen waarbij de 
bedrijvenlijst van de VNG is aangevuld of bewerkt, is de ruimtelijk relevante hinder als doorslaggevende factor 
gehanteerd.

2)  Zo heeft de praktijk bijvoorbeeld geleerd dat transportbedrijven waar vrachtauto's met draaiende koelinstallaties 
worden gestald (aanzienlijk) meer hinder kunnen veroorzaken dan de VNG-lijst vermeldt. Hetzelfde geldt voor 
grootschalige loonbedrijven.
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afstanden dienen per geval te worden bepaald (afstandsindicaties van be-
drijven uit categorie 5: 500 - 1.000 m, categorie 6: 1.500 m). 

De bedrijfsactiviteiten uit categorieën 4.1A/4.2A, 5A en 6A komen voor wat betreft de mate van 
hinder en gewenste afstand overeen met de categorieën 4.1/4.2, 5 en 6 maar zijn alleen toe-
laatbaar indien rond het betreffende terrein een geluidszone ex artikel 41 en verder respectie-
velijk 53 en verder van de Wet geluidhinder is vastgesteld. 

Afwijkende gebiedstypen 
De bovenbeschreven criteria voor de toelaatbaarheid gaan (behalve voor categorie 2) uit van 
zonering ten opzichte van een "rustige woonwijk". Zoals ook in de VNG-publicatie is aangege-
ven en in vaste jurisprudentie is bevestigd, kan voor andere omgevingstypen worden afgewe-
ken van de richtafstanden. Daarbij is van belang te constateren dat de VNG-publicatie richtaf-
standen zijn; door hiervan uit te gaan kan het mogelijk ontstaan van milieuknelpunten al in het 
ruimtelijk spoor worden voorkomen. De praktijk leert echter dat het ontstaan van daadwerkelijke 
knelpunten voor alle milieuaspecten (behalve gevaar) door toepassing van gerichte maatrege-
len in het milieuvergunningenspoor ook bij kleinere afstanden goed kan worden voorkomen.  

Bij de toepassing van dit principe met gebruikmaking van deze Staat van Bedrijfsactiviteiten 
worden de volgende uitgangspunten bij afwijkende gebiedstypen gehanteerd: 
- Leidraad is de aanbeveling van de VNG om afwijkingen van richtafstanden naar beneden 

(dus toepassing van een kortere afstand dan de richtafstand) in beginsel te beperken tot 
één afstandsstap (dus bijvoorbeeld van 100 naar 50 meter). 

- De richtafstanden worden voor alle milieuaspecten in gelijke mate verlaagd behalve voor 
"gevaar"/externe veiligheid; de richtafstand voor gevaar komt (globaal) overeenkomt met 
de grenswaarde voor het persoonsgebonden risico die in nieuwe situaties bij woningen e.d. 
en niet mag worden overschreden. 

In de onderstaande tabel worden de meest voorkomende gebiedstypen omschreven waar een 
afwijking van de richtafstanden veelal gewenst is. De tabel geeft echter alleen een richtsnoer. 
Elke situatie is anders en vereist maatwerk. Per plan moet de aanpak in de plantoelichting na-
der worden beoordeeld en gemotiveerd.  

Gebiedstype Toegestane afwijking Motivatie 
1a. Gebied waar functiemenging wordt 
nagestreefd (bijv. nieuw woongebied 
met toevoeging van bedrijvigheid) 

verlaging richtafstan-
den met 1 afstandsstap

kortere afstand is aanvaardbaar in het 
belang van functiemenging (levendig-
heid, handhaving bestaande woningen) 

1b. Verspreid gesitueerde woningen in 
een gebied met functiemenging en/of 
op locaties met andere verstorings-
bronnen (bijv gesitueerd langs drukke 
wegen) 

idem er is al sprake van een verhoogd hin-
derniveau;  

2. Stiltegebied / verstoringsgevoelig 
natuurgebied 

verhoging richtafstan-
den met 1 afstandsstap 

voor stiltegebieden en (zeer) versto-
ringsgevoelige natuurgebieden geldt in 
beginsel een strengere norm voor ge-
luid (40 dB(A)) dan voor een rustig 
woongebied (45 dB(A)) 

Een specifiek geval vormen daarnaast bedrijfswoningen op bedrijventerreinen. In navolging van 
het beleid van o.a. de provincie Zuid-Holland wordt het uitgangspunt gevolgd dat bedrijfsgebon-
den woningen desgewenst kunnen worden toegestaan op bedrijventerreinen waar maximaal 
activiteiten uit categorie 3.1 zijn toegelaten.  

Opzet van de Staat 
In de Staat zijn twee verschillende soorten categorie-indelingen toegepast (zie ook de inhouds-
opgave): 
- indeling op grond van bedrijfsactiviteiten (hoofdstuk I); 
- indeling op grond van het opgestelde elektromotorisch vermogen (hoofdstuk II). 
In beginsel zijn beide indelingen van toepassing.  
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De indeling van hoofdstuk I is de belangrijkste. Hiervoor is, net als in de VNG-publicatie, ge-
bruikgemaakt van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) uit 1993. In de praktijk kan het voorko-
men dat de activiteiten binnen een bedrijf in twee of meer verschillende groepen volgens de 
SBI-indeling vallen. In beginsel geldt dan de hoogste categorie van de Staat van Bedrijfsactivi-
teiten. Indien de bedrijfsonderdelen/ -activiteiten duidelijk ruimtelijk van elkaar kunnen worden 
gescheiden, kunnen de bedrijfsonderdelen echter ook apart worden ingedeeld. 
Bij sommige activiteiten wordt ook onderscheid gemaakt naar de omvang van de activiteiten. Dit 
betreft in de eerste plaats de afbakening van de A-categorieën. Daarnaast worden veel voor-
komende kleinere bedrijven op grond van hun oppervlak of capaciteit apart ingedeeld. Dit op-
pervlak betreft de bij het bedrijf c.q. voor de betreffende bedrijfsactiviteit in gebruik zijnde gron-
den, ongeacht of de gronden bebouwd zijn of niet. 

De indeling op grond van het opgestelde elektromotorisch vermogen (hoofdstuk II) is altijd ge-
koppeld aan de indeling volgens hoofdstuk I en is slechts in een beperkt aantal gevallen bepa-
lend voor de uiteindelijke indeling van bedrijven. Het gaat hierbij om inrichtingen die vanwege 
een zeer groot vermogen onder de "grote lawaaimakers" (A-categorieën) vallen en om bedrijfs-
activiteiten die in de indeling volgens hoofdstuk I de aanduiding * hebben gekregen. De laatst-
genoemde aanduiding is gebruikt bij bedrijven waar vaak kleinere, weinig hinderlijke activiteiten 
voorkomen die op deze wijze rechtstreeks in een lagere categorie kunnen worden ingeschaald. 
Bij deze activiteiten is het aspect geluid bepalend en daarom geeft het elektromotorisch vermo-
gen een betere maat voor de hinderlijkheid dan bijvoorbeeld het bedrijfsoppervlak. 

Flexibiliteit
De Staat van Bedrijfsactiviteiten blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder 
door bedrijfsactiviteiten in te schatten. Het is bovendien tijdgebonden. Het komt in de praktijk 
dan ook voor dat een bepaald bedrijf als gevolg van een geringe omvang van hinderlijke deel-
activiteiten, een milieuvriendelijke werkwijze of bijzondere voorzieningen minder hinder veroor-
zaakt dan in de Staat van Bedrijfsactiviteiten is verondersteld. In het bedrijvenartikel van de 
planvoorschriften is daarom bepaald dat burgemeester en wethouders een dergelijk bedrijf via 
een vrijstelling een categorie lager kunnen indelen (dus bijvoorbeeld van categorie 3 naar 2 of 
van categorie 4 naar 3); bij de categorieën met een onderverdeling in subcategorieën wordt 
daarbij bedoeld dat vrijstelling tot de laagste van de subcategorieën mogelijk is (dus van cate-
gorie 4 naar maximaal 3.1).1) Om een vrijstelling te kunnen verlenen moet worden aangetoond 
dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de 
desbetreffende lagere categorie. Deze beoordeling dient zich te richten op de in de staat aan-
gegeven maatgevende milieuaspecten. 
Voor de bedrijven uit de A-categorieën is alleen maar een vrijstelling mogelijk voor de indeling 
in een lagere A-categorie. 

Bij sommige bedrijfsactiviteiten is bij de indeling uitgegaan van een continue bedrijfsvoering, 
waarbij de hinderlijke activiteiten ook 's nachts plaatsvinden. Dit is in de staat aangegeven met 
een "C" in de laatste kolom. Het kan echter voorkomen dat een specifiek bedrijf niet continu 
werkt. Dit gegeven kan eveneens aanleiding zijn om het bedrijf via bovengenoemde vrijstel-
lingsmogelijkheid een categorie lager in te delen. 

Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten niet 
zijn genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Wanneer deze bedrijven wat betreft milieube-
lasting gelijk kunnen worden gesteld met volgens de bestemmingsregeling toegelaten bedrijven 
kan voor de vestiging van deze bedrijven eveneens een vrijstelling worden verleend. 

                                                     
1 Volgens vaste jurisprudentie is toepassing van een dergelijke vrijstellingsmogelijkheid zelfs verplicht. 
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Bijlage 4. Bedrijfsinventarisatie 

straat nr. naam en aard van het bedrijf S.B.I.
code 

categorie 
S.v.B. 

totaal op-
gesteld 
motorisch
vermogen 

algemene 
toelaat-
baarheid 

opmerkingen/bijzonderheden/eventuele 
klachten

bestem-
mingsre-
geling 

Vlietweg 1 Loodgieter, fitter, installatie sanitair 45.3 2  1  B(1)is 

 12 Gasdruk regel- en meetstation - - - - Bn

 80A Gasverdeelstation, odorisatie - - - - Bn

 84 v.d. Berg, stallingsbedrijf boten en 
caravans

63.2 3.1  1 B(1)dtr/cs

Vrouwenweg 11 Cronesteyn antiekhandel 51.4 2  1 B(1)hvw 

 53 CP Amusement, speelautomaten-
handel 

51.4 2  1  B(1)hvw 

Vrouwenweg/
Europaweg 

 Gasdruk regel- en meetstation - - - - Bn



Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

153.10242.00
SVH 1997

Bijlage 5. Toelichting op de Staat van Horeca-
activiteiten

1

Milieuzonering van horeca-activiteiten 
De problematiek van hinder door horecabedrijven onderscheidt zich als zodanig nauwelijks van 
de problematiek van hinder veroorzaakt door "gewone" niet-agrarische bedrijven. Bij het op-
stellen van de in de voorschriften opgenomen Staat van Horeca-activiteiten en het daarmee 
samenhangende toelatingsbeleid is daarom nauw aangesloten bij de Staat van Bedrijfsactivi-
teiten die al veel langer in bestemmingsplannen wordt toegepast.  
Ook voor horecabedrijven bieden de Wet milieubeheer en de APV onvoldoende mogelijkheden 
om alle relevante vormen van hinder te voorkomen. De milieuzonering van horecabedrijven in 
het bestemmingsplan richt zich in aanvulling op de beide genoemde instrumenten op de vol-
gende vormen van hinder: 
- geluidshinder door afzonderlijke inrichtingen in een rustige omgeving; 
- (cumulatieve) geluidshinder buiten de inrichting(en) en verkeersaantrekkende werking/ par-

keerdruk. 

Analoog aan de regeling voor "gewone" bedrijven worden bij de uitwerking van een ruimtelijk 
beleid voor hinderlijke horeca-activiteiten drie stappen onderscheiden: 
- indelen van activiteiten in ruimtelijk relevante hindercategorieën; 
- onderscheiden van gebiedstypen met een verschillende hindergevoeligheid; 
- uitwerken van een beleid in hoofdlijnen: in welke gebieden zijn welke categorieën in het al-

gemeen toelaatbaar. 

De onderstaande toelichting gaat nader in op de gehanteerde hindercategorieën en het alge-
mene toelatingsbeleid voor deze categorieën. Opgemerkt wordt dat naast de criteria ter voor-
koming van ongewenste horeca-activiteiten ook ruimtelijk-functionele overwegingen een rol 
kunnen spelen bij het ruimtelijk beleid voor horeca-activiteiten; daarop wordt op deze plaats niet 
ingegaan. 

Gehanteerde criteria
Voor een indicatie van de mate van hinder veroorzaakt door horeca-activiteiten biedt de basis-
zoneringslijst uit de VNG-publicatie "bedrijven en milieuzonering" een goed vertrekpunt. De daar 
gehanteerde, nogal grove benadering behoeft echter voor een in de praktijk bruikbare Staat van 
Horeca-activiteiten aanvulling en nadere motivering. In aanvulling op de gegevens uit de VNG-
publicatie is gebruikgemaakt van de volgende ruimtelijk relevante criteria: 
- de voor verschillende soorten horeca-inrichtingen over het algemeen gebruikelijke ope-

ningstijden1); deze zijn voor het optreden van hinder uiterst relevant; het Besluit horecabe-
drijven en de circulaire industrielawaai hanteren immers voor de dag-, avond- en nachtpe-
riode verschillende milieunormen; 

- de mate waarin een bedrijfstype naar verwachting bezoekers en in het bijzonder bezoekers 
per auto en/of brommers (scooters) aantrekt. 

Categorieën van horeca-activiteiten
Mede op grond van bovengenoemde criteria worden in de Staat van Horeca-activiteiten de vol-
gende drie categorieën onderscheiden (waarvan één categorie met drie subcategorieën): 
1. "lichte horeca": Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geo-

pend (in hoofdzaak verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts be-
perkte hinder voor omwonenden veroorzaken: restaurants, cafetaria's, ijssalons en derge-
lijke. Het gaat daarbij dus om bedrijven die uit een oogpunt van hinder vooral in woonge-
bieden niet wenselijk zijn. In gemengde gebieden en weinig gevoelige gebieden dient 
mede in relatie tot de verkeersontsluiting een nadere afweging plaats te vinden. 

 In deze categorie zijn de volgende subcategorieën onderscheiden: 

                                                     
1) Er wordt hier nadrukkelijk gesproken over openingstijden die normaal gesproken verbonden zijn aan het 

functioneren van een type horecabedrijf; de toelaatbare openingstijden van een individueel bedrijf worden niet via 
het bestemmingsplan bepaald maar middels de vergunning op grond van de APV.
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1a. qua exploitatie aan detailhandelsfunctie verwante horeca die in de praktijk nauwelijks 
van de eigenlijke detailhandel kunnen worden onderscheiden zoals ijssalons, cafetari-
a's, snackbars en dergelijke; met name in centrumgebieden kan het in verband met 
ruimtelijk-functionele aspecten gewenst zijn deze groep als afzonderlijke categorie te 
beschouwen; 

1b. overige lichte horeca: restaurants; 
1c. bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking: grotere restaurants, 

grotere hotels, McDrives e.d. 
2. "middelzware horeca": Bedrijven die normaal gesproken ook 's nachts geopend zijn en die 

daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: cafés, bars, biljart-
centra, zalenverhuur e.d. Deze bedrijven zijn over het algemeen alleen toelaatbaar in wei-
nig gevoelige gebieden, zoals gebieden met primair een functie voor detailhandel en voor-
zieningen. 

3. "zware horeca": Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts moeten zijn geo-
pend en die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor 
de omgeving met zich mee kunnen brengen (verkeersaantrekkende werking, daarmee ge-
paard gaande hinder op straat en parkeeroverlast): dancings, discotheken en partycentra. 
Deze bedrijven zijn alleen toelaatbaar in specifiek voor dergelijke bedrijven aangewezen 
gebieden. 

Flexibiliteit
De Staat van Horeca-activiteiten blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder 
door horeca-activiteiten in te schatten. De lijst van activiteiten is bovendien tijdgebonden. Het 
komt in de praktijk dan ook voor dat een bepaald horecabedrijf als gevolg van een geringe om-
vang van hinderlijke deelactiviteiten, een aangepaste werkwijze (bijvoorbeeld geen openstelling 
noodzakelijk in de nachturen) of bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de 
Staat van Horeca-activiteiten is verondersteld. In het betreffende artikel van de planvoorschrif-
ten is daarom bepaald dat burgemeester en wethouders een dergelijk bedrijf via een vrijstelling 
één categorie lager kunnen indelen. Dit betekent bijvoorbeeld van categorie 3 naar 2. Bij cate-
gorie 1, met een onderverdeling in subcategorieën, wordt daarbij bedoeld dat vrijstelling tot de 
laagste subcategorie mogelijk is (dus van categorie 2 naar maximaal 1a, maar bijvoorbeeld ook 
van 1c naar 1b). Om een vrijstelling te kunnen verlenen moet worden aangetoond dat het bedrijf 
naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de desbetref-
fende lagere categorie. Deze beoordeling dient met name te worden getoetst aan het aspect 
geluidshinder. 

Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde horeca-activiteiten zich aandienen, niet zijn genoemd in 
de Staat van Horeca-activiteiten. Wanneer deze bedrijven wat betreft milieubelasting gelijk kun-
nen worden gesteld met volgens de bestemmingsregeling toegestane horecabedrijven kan voor 
de vestiging van deze bedrijven eveneens een vrijstelling worden verleend. 
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Bijlage 6. Berekeningen wegverkeerslawaai 
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Bijlage 7. Flora en fauna 1

B7.1.  Inleiding 

Aanleiding
In de Oostvlietpolder zal een bedrijventerrein van 55 ha worden gerealiseerd. Deze ingreep zal 
het leefgebied/groeiplaats van vele dieren en planten doen verdwijnen. In het kader van de 
Flora- en faunawet genieten een aantal van de te verdwijnen dier- en plantensoorten een be-
schermde status. Deze wet stelt kortweg dat, vóórdat met werkzaamheden wordt aangevangen, 
eerst ontheffing moet worden aangevraagd, indien door middel van deze wet te beschermen 
dieren en planten in hun bestaan worden aangetast. 

De huidige kenmerken van de Oostvlietpolder (nat graslandgebied, dichtbegroeid volkstuin-
complex) geven aanleiding om te veronderstellen dat er te beschermen natuurwaarden aanwe-
zig zijn. Natte graslanden en volkstuincomplexen zijn meestal rijk aan broedvogels en hebben 
vaak (afhankelijk van leeftijd) een belangrijke betekenis voor amfibieën. Het Natuurloket 
(www.natuurloket.nl) en diverse inventarisatieatlassen onderschrijven dit. 

Het veldonderzoek met betrekking tot de broedvogels, vleermuizen en flora is uitgevoerd door 
RBOI Rotterdam B.V. Bureau Waardenburg heeft het plangebied onderzocht op het voorkomen 
van amfibieën, waarbij tevens aandacht is besteed aan het voorkomen van te beschermen vis-
soorten. Verder is gebruikgemaakt van provinciale inventarisatiegegevens uit de periode 1985-
1997.

Doel
Met het flora- en faunaonderzoek is beoogd om de in het plangebied aanwezige dier- en plan-
tensoorten in kaart te brengen die bescherming genieten onder de Flora- en faunawet. Hierbij is 
aandacht besteed aan de volgende groepen: 
- flora; 
- broedvogels; 
- zoogdieren, waaronder vleermuizen; 
- amfibieën; 
- vissen. 

Reptielen zijn in het gebied afwezig. De aanwezigheid van beschermde insectensoorten wordt 
zeer onwaarschijnlijk geacht. Om deze redenen worden deze soortgroepen niet nader beschre-
ven.

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het juridisch kader, oftewel de Flora- en faunawet, van dit onderzoek toe-
gelicht. Hoofdstuk 3 geeft weer welke onderzoeksmethodieken zijn toegepast om de te be-
schermen waarden inzichtelijk te maken, waarna in hoofdstuk 4 de resultaten van dit onderzoek 
worden gepresenteerd. Hoofdstuk 5 vormt een samenvatting van de aangetroffen te bescher-
men planten en dieren. 
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B7.2.  Flora- en faunawet 

Per 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze nieuwe wet vervangt ten 
dele de Natuurbeschermingswet (soortsbescherming), de Vogelwet en de Jachtwet. Binnen 
deze wet heeft een groot aantal planten- en diersoorten een beschermde status. Het betreft on-
der andere een aantal soorten die naar verwachting binnen de grenzen van het studiegebied 
aanwezig zullen zijn zoals alle broedvogelsoorten, amfibieën en reptielen, enkele zoogdier-
soorten (onder andere alle vleermuizen) en plantensoorten. Formeel dient voor alle ruimtelijke 
ingrepen die mogelijk leiden tot verstoring of vernietiging van deze soorten ontheffing te worden 
aangevraagd op grond van de Flora- en faunawet.  

Procedure 
Op de procedure voor het verkrijgen van ontheffingen is de "normale" procedure voor de tot-
standkoming van beschikkingen van toepassing. Deze procedure is beschreven in de Alge-
mene wet bestuursrecht en komt heel globaal op het volgende neer. De procedure begint met 
het indienen van een aanvraag om ontheffing bij – in de meest voorkomende gevallen – het Mi-
nisterie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV). Binnen acht weken na ont-
vangst van de aanvraag, of binnen een anderszins gestelde redelijke termijn, moet door of na-
mens de minister van LNV worden beslist op de aanvraag. 

Voor de mogelijkheid van het verlenen van de ontheffing is van belang dat in de Flora- en fau-
nawet onderscheid is gemaakt in twee categorieën van de te beschermen soorten: de extra be-
schermde soorten en de overige beschermde soorten. Extra beschermde soorten betreffen de 
in Nederland voorkomende soorten genoemd in de Habitatrichtlijn Bijlage lV en alle vogelsoor-
ten.
Voor de voorwaarden waaronder ontheffing kan worden verleend, is het bepaalde in artikel 75 
van de Flora- en faunawet, het bepaalde in het Besluit vrijstelling beschermde dier- en planten-
soorten en op de achtergrond (bij interpretatieverschillen) het bepaalde in de Habitatrichtlijn en 
Vogelrichtlijn van belang.  

Voor overige soorten kan ontheffing worden verleend op de voorwaarde dat geen afbreuk wordt 
gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. Voor extra beschermde soor-
ten geldt bovendien dat ontheffing alleen kan worden verleend indien: 
- onderzoek is verricht naar alternatieven; mogelijk kan het alternatief worden gevolgd waar-

bij geen aantasting of verstoring van de soorten plaatsvindt; 
en indien er geen alternatieven bestaan: 
- in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of om andere dwingende 

redenen van groot openbaar belang, met dien verstande dat bij aantasting van vogels re-
denen van zwaarwegend economisch belang geen rol kunnen spelen bij de verlening van 
vrijstelling; èn 

- geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbe-
staan.
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B7.3.  Onderzoeksmethodiek 

Om de verspreiding van de verschillende diergroepen in kaart te brengen zijn verschillende 
methodieken gebruikt. In deze paragraaf worden de methodieken kort behandeld. 

Broedvogels 
Om een beeld te krijgen van de huidige broedvogelstand is het onderzoeksgebied gekarteerd vol-
gens de methode die door SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) 
wordt gehanteerd in het kader van het landelijke Broedvogel Monitoring Project. Het onderzoeks-
gebied wordt tijdens het broedseizoen minimaal 5-6 maal integraal onderzocht op broedvogels. 
Tijdens de veldbezoeken worden alle aanwezige broedvogels ingetekend op een gebiedskaart. 
Nadien worden alle waarnemingen van de bezoeken per soort verzameld op een kaart. Hieruit 
kan aan de hand van een aantal soortspecifieke criteria het aantal territoria worden afgeleid.  

Bezoekschema 
Een broedvogelmonitoringproject vindt plaats van begin maart tot en met juni. Er is onderscheid 
gemaakt tussen ochtend-, avond- en nachttellingen om een zo breed mogelijk beeld te krijgen 
van de broedvogelpopulatie. In het totaal is tienmaal een bezoek aan het gebied gebracht. 
De meeste vogels zijn vooral actief in de vroege ochtenduren, zodat de nadruk op de ochtend-
bezoeken ligt. Deze bezoeken duren van een uur voor zonsopgang tot drie à vier uur na zons-
opgang. Ochtendtellingen vonden plaats op 20 maart, 4 april, 18 april, 2 mei en 16 mei. Een 
beperkt aantal vogelsoorten is ook actief tijdens de avondschemering, zoals diverse soorten ui-
len, merel, zanglijster en roodborst. Het gebied is 23 mei en 6 juni 's nachts bezocht. 
Alle bezoeken hebben plaatsgevonden onder geschikte weersomstandigheden. De beste re-
sultaten worden verwacht tijdens weinig bewolking, een niet te hoge of te lage temperatuur en 
weinig wind. 

Het waarnemen van broedvogels 
Tijdens de bezoeken zijn alle waarnemingen genoteerd die duiden op de aanwezigheid van een 
territorium, broedpaar of broedplaats. Het territorium van een vogelsoort is een indicatie van de 
locatie van één broedpaar van desbetreffende soort. Er wordt onderscheid gemaakt in drie ca-
tegorieën: 
1. territoriumindicerende waarnemingen; 
2. nestindicerende waarnemingen; 
3. waarnemingen van volwassen individuen in geschikt broedbiotoop. 

Territoriumindicerende waarnemingen 
Deze waarnemingen geven een aanwijzing voor de aanwezigheid van een territorium. Voorbeel-
den hiervan zijn: 
- zang; 
- agressief gedrag tegen soortgenoten; 
- baltsgedrag en baltsroep; 
- alarmroep; 
- aanwezigheid van een paartje. 

Nestindicerende waarnemingen 
Hieronder worden waarnemingen verstaan die een aanwijzing geven voor een broedgeval of 
een poging daartoe, zoals: 
- verzamelen of vervoeren van nestmateriaal; 
- vliegen met ontlastingspakketje; 
- afleidingsgedrag; 
- waarneming van broedende vogel; 
- vondst bewoond nest met eieren of jongen; 
- pas uitgevlogen jongen. 

Waarnemingen van volwassen individuen in geschikt broedbiotoop 
Van een aantal soorten komen de onder 1 en 2 genoemde waarnemingen te weinig voor om 
een goede inventarisatie mogelijk te maken. Van die soorten worden alle waarnemingen ver-
zameld, mits de indruk gewekt wordt dat de vogel binding heeft met de plaats van waarnemen. 
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Vleermuizen 
Vleermuizen worden geïnventariseerd met behulp van een bat-detector. Met dit apparaat wor-
den de voor mensen onhoorbare, ultrasone geluiden van vleermuizen omgezet naar geluiden 
die wel voor de mens hoorbaar zijn. De verschillende soorten zijn te onderscheiden aan de 
hand van de door de vleermuis gebruikte frequentiehoogte, het ritme en de klank van het ge-
luid. Daarnaast kan door middel van zichtwaarnemingen de grootte van de soorten worden in-
geschat. 
Tijdens het onderzoek zijn de leefgebieden van de verschillende soorten vleermuizen in kaart 
gebracht. In totaal zijn twee nachtbezoeken afgelegd, op 23 mei en 6 juni. Het leefgebied van 
vleermuizen bestaat uit foerageergebieden, verplaatsingsbanen en verblijfsruimten. 

Amfibieën
In het voorjaar van 2002 zijn de amfibieën in het gebied geïnventariseerd. Tijdens dit onderzoek 
is eveneens aandacht besteed aan het voorkomen van vissoorten. De amfibieën en vissen zijn 
geïnventariseerd aan de hand van zichtwaarnemingen en bemonsteringen met een schepnet. 
Alle aanwezige wateren zijn in de loop van een viertal bezoeken geïnventariseerd (22 maart, 
25 april, 17 mei en 4 juni 2002). Tevens zijn de aanwezige bewoners gevraagd over het even-
tueel voorkomen van amfibieën in schuurtjes etc. Wanneer hier een bevestigend antwoord op 
werd verkregen, werden deze steekproefsgewijs gecontroleerd. 

Flora
Tijdens de broedvogelinventarisatieronden zijn de aanwezige plantensoorten genoteerd, waarbij 
specifiek is gelet op de aanwezigheid van wettelijk te beschermen plantensoorten. 
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B7.4.  Resultaten veldonderzoek 

De onderstaande beschrijving van de actuele natuurwaarden is gebaseerd op het uitgevoerde 
veldonderzoek in het voorjaar en de zomer van 2002. De beschrijving per soortgroep is aange-
vuld met gegevens uit voorgaande jaren van de sectie Milieubiologie van de Universiteit Leiden 
(Wim ter Keurs) en de gemeente Leiden (Jasper Groos). Deze laatste gegevens zijn gebaseerd 
op eigen waarneming en zijn incidenteel van aard. 

Flora
Het plangebied herbergt plantensoorten van voedselrijke graslanden, oevers, sloten en struwe-
len. Bijzondere (Rode Lijst) plantensoorten zijn, vanwege dit voedselrijke karakter, niet aanwe-
zig. De in het gebied aanwezige gradiënt van klei- naar veenbodems en de daarmee samen-
hangende verschillen in hoogteligging, is in de floristische samenstelling niet herkenbaar. Het-
zelfde geldt voor de lichte kwelinvloeden in de sloten. Het voedselrijke karakter van bodem en 
water hangt vooral samen met het agrarisch grondgebruik en de daarmee gepaard gaande mi-
neralenoverschotten. Mineralisering van de veenbodem als gevolg van peilverlagingen dragen 
bij aan de vermesting van de water- en oevermilieus. Uit provinciale inventarisaties uit de ze-
ventiger en tachtiger jaren blijkt dat het gebied ook toen reeds weinig bijzondere vegetaties 
kende. 

Bij de veldinventarisatie zijn meerdere wettelijk beschermde soorten aangetroffen. Het betreft 
de zwanebloem, dotterbloem, sneeuwklokje, grote kaardenbol en gele helmbloem. Rode Lijst-
soorten (landelijk bedreigd) zijn in de Oostvlietpolder niet aangetroffen. 
De zwanebloem groeit in slootkanten en is in het Groene Hart vrij algemeen vanwege zijn tole-
rantie ten opzichte van verontreinigd water. 
Dotterbloemen zijn op het volkstuincomplex plaatselijk aangetroffen. Deze planten zijn zonder 
twijfel aangeplant, gezien de zeer onnatuurlijke groeiplaats in omgewoelde grond op 10-15 m 
afstand van de sloot. Hetzelfde geldt voor enkele aangetroffen grote kaardenbollen en gele 
helmbloemen. Beide soorten komen aangeplant en/of verwilderd algemeen voor in volkstuinen-
complexen en tuinen. 
Verder zijn in het bebouwingslint langs de Vlietweg sneeuwklokjes aangetroffen. Deze soort 
wordt internationaal beschermd op grond van de Habitatrichtlijn. Deze bescherming is echter 
gericht op de sterk bedreigde wilde populaties in Klein-Azië (onder andere Turkije) en niet op de 
geïntroduceerde en verwilderde populaties elders. 

De aangetroffen soorten zijn kenmerkend voor (zeer) voedselrijke water-, oever-, grasland- en 
bosmilieus. Karakteristiek zijn: 
- water: grote waterweegbree, stomphoekig sterrenkroos, smalle waterpest, gele plomp, 

witte waterlelie, puntkroos, bultkroos, klein kroos, tenger fonteinkruid, haarfonteinkruid, 
schedefonteinkruid, slanke waterkers, grote egelskop; 

- oevers: pijptorkruid, pinksterbloem, moerasrolklaver, zwanebloem, moeraswalstro, hoge 
cyperzegge, moerasvergeetmenietje, moerasandoorn, Pitrus, blaartrekkende boterbloem, 
gele lis, wolfspoot; 

- grasland (inclusief bermen): fioringras, gewoon struisgras, engels raaigras, madeliefje, 
paardebloem, gewoon herderstasje, akkerdistel, kleine varkenskers, kropaar, Klein hoef-
blad, ridderzuring, hondsdraf, paarse dovenetel, fluitenkruid, kleine veldkers, vogelmuur, 
klein kruiskruid, berenklauw, kruipende boterbloem, klein streepzaad, harig knopkruid, 
groot hoefblad; 

- bos (inclusief randen): speenkruid, kleefkruid, grote brandnetel, zevenblad, look-zonder-
look, hondsdraf, dagkoekoeksbloem, haagwinde, bosveldkers. 

Vogels
Ten behoeve van de inventarisatie in 2002 is het plangebied opgedeeld in een aantal deelge-
bieden (zie figuur B1). De beschikbare gegevens worden per deelgebied gepresenteerd in de 
onderstaande tabellen. 
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Weidevogels 
Ten aanzien van de broedvogelsamenstelling van het plangebied worden in de onderstaande 
tabel de volgende gegevens weergegeven: 
- weidevogelinventarisatie uit 1997 (bron: provincie Zuid-Holland); 
- broedvogelinventarisatie uit 2002 (bron: RBOI). 

Tabel B7.4.1  Broedparen weidevogels 

P1 P2 P3 
1997 2002 1997 2002 1997 2002 

grutto* 13 7   1 1 
tureluur* 3 3     
kievit 26 10   4 4 
scholekster 10 7 3 2 2 3 
krakeend 2 3 1    
kuifeend 4 4     
zomertaling*  2     
slobeend 3 3     
graspieper n 1 n 1 n  

* Rode Lijstsoort. 
n geen gegevens/niet geïnventariseerd in 1997. 

Uit bovenstaande tabel kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
- veruit de grootste aantallen weidevogels bevinden zich in het meest westelijke weidege-

bied (P1); de overige weidedeelgebieden zijn van geringe betekenis voor weidevogels; 
- de aantallen weidevogels zijn sinds 1997 aanzienlijk gedaald, met name de aantallen 

grutto's en kieviten en in mindere mate de aantallen scholeksters; 
- opvallend is dat de eendensoorten stabiel blijven of toenemen; positief is de vestiging van 

twee paar zomertaling; een sterk bedreigde Rode Lijstsoort, die landelijk en regionaal fors 
in aantal is afgenomen. 

Voor de gesignaleerde trends is geen goede verklaring voorhanden; de afname van de grutto past 
weliswaar in de landelijke trend van sterke afname in de afgelopen 10 jaar, doch in het plangebied 
is het grondgebruik (veelal de verklarende factor) sinds 1997 niet ingrijpend gewijzigd. De sterke 
afname van de kievit past niet in de landelijke (stabiele) trend. De vestiging van de zomertaling 
gaat tegen de heersende trend bij deze soort in, waarvoor evenmin een verklaring beschikbaar is. 
De weidevogels zijn enigszins geconcentreerd in het zuidwestelijk deel van P1, doch houden 
een afstand van circa 200 m aan ten opzichte van de A4. Dit is een bekend patroon; weidevo-
geldichtheden dalen scherp boven een geluidsbelasting van 47 dB(A) (bron: Reijnen en Fop-
pen, 1992). Ten noorden van de centrale wetering zijn de dichtheden eveneens lager hetgeen 
waarschijnlijk samenhangt met de iets hogere, drogere maaiveldligging en het iets intensievere 
graslandgebruik op korte afstand van het bedrijfscentrum. 

Struweelvogels 
De volkstuincomplexen en het bebouwingslint langs de Vlietweg vormen het leefgebied van 
verschillende soorten struweelvogels. Bij de inventarisatie in 2002 is het plangebied opgedeeld 
in een aantal deelgebieden (zie figuur B1). De beschikbare gegevens van de volkstuincom-
plexen en de Vlietweg worden per deelgebied gepresenteerd in de onderstaande tabel. 
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Tabel B7.4.2  Broedparen struweelvogels 

 V1 V2 T1 T2 T3 T4 
houtduif 2 1 3 3 1 1 
Turkse tortel   1    
ransuil      1 
winterkoning 3 4 4 4 5 3 
roodborst 1 1  1 2 2 
heggenmus  2 3 4 5 2 
merel 3 5 5 6 2 1 
zanglijster    1  3 
tjiftjaf 1 1 1 2 1 2 
fitis   3 1  3 
zwartkop    2 1 1 
pimpelmees 1 1 1  1  
koolmees 2 3 2  2 1 
huismus 2 1 4  4  
boomkruiper 1      
vink 1   1 1 1 
groenling  1 1 1 2 4 
ekster 1      
Vlaamse gaai      1 
Kauw  3     

De aanwezige soorten zijn weinig bijzonder (geen Rode Lijstsoorten). Ten aanzien van de ont-
wikkelingen in de populaties kunnen geen betrouwbare uitspraken worden gedaan, aangezien 
geen vergelijkbare inventarisaties uit eerdere perioden beschikbaar zijn. De aanwezige soorten 
zijn landelijk en provinciaal gezien (zeer) algemeen en stellen geen hoge eisen aan hun broed-
gebied. De ransuil neemt in dit gezelschap een bijzondere positie in, aangezien het de enige 
soort is die afhankelijk is van de combinatie van opgaande beplanting en een open weideland-
schap. Behoud of uitbreiding van het volkstuincomplex alleen is voor deze soort dus niet vol-
doende.  

Overige broedvogels 
Langs de slootkanten broeden waterhoen, meerkoet, wilde eend, Canadese gans en knobbel-
zwaan.

Doortrekkers en overwinteraars 
Het plangebied vormt in de herfst, winter en vroege voorjaar de tijdelijke verblijfplaats van vo-
gels die broeden in Noord- en Oost-Europa. De graslanden en sloten zijn het foerageergebied 
van soorten als smient, wintertaling, watersnip, blauwe reiger, buizerd, torenvalk en kramsvo-
gel. Vrijwel het gehele jaar door zijn verder foeragerende zwarte kraaien en zilver-, kok-, storm- 
en kleine mantelmeeuwen aanwezig. In het voorjaar van 2002 werden incidenteel witgatje en 
zwarte ruiter waargenomen. Verder zijn waarnemingen bekend van aalscholver, lepelaar, ooie-
vaar, visdief, brandgans en grauwe gans. 
De volkstuincomplexen en de beplanting langs de Vlietweg herbergen in het winterhalfjaar 
soorten als koperwiek, staartmees, grote bonte specht en keep. Regelmatig worden jagende 
sperwers waargenomen. 

Zoogdieren 
Uit het plangebied is de aanwezigheid bekend of aannemelijk van de volgende zoogdiersoorten 
(exclusief vleermuizen): 
- egel; 
- mol; 
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- bosspitsmuis; 
- haas; 
- konijn; 
- rosse woelmuis; 
- veldmuis; 
- bosmuis; 
- huismuis; 
- bruine rat; 
- muskusrat; 
- wezel; 
- hermelijn; 
- bunzing. 

Met uitzondering van de huismuis, muskus- en bruine rat zijn alle soorten beschermd op grond 
van de Flora- en faunawet. Geen van de soorten geldt als extra beschermd. 

Vleermuizen 
Van de aanwezige vleermuizen zijn de volgende regionale inventarisatiegegevens beschikbaar: 
watervleermuis - kraamkolonies in holle bomen in diverse landgoederen in Voor-

schoten; jagend waargenomen bij park Cronesteyn; 
meervleermuis - jaagt boven de Vliet, Vlietland en Meerburgerwatering; kraam-

kolonies in Stompwijk, Stevenshof en Voorschoten; 
gewone dwergvleermuis - kraamkolonies in Voorschoten en Leiden, foeragerend in de 

gehele regio waar te nemen; 
ruige dwergvleermuis - jaagt boven Vlietland, geen kraamkolonies; 
rosse vleermuis - kraamkolonies in holle bomen in Voorschoten, jaagt boven 

Vlietland;
laatvlieger - jaagt boven de Vliet, kraamkolonies in Stompwijk, Zoetermeer 

en Voorschoten. 

Alle aanwezige soorten hebben een voorkeur voor opgaande beplantingen en jagen vaak bo-
ven water. De Vliet is van grote betekenis voor deze dieren, vanwege de combinatie van water 
en opgaande beplanting en het feit dat deze watergang vele kraamkolonies, foerageergebieden 
en overwinteringlocaties onderling verbindt. In 2002 zijn boven de volkstuincomplexen enkele 
langsvliegende ruige en gewone dwergvleermuizen waargenomen. 

Alle in Nederland voorkomende vleermuizen staan vermeld als strikt te beschermen soort in 
bijlage lV van de Habitatrichtlijn en zijn derhalve als extra te beschermen soort opgenomen in 
de Flora- en faunawet. 

Amfibieën
Door Bureau Waardenburg is in het voorjaar van 2002 een amfibieënonderzoek verricht in het 
plangebied. Aangetroffen soorten zijn kleine watersalamander, gewone pad, middelste groene 
kikker en bruine kikker. Het betreft hier vrij algemene soorten in relatief lage dichtheden. De 
waterkwaliteit in het plangebied is te slecht voor bijzondere soorten of hoge dichtheden. Op en 
rondom de volkstuincomplexen is sprake van enige concentratie van waarnemingen, hetgeen 
verklaard wordt door de aanwezigheid van geschikte zomer- en winterbiotopen (water respec-
tievelijk land) op korte afstand van elkaar.
De A4 vormt voor deze dieren een onneembare barrière. De Europaweg vormt eveneens een 
barrière, doch is via de duiker ter plaatse van de centrale wetering goed passeerbaar. Vlietland 
zijn goed bereikbaar voor amfibieën; naar verwachting is er vooral met dit gebied uitwisseling 
tussen populaties. 

Per soort zijn de inventarisatieresultaten als volgt (zie ook figuur B2): 
- kleine watersalamander: met name aangetroffen rond volkstuincomplexen en boerde-

rijen. In kassen en schuurtjes werden juveniele dieren massaal aangetroffen. Volwassen 
dieren en larven werden aangetroffen in de sloten; 

- middelste groene kikker: verspreid waargenomen in het gehele gebied; 
- gewone pad: met name aanwezig rond volkstuincomplexen en boerderijen; 
- bruine kikker: alleen eiklompen aangetroffen in sloten grenzend aan volkstuincomplexen. 
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Vissen
Bij het amfibieënonderzoek in 2002 zijn ook de vissen geïnventariseerd. Op een vijftal locaties zijn 
kleine modderkruipers waargenomen. Deze soort heeft weinig last van de slechte waterkwaliteit 
en is in het Groene Hart algemeen. Internationaal gezien, is deze soort echter vrij zeldzaam en is 
daarom opgenomen in Bijlage II van de Europese Habitatrichtlijn. Dit betekent dat de lidstaten 
voor deze soort speciale beschermingszone moeten aanwijzen. Buiten deze speciale bescher-
mingszones geniet de soort echter geen bijzondere Europese bescherming. In het gebied zijn 
verder de niet-beschermde soorten karper en tiendoornige stekelbaars aangetroffen. De laatste 
soort is algemeen. 

B7.5.  Samenvatting en conclusies 

Onderstaande tabel geeft weer welke te beschermen diersoorten in het plangebied aanwezig zijn. 

vogels (onderstreept = broedvogel) zoogdieren
* = habitatrichtlijn bijlage IV 

gewone dwergvleermuis* 
ruige dwergvleermuis* 
watervleermuis* 
laatvlieger* 
rosse vleermuis 
egel 
mol
bosspitsmuis
haas
konijn 
rosse woelmuis 
veldmuis 
bosmuis 
wezel 
hermelijn 
bunzing 

amfibieën 
middelste groene kikker 
bruine kikker 
gewone pad 
kleine watersalamander 

vissen 

aalscholver 
knobbelzwaan
Canadese gans
grauwe gans 
brandgans 
blauwe reiger 
lepelaar 
ooievaar 
waterhoen
meerkoet
grutto
tureluur
kievit
scholekster
watersnip 
wintertaling 
zomertaling
krakeend
slobeend
wilde eend
bergeend 
smient
torenvalk 
buizerd 
sperwer 
fazant
witgatje 
zwarte ruiter 
zilvermeeuw 
stormmeeuw 
kokmeeuw 
kleine mantelmeeuw 
visdief

houtduif
Turkse tortel
ransuil
grote bonte specht 
graspieper
witte kwikstaart
gele kwikstaart 
winterkoning
roodborst
heggenmus
merel
zanglijster
kramsvogel
koperwiek 
zwartkop
fitis
tjiftjaf
goudhaantje 
huismus
koolmees
staartmees
pimpelmees
boomkruiper
Vlaamse gaai
ekster
zwarte kraai 
kauw
spreeuw
vink
keep
kneu
groenling

kleine modderkruiper 
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In totaal zijn in de Oostvlietpolder 35 soorten broedvogels aangetroffen, die zijn opgenomen in 
de Flora- en faunawet als extra te beschermen soorten. De meest bijzondere broedvogels be-
treffen de grutto, tureluur en zomertaling die zijn opgenomen in de landelijke Rode lijst der be-
dreigde vogels. 

Het plangebied heeft overwegend beperkte betekenis als foerageergebied voor vleermuizen.
De Vliet langs de rand van het plangebied is echter een belangrijke migratieroute en foerageer-
gebied voor meerdere soorten.  

De Oostvlietpolder telt vier soorten amfibieën; de middelste groene kikker, bruine kikker, ge-
wone pad en kleine watersalamander zijn allen vermeld als te beschermen soort in de Flora- en 
faunawet. Tijdens het amfibieënonderzoek is ook de kleine modderkruiper waargenomen, die 
eveneens als te beschermen soort is opgenomen. 

Te beschermen plantensoorten betreffen: 
- zwanebloem (sloten); 
- dotterbloem, grote kaardenbol, sneeuwklokje en gele helmbloem (volkstuincomplexen). 

Alleen de zwanebloem kan als "wild" worden beschouwd. De overige soorten zijn aangeplant 
en/of verwilderd. 
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Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3

Artikel 1 Begripsomschrijving 

1. het plan of het bestemmingsplan 
het bestemmingsplan Oostvlietpolder van de gemeente Leiden, vervat in deze voorschriften en 
de kaart. 

2. kaart 
de plankaart deel uitmakend van het bestemmingsplan, bestaande uit 1 blad. 

3. bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij di-
rect of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

4. gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor personen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wan-
den omsloten ruimte vormt. 

5. bebouwing 
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

6. bebouwingsgrens 
een op de kaart aangegeven lijn die niet door gebouwen mag worden overschreden, behou-
dens krachtens deze voorschriften toegelaten afwijkingen. 

7. bestemmingsvlak 
een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming. 

8. bebouwingsvlak 
een door bebouwingsgrenzen omsloten vlak, waarbinnen gebouwen zijn toegelaten. 

9. bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar beho-
rende bebouwing is toegelaten. 

10. bebouwingspercentage 
een op de kaart of in de voorschriften genoemd percentage, dat de grootte van het deel van 
een bestemmingsvlak aangeeft dat per bouwperceel maximaal mag worden bebouwd. 

11. hoofdgebouw 
een gebouw, dat op een perceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de functie 
als het belangrijkste gebouw valt aan te merken. 

12. aanbouw 
een als functioneel onderdeel van een hoofdgebouw aan te merken aangebouwde uitbreiding, 
die uit architectonisch oogpunt herkenbaar is als afzonderlijke en duidelijk ondergeschikte aan-
vulling op dat hoofdgebouw. 

13. bijgebouw 
een zelfstandig gebouw behorende bij en ruimtelijk ondergeschikt aan een op hetzelfde perceel 
gelegen hoofdgebouw, met een aan dat hoofdgebouw ondergeschikte functie. 

14. bouwlaag 
een gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren 
of balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting van kelder en zolderverdieping. 
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15. woning 
een (gedeelte van een) gebouw dat uitsluitend bedoeld is voor de huisvesting van één huishou-
den.

16. wooneenheid 
zelfstandige woonruimte die uitsluitend geschikt is voor de huisvesting van een eenpersoons-
huishouden. 

17. kamerverhuur 
het kamersgewijs exploiteren van een gebouw ten behoeve van woondoeleinden. 

18. bedrijf 
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en verhan-
delen van goederen dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij eventueel de-
tailhandel uitsluitend plaatsvindt als niet zelfstandig onderdeel van de onderneming in de vorm 
van verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan 
wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen. 

19. bedrijfs- of dienstwoning 
een woning in of bij een bedrijf of een voorziening op een bedrijfs- of voorzieningenterrein, be-
stemd voor (het huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming 
en het gebruik van dat gebouw of terrein, noodzakelijk is. 

20. detailhandel 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leve-
ren van goederen aan personen, die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwen-
ding anders dan in de uitvoering van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

21. straatmeubilair 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die zijn bedoeld als openbare voorziening ten dienste van 
verkeer, waterhuishouding en nutsvoorziening, zoals zitbanken, bloemen- en plantenbakken, 
telefooncellen, abri's, inzamelcontainers voor afval en dergelijke, draagconstructies voor re-
clame, voorwerpen van beeldende kunst, vitrines, gedenktekens, speeltoestellen, straatverlich-
ting of bewegwijzering. 

22. erfafscheiding 
schuttingen, muren, terrasschermen en andere gebouwde verticale afscheidingen welke al dan 
niet op de erfgrens zijn geplaatst. 

23. woonboot 
een zich op het water bevindend object, dat (nagenoeg) voortdurend dient als woning. 

24. weg 
alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden. 

25. eengezinshuis 
een zelfstandig al dan niet zijdelings aangebouwd gebouw, waarin zich ten hoogste één woning 
bevindt.

26. meergezinshuis 
een zelfstandig al dan niet zijdelings aangebouwd gebouw, waarin zich twee of meer woningen 
bevinden. 

27. rijksmonument 
een beschermd monument in de zin van de Monumentenwet 1988. 

28. gemeentelijk monument 
een beschermd monument in de zin van de gemeentelijke Monumentenverordening. 
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29. beeldbepalend pand 
geïnventariseerd in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). 

30. aan-huis-gebonden beroep 
een dienstverlenend beroep, dat door ten minste een van de bewoners in en woning wordt uit-
geoefend; hiertoe wordt gerekend:  
- zakelijke dienstverlening (zoals advocaat, makelaar, administratiekantoor, verzekerings-

kantoor); 
- eerstelijnsgezondheidszorg (zoals huisarts, tandarts, fysiotherapeut, verloskundige); 
- kinderopvang; 
- persoonlijke dienstverlening (zoals kapper, pedicure) met uitzondering van prostitutie. 

31. dubbel grondgebruik 
de mogelijkheid om een perceel naast bebouwing bovengronds, ondergronds of middels over-
bouw geheel of gedeeltelijk meerdere keren te gebruiken of te bebouwen. 

32. horeca(bedrijf) 
een bedrijf, gericht op één of meer van de navolgende activiteiten: 
- het verstrekken van al dan niet ter plaatse te nuttigen voedsel en/of dranken; 
- het exploiteren van zaalaccommodatie; 
- het verstrekken van nachtverblijf. 
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Artikel 2 Bepalingen over het meten 

Wijze van meten 
1. Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 
a. peil: de hoogte van de afgewerkte begane grondvloer ter plaatse van de hoofdtoegang; de 

hoogte is 20 mm boven de aan de hoofdtoegang aansluitende definitieve verharding;  
b. hoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde: vanaf peil tot het hoogste punt; 
c. hoogte van een gebouw: vanaf peil tot het hoogste punt, ondergeschikte bouwdelen zo-

als ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, zonnepanelen, torenspitsen en anten-
nes niet meegerekend; 

d. goothoogte van een gebouw: vanaf peil tot aan de laagste horizontale snijlijn van gevel-
vlak en dakvlak; 

e. breedte van een gebouw: van en tot de buitenkant van een zijgevel dan wel het hart van 
een gemeenschappelijke scheidingsmuur, met dien verstande dat indien de zijgevels niet 
evenwijdig lopen dan wel verspringen, het gemiddelde geldt van de kleinste en grootste 
breedte; 

f. diepte van een gebouw: buitenwerks tussen de voorgevel en de achtergevel, met dien 
verstande dat, indien een gevel niet evenwijdig loopt of verspringt, het gemiddelde geldt 
van de kleinste en grootste diepte; 

g. oppervlakte van een gebouw of ander bouwwerk: buitenwerks, bovengrondse bouwde-
len vanaf 1m boven peil meegerekend; 

h. vloeroppervlakte van een gebouw: binnenwerks; het totaal van alle horizontale opper-
vlaktes van alle ruimtes binnen dat gebouw met inbegrip van eventuele binnenwanden, 
maar met uitzondering van de onderbouw en van oppervlaktes waarboven geen vrije 
hoogte van ten minste 1,5 m aanwezig is. 

Uitzondering ondergeschikte bouwdelen 
2. Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bebouwings- en be-
stemmingsgrenzen worden ondergeschikte bouwdelen van gebouwen zoals plinten, pilasters, 
kozijnen, gevelversieringen, balkons, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en 
overstekende daken buitenbeschouwing gelaten, mits de bebouwings- en/of bestemmingsgrens 
met niet meer dan 1 m wordt overschreden.  

Anti-dubbeltelbepaling 
3. Een grondoppervlakte dan wel grond, welke al een keer in aanmerking is of moest worden 
genomen bij het verlenen van een bouwvergunning, waarvan de uitvoering heeft plaatsgevon-
den of alsnog kan plaatsvinden, mag bij de beoordeling van een andere bouwaanvraag niet op-
nieuw in beschouwing worden genomen als grondoppervlakte dan wel grond, waarover de 
bouwaanvraag zich mag uitstrekken. 

Ondergrondse bouwwerken 
4. De bepalingen van dit plan zijn van overeenkomstige toepassing op ondergrondse bouwwer-
ken.
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Artikel 3 Beschrijving in hoofdlijnen 

Algemeen
1. In dit artikel wordt in hoofdlijnen beschreven op welke wijze met het onderhavige bestem-
mingsplan de doeleinden worden nagestreefd die zijn toegekend aan de gronden binnen het 
plangebied. Deze hoofdlijnen dienen als referentiekader bij de toetsing van uitwerkingsplannen 
en bouwplannen, de toepassing van vrijstellings- en wijzigingsbevoegdheden en de ruimtelijke 
inrichting.

Doelstellingen 
2. Het beleid in hoofdlijnen is erop gericht voor het plangebied een planologisch-juridisch kader 
te scheppen voor de realisering van een hoogwaardig bedrijvenpark in de Oostvlietpolder, met 
behoud en (her)ontwikkeling van ecologische waarden, volkstuinen en de Vlietzone. Hieronder 
worden de bijbehorende doelstellingen per thema weergegeven. 

Bedrijven 
De gemeente streeft naar de ontwikkeling van een duurzaam bedrijvenpark van 40 ha netto uit-
geefbaar terrein. In dit bestemmingsplan wordt 35 ha netto planologisch-juridisch mogelijk ge-
maakt. Tijdens de uitvoering van de tweede fase van het plan zal tijdig worden bepaald op 
welke locatie binnen het plangebied de ontbrekende 6 ha bruto gevonden zullen worden  De fa-
sering van het bedrijvenpark is mede afhankelijk van de toekomstige verkeersontsluiting en is 
weergegeven op figuur 1 van de voorschriften.  Met de tweede fase mag pas worden gestart als 
60% van de eerste fase is gerealiseerd en een adequate verkeersontsluiting is verzekerd.  
Bij de uitvoering van het plan zal aandacht besteed worden aan intensief ruimtegebruik, duur-
zame energievoorzieningen en energiebesparing, integraal waterbeheer, afvalscheiding en af-
valverwerking, vervoersmanagement, groen en gemeenschappelijke voorzieningen 

Voor het gedeelte bij de Europaweg wordt gestreefd naar een invulling als "entree van de stad" 
met bedrijvigheid met een hoogwaardige presentatie en uitstraling. Voor het andere deel wordt 
uitgegaan van een gemengd bedrijvenpark. Voor de inrichting van het bedrijvenpark zal een 
beeldkwaliteitsplan worden opgesteld, waarin tevens de beoogde landschappelijke inpassing 
wordt uitgewerkt.

Verkeer
Ontsluiting van het bedrijvenpark zal vanaf de te reconstrueren aansluiting N206-A4 en de te 
reconstrueren Europaweg dan wel de Verlengde Churchilllaan geschieden. Tevens moet reke-
ning worden gehouden met de mogelijke aanleg van de A11/N11 in het westen van het plange-
bied, in die zin dat er geen bebouwing op de vermoedelijke tracés mogelijk wordt gemaakt. De 
hoofdontsluitingswegen met doorgaande functie (Europaweg/Churchilllaan en A11/N11) zullen 
bestaan uit wegen met maximaal 2x2 rijstroken; overige wegen binnen het bedrijvenpark zelf, 
zullen bestaan uit wegen met maximaal 2 rijstroken. Ter beperking van de automobiliteit zal een 
plan worden opgesteld voor toepassing van vervoermanagement. Bewerkstelligd dient te wor-
den dat bedrijven hieraan deel zullen nemen. Voor het woon/werkverkeer is het gewenst dat het 
bedrijventerrein een snelle, aantrekkelijke en sociaalveilige fietsverbinding krijgt met het be-
staand stedelijk gebied en station Lammenschans en dat er voorts fietsverbindingen komen met 
Zoeterwoude en Voorschoten. 

Water 
Voor een duurzaam watersysteem in de Oostvlietpolder wordt ernaar gestreefd om gemiddeld 
10% open water te realiseren in het gehele plangebied. Dit kan worden gerealiseerd door onder 
meer verbreding van de aanwezige watergangen; door waterberging in de vorm van open water 
te zoeken zo dicht mogelijk nabij of in het bedrijvenpark; door water langer vast te houden met 
specifieke inrichtingsmaatregelen; door extra waterberging te realiseren in de zuidwesthoek van 
het plangebied; door zoveel mogelijk duurzame bouwmaterialen toe te passen en door natuur-
vriendelijke oevers aan te leggen.  
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Ecologie 
De ecologische verbindingszone tussen polder Cronesteyn en Vlietland is minimaal 50 m breed 
met uitzondering van het gedeelte dat door de volkstuinen is gesitueerd. Sprake zal zijn van 
een inrichting met een overwegend natte ecologische verbindingszone; dit betekent dat de ver-
schillende delen zullen worden ingericht als open water en moerasgebied. De inrichting is te-
vens gericht op de kenmerkende diersoorten die in het laagveenlandschap voorkomen (moe-
ras- en watervogels en diverse amfibieën). Daar waar de geprojecteerde ontsluitingsweg ten 
behoeve van het bedrijvenpark deze zone kruist zal de inrichting zoveel mogelijk met boven-
staande principes overeen stemmen. 

Natuur 
Ten behoeve van het behoud van landschappelijke en ecologische waarden (weidevogels) zal 
het graslandgebied tussen de Vlietweg en de centrale wetering worden ingericht als natuurge-
bied. Dit zal gebeuren door het ondiep afplaggen van de bovengrond (met inachtneming van 
archeologische waarden) en het opzetten van het waterpeil. Ten behoeve van de recreatieve 
toegankelijkheid zal een halfverhard pad van maximaal 2 m breed worden aangelegd in combi-
natie met voorzieningen ten behoeve van natuurgerichte recreatie (informatiepaneel, observa-
tiehut).

Landbouw 
Het grasland in het westelijk deel van het plangebied blijft in agrarisch gebruik en beheer. De 
beschikbare oppervlakte biedt ruimte voor een volwaardig agrarisch bedrijf. Tevens is het beleid 
hier gericht op behoud van landschappelijke waarden (openheid, graslandkarakter, slotenpa-
troon) en ecologische waarden (weidevogels, amfibieën). 

Ten aanzien van de thema’s ecologie, natuur en landbouw wordt tevens gestreefd naar het op-
stellen van beheers- en pachtovereenkomsten om, buiten het bestemmingsplan om, de hierbo-
ven genoemde uitgangspunten vast te leggen. 

Recreatie/Volkstuinen 
Het bestemmingsplan Oostvlietpolder heeft mede ten doel het herinrichtingplan voor het volks-
tuincomplex planologisch-juridisch te verankeren. Reeds sinds langere tijd bestaan er plannen 
om volkstuincomplexen naar de Oostvlietpolder te verplaatsen, in combinatie met herinrichting 
van het bestaande complex. Hiertoe is een convenant tussen de gemeente en de volkstuinver-
enigingen gesloten, op basis waarvan het Verplaatsingsplan Volkstuinen Oostvlietpolder eind 
2001 door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit verplaatsingsplan is één van de bouwstenen 
voor dit bestemmingsplan. 
Hoofdpunten van de inrichting zijn de volgende. Het complex zal rondom worden begrensd door 
een watergang. Het complex wordt in dwarsrichting gekruist door een ecologische verbindings-
zone. In de langsrichting voert een openbaar fietspad door het complex. Het complex is bereik-
baar voor het autoverkeer via de Vlietweg naar de bestaande parkeerterreinen en via het te 
ontwikkelen bedrijvenpark naar een nieuw parkeerterrein in het zuiden van het complex.  
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Hoofdstuk II Bestemmingen en gebruik 11

Artikel 4 Uit te werken gebied voor Bedrijvenpark (UB) 

Doeleindenomschrijving 
1. De op de kaart voor "Uit te werken gebied voor Bedrijvenpark" aangewezen gronden zijn be-
stemd voor bedrijven  met uitzondering van zelfstandige kantoren, detailhandelsbedrijven en 
horecabedrijven  met de daarbijbehorende kantoren, werkplaatsen, magazijnen, showrooms, 
gebouwde (ondergrondse) parkeervoorzieningen, stallingsruimten, bijgebouwen en andere 
bouwwerken, alsmede voor wegen, water, voet- en fietspaden, groenvoorzieningen, erf, par-
keergelegenheid, tuin en ondergrondse leidingen, met dien verstande dat: 
- uitsluitend toegestaan zijn bedrijven, die passen in de op de kaart aangegeven, of een la-

gere, categorie zoals deze zijn aangegeven in de bij deze voorschriften behorende Staat 
van Bedrijfsactiviteiten; 

- op ten hoogste op 150 m ter weerszijden van de aanduidingen "verkeersstructuur" een 
hoofdverkeersweg is voorzien; 

- op ten hoogste 150 m ter weerszijden van de aanduiding "verkeersontsluiting" een ontslui-
tingsweg is voorzien; 

- ten hoogste op 25 m ter weerszijden van de aanduiding "fietspad" een fietsverbinding is 
voorzien; 

- de vestiging van inrichtingen die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken, 
als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder, niet is toegestaan; 

- de gronden mede zijn bestemd voor de op de gebruikers van de bedrijven gerichte detail-
handel, horeca, recreatieve inrichtingen en dienstverlening. 

Uitwerkingsregels 
2. Burgemeester en wethouders werken de in lid 1 genoemde bestemming nader uit met in-
achtneming van de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen: 
a. uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van en pas-

send in de bestemming, mogen worden opgericht; 
b. de hoogte van hoofdgebouwen mag maximaal 18 m bedragen, tenzij anders op de kaart 

staat aangegeven, waarbij de hoogte van hoofdgebouwen langs de "zone Hofvlietweg" 
maximaal 12 m en langs de Europaweg minimaal 12 m dient te bedragen; 

c. bijgebouwen dienen gelijk aan of achter de voorgevel van het hoofdgebouw te worden op-
gericht; 

d. de hoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 5 m; 
e. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 6 m, 

met dien verstande dat de hoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2 m mag bedragen; 
f. per bedrijf mag het kantooroppervlak niet meer bedragen dan 50% van het totale bedrijfs-

oppervlak tot een maximum van 2.000 m²; 
g. bedrijfswoningen zijn niet toegestaan; 
h. op de gronden met de nadere aanwijzing (z) zijn gebouwen niet toegestaan; 
i. ten behoeve van de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein dienen de gron-

den tussen de noordelijke aanduiding "zone Hofvlietweg" en de nabijgelegen plangrens in 
het uitwerkingsplan te worden bestemd voor Groenvoorzieningen, Water en Bedrijfsdoel-
einden; bij de uitwerking van deze zone wordt aansluiting gezocht bij het landschappelijke 
kavelpatroon en worden bovendien de volgende bepalingen in acht genomen:  
- de zone tussen de zuidelijke aanduiding "zone Hofvlietweg" en de nabijgelegen plan-

grens is uitsluitend bestemd voor groenvoorzieningen en water; bedrijfsbebouwing is in 
deze zone niet toegestaan; de gronden tussen de noordelijke en zuidelijke aanduiding 
"zone Hofvlietweg", zijn over de breedte van tenminste en ten hoogste drie niet-aan-
eengesloten kavels de gronden uitsluitend bestemd voor groenvoorzieningen en water 
en eveneens over de breedte van tenminste en ten hoogste drie niet-aaneengesloten 
kavels uitsluitend bestemd voor bedrijfsdoeleinden; 

- de afstand tussen bedrijfsbebouwing enerzijds en groenvoorzieningen en water ander-
zijds dient ten minste 10 m te bedragen; 

- de begrenzing van de bestemmingen dient, voorzover deze niet in aansluiting is op het 
landschappelijke kavelpatroon, haaks op dit kavelpatroon te worden gesitueerd; 
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j. voor parkeren gelden de volgende normen: minimaal één parkeerplaats op eigen terrein 
per 100 m² gebruiksvloeroppervlakte en minimaal één parkeerplaats op eigen terrein per 
50 m² kantoorruimte; 

k. de afstand tussen bedrijfsbebouwing en de bestemmingsgrens bedraagt ten minste 10 m; 
l. tussen de gronden met de bestemming  Rv, als bedoeld in artikel 5 van deze voorschriften, 

en bedrijfsbebouwing zal een watergang moeten worden gerealiseerd.  

Vrijstellingsbepalingen
3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in: 
a. lid 2 onder b ten behoeve van kranen, silo's, schoorstenen, ketelhuizen, liftopbouwen, an-

tennes en dergelijke tot een hoogte van maximaal 30 m, mits dit om bedrijfsmatige rede-
nen of uit een oogpunt van intensief ruimtegebruik of stedenbouw wenselijk is en ruimtelijk 
aanvaardbaar is; 

b. lid 2 onder b ten behoeve van maximaal 10% van de bebouwing langs de Europaweg tot 
een hoogte van maximaal 24 m; 

c. lid 2 onder f voor de vestiging van bedrijven met een kantooroppervlak van maximaal 
3.000 m² indien het kantooroppervlak niet meer bedraagt dan 50% van het totale bedrijfs-
oppervlak; burgemeester en wethouders verlenen deze vrijstelling slechts indien vestiging 
bij een belangrijke openbaar vervoerslocatie niet mogelijk is vanwege: 
- een gebrek aan ruimte bij openbaarvervoerslocaties in de regio;  
- of een zodanig groot en extensief ruimtebeslag dat realisering bij een openbaarver-

voerslocatie in relatie tot de beschikbare capaciteit en het aanbod aan arbeid- en be-
zoekersintensieve functies niet gewenst is;  

- of de milieuhygiënische situatie. 

Vrijstellingsbevoegdheid detailhandel volumineuze goederen 
4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 
ten behoeve van de vestiging van detailhandelsbedrijven in volumineuze goederen met dien 
verstande dat: 
a. vrijstelling voor bouwmarkten of grootschalige meubelbedrijven slechts kan worden ver-

leend indien uit een onderzoek, waarin inzicht is verschaft in de (boven)gemeentelijke ef-
fecten van de voorgenomen detailhandelsvestiging, blijkt dat de betreffende vestiging de 
bestaande detailhandelsstructuur niet onevenredig aantast; 

b. de oppervlakte van een bouwmarkt ten minste 1.000 m² bvo per bedrijf dient te bedragen; 
c. de oppervlakte van een grootschalig meubelbedrijf ten minste 1.500 m² bvo per bedrijf 

dient te bedragen; 
d. het parkeren ten behoeve van de detailhandelsvestiging op de bij de detailhandelsvesti-

ging behorende gronden dient plaats te vinden; 
e. er geen onevenredige vergroting van de verkeersdruk in de omgeving mag ontstaan; 
f. toepassing van deze bevoegdheid ten behoeve van sub b en sub c uitsluitend is toege-

staan nadat van Gedeputeerde Staten een verklaring is ontvangen dat zij tegen het verle-
nen van de vrijstelling geen bezwaar hebben. 

Nadere eisen 
5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering van ge-
bouwen en bouwwerken, de parkeernormen, de aard en situering van de parkeervoorzieningen 
en de inrichting en groenvoorziening op een perceel, indien dit noodzakelijk is ten behoeve van 
de bezonningssituatie, (bestaande) boombeplanting, de ligging van leidingen en dergelijke, dan 
wel indien dit uit een oogpunt van stedenbouwkundige of ruimtelijk/functionele kwaliteit of duur-
zame ontwikkeling wenselijk is. 

Voorlopig bouwverbod 
6. Op de gronden met de in lid 1 genoemde bestemming mag uitsluitend worden gebouwd in 
overeenstemming met een uitwerkingsplan dat rechtskracht heeft verkregen en krachtens de in 
een zodanig plan gestelde eisen. 

Vrijstelling voorlopig bouwverbod 
7. In afwijking van het bepaalde in lid 6 mag op de gronden met de in lid 1 genoemde bestem-
ming, voordat een uitgewerkt plan rechtskracht heeft verkregen, uitsluitend worden gebouwd in-
dien de op te richten bebouwing naar zijn bestemming en voorgenomen gebruik, alsmede naar 
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zijn afmetingen en zijn plaats binnen het plangebied, in overeenstemming zal zijn met, dan wel 
op verantwoorde wijze kan worden ingepast in een reeds vastgesteld uitgewerkt plan of een 
daarvoor gemaakt ontwerp. 

8. Onder de in lid 7 bedoelde omstandigheden mag slechts bouwvergunning worden verleend 
nadat belanghebbenden gedurende twee weken in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun 
zienswijze kenbaar te maken en Gedeputeerde Staten vooraf schriftelijk hebben verklaard, dat 
zij tegen het verlenen van de bouwvergunning geen bezwaar hebben. Een verklaring van geen 
bezwaar is niet noodzakelijk indien bij goedkeuring van het bestemmingsplan door Gedepu-
teerde Staten is verklaard dat de uitwerking geen goedkeuring behoeft en indien, gedurende de 
termijn van terinzagelegging geen zienswijzen tegen het ontwerpuitwerkingsplan zijn kenbaar 
gemaakt. 
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Artikel 5 Recreatie (R) 

Doeleindenomschrijving 
1. De op de kaart voor "Recreatie" (R ) aangewezen gronden zijn bestemd voor recreatieve 
doeleinden met uitzondering van sportvelden en uitsluitend ter plaatse van de subbestemming 
Rv voor volkstuinen; alsmede voor bijbehorende voorzieningen zoals waterpartijen, ontsluitings-
wegen, parkeervoorzieningen, groen en water, ondergrondse leidingen, maximaal één dienst-
woning waar dat op de kaart staat aangegeven en nutsvoorzieningen, met dien verstande dat 
permanente bewoning van tuinhuisjes of recreatieverblijven niet is toegestaan en dat op ten 
hoogste 25 m ter weerszijden van de aanduiding "fietspad" een fietsverbinding is voorzien. 

Bebouwingsvoorschriften (R) 
2. Op de gronden met de aanduiding R mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen ge-
bouwen zijnde, ten behoeve van en passend in de bestemming, mogen worden opgericht met 
dien verstande dat: 
a. op gronden met de nadere aanduiding (z) geen bebouwing is toegestaan; 
b. de totale oppervlakte van de bebouwing op gronden met de aanduiding R niet meer mag 

bedragen dan 70 m² en de goothoogte niet meer dan 2,5 m;  
c. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 2,5 m mag bedragen, 

met dien verstande dat de hoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2 m mag bedragen. 

Bebouwingsvoorschriften (Rv) 
3. Op de gronden met de aanduiding Rv mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, ten behoeve van en passend in de bestemming, mogen worden opgericht 
met dien verstande dat: 
a. de goothoogte van verenigingsgebouw(en) niet meer mag bedragen dan 4 m en de inhoud 

niet meer dan 500 m³; 
b. de volkstuinpercelen bebouwd mogen worden met tuinhuisjes c.q. recreatieverblijven, 

schuurtjes, kassen en dierenverblijven; 
c. de oppervlakte van tuinhuisjes c.q. recreatieverblijven niet meer mag bedragen dan 40 m², 

van kassen niet meer dan 50 m² en van schuurtjes en dierenverblijven niet meer dan 
15 m²; 

d. de totale oppervlakte van de bebouwing op de volkstuinpercelen per perceel niet meer 
mag bedragen dan 70 m² en de goothoogte niet meer dan 2,5 m;  

e. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 2,5 m mag bedragen, 
met dien verstande dat de hoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2 m mag bedragen. 
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Artikel 6 Natuurgebied (N) 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor "Natuurgebied" (N) zijn bestemd voor het behoud 
en ontwikkeling van actuele en potentiële landschappelijke en natuurwaarden, alsmede voor 
landbouw op open weidegrond, met de daarbijbehorende voorzieningen zoals waterpartijen, 
groenvoorzieningen, fiets- en voetpaden. 

Bebouwingsvoorschriften 
2. Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van en passend binnen de be-
stemming mogen worden opgericht met dien verstande dat de hoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 1,5 m. 

Aanlegvoorschriften 
3. Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, voorzover geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem; 
b. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het aan 

brengen van andere oppervlakteverhardingen; 
c. het aanleggen van dijken of andere taluds of het vergraven of ontgraven van reeds aanwe-

zige dijken of taluds; 
d. het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatielei-

dingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
e. het beplanten van gronden met houtgewassen, ter plaatse waar de gronden op het tijdstip 

van het van kracht worden van het plan niet reeds met houtgewassen waren beplant; 
f. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting alsmede het 

verwijderen van oevervegetaties; 
g. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van aanwezige wa-

terlopen; 
h. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen; 
i. het scheuren van grasland. 

4. Het verbod als bedoeld in lid 3 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 
a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende aanlegvergunning. 

5. De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor 
de landschaps- en natuurwaarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden 
aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet onevenredig worden of 
kunnen worden verkleind. 
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Artikel 7 Ecologische verbindingszone (E)  

Doeleindenomschrijving 
1. De op de kaart voor "Ecologische verbindingszone" (E) aangewezen gronden zijn bestemd 
voor de aanleg, ontwikkeling en onderhoud van een doorlopende groenzone met een ecologi-
sche karakter met de daarbijbehorende voorzieningen zoals waterpartijen, groenvoorzieningen 
en fiets- en voetpaden, met dien verstande dat binnen ten hoogste 150 m ter weerszijden van 
de aanduiding "verkeersstructuur" een hoofdverkeersweg en binnen ten hoogste 25 m ter 
weerszijden van de aanduiding "fietspad" een fietsverbinding is voorzien. 

Bebouwingsvoorschriften 
2. Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van en passend in de bestem-
ming mogen worden opgericht, met dien verstande dat de hoogte van bouwwerken niet meer 
dan 2 m mag bedragen. 

Aanlegvoorschriften 
3. Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, voorzover geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem; 
b. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het aan-

brengen van andere oppervlakteverhardingen; 
c. het aanleggen van dijken of andere taluds of het vergraven of ontgraven van reeds aanwe-

zige dijken of taluds; 
d. het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatielei-

dingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
e. het beplanten van gronden met houtgewassen, ter plaatse waar de gronden op het tijdstip 

van het van kracht worden van het plan niet reeds met houtgewassen waren beplant; 
f. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting alsmede het 

verwijderen van oevervegetaties; 
g. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van aanwezige wa-

terlopen; 
h. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen. 

4. Het verbod als bedoeld in lid 3 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 
a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende aanlegvergunning. 

5. De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor 
de landschaps- en natuurwaarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden 
aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet onevenredig worden of 
kunnen worden verkleind. 



Bestemmingen en gebruik  17 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 153.10242.00

Artikel 8 Woondoeleinden 1 (W 1 ) 

Doeleindenomschrijving 
1. De op de kaart voor "Woondoeleinden 1" (W 1) aangewezen gronden zijn bestemd voor het 
wonen in eengezinswoningen en meergezinswoningen, met de daarbijbehorende aan- en uit-
bouwen, bijgebouwen, tuinen, erven, water, parkeervoorzieningen, ondergrondse leidingen en 
in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat uit-
sluitend ter plaatse van de aanduiding (B) een stalling van boten en caravans en uitsluitend ter 
plaatse van de aanduiding (KV) kamerverhuur is toegestaan. 

Bebouwingsvoorschriften 
2. Uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van en passend 
binnen de bestemming, mogen worden opgericht met dien verstande dat: 
a. hoofdgebouwen (woningen) uitsluitend binnen het bebouwingsvlak mogen worden opge-

richt; 
b. de voorgevels van hoofdgebouwen in de naar de weg gekeerde zijde van het bebouwings-

vlak te worden geplaatst; 
c. de op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan bestaande hoogtes 

en goothoogtes van (delen van) hoofdgebouwen, tenzij anders op de kaart staat aangege-
ven, als maximum gelden; 

d. in afwijking van het bepaalde onder c mogen woningen met een plat dak voorzien worden 
van een kap met een dakhelling van ten hoogste 45 graden; 

e. bebouwing van tuinen en erven toegestaan is achter de voorgevel van het hoofdgebouw, 
tot een maximum van 30% van de bij het hoofdgebouw behorende oppervlakte buiten het 
bebouwingsvlak achter de voorgevel van het hoofdgebouw, met dien verstande dat de 
maximale oppervlakte die door aanbouwen en bijgebouwen buiten het bebouwingsvlak 
wordt ingenomen, niet meer dan 35 m² mag bedragen; 

f. bouwwerken aan de achtergevel maximaal 2,5 m diep mogen zijn;, 
g. de hoogte van aanbouwen en aan het hoofdgebouw grenzende bijgebouwen niet meer 

mag bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw en van vrij-
staande bijgebouwen niet meer dan 2,7 m; 

h. de hoogte van erfafscheidingen, voorzover deze gelegen zijn voor de voorgevel van het 
hoofdgebouw, niet meer dan 1 m en overigens niet meer dan 2 m mag bedragen; 

i. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voorzover gelegen voor de 
voorgevel van het hoofdgebouw, niet meer dan 2 m en overigens niet meer dan 2,5 m mag 
bedragen;  

j. een overkapping met open constructie toegestaan is, mits de oppervlakte niet meer be-
draagt dan 20 m², de hoogte niet meer dan 2,7 m en het aansluitende erf voor ten minste 
50% onbebouwd blijft. 

k. ter plaatse van de aanduiding (T) geldt in afwijking van het voorgaande dat, aanvullende 
bebouwing mogelijk is, mits deze beperkt blijft tot de huidige locatie van de voormalige 
paardenstal en niet meer bedraagt dan 120 m² in oppervlakte met een maximale 
goothoogte van 2,75 m en een maximale bouwhoogte van 6,75 m. 

Vrijstellingen
3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien dit stedenbouwkundig aanvaardbaar is, 
vrijstelling te verlenen van het bepaalde in: 
a. lid 2 onder b voor een situering van de voorgevel achter de voorgevel van het hoofdge-

bouw; 
b. lid 2 onder e en f voor een andere situering van bijgebouwen en aanbouwen indien dit uit 

een oogpunt van een doelmatige inrichting van het perceel wenselijk is en met dien ver-
stande dat het in lid 2 onder e bedoelde percentage van 30% niet overschreden wordt; 

c. lid 2 onder h voor erfafscheidingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw, tot een 
hoogte van 1,8 m in de voor- of zijtuin. 
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Nadere eisen 
4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering van ge-
bouwen en bouwwerken, het aantal en de situering van parkeerplaatsen en de inrichting van 
een perceel, indien dit noodzakelijk is ten behoeve van de bezonningssituatie, (bestaande) 
boombeplanting, de ligging van leidingen en dergelijke, dan wel indien dit uit een oogpunt van 
stedenbouwkundige of ruimtelijk/functionele kwaliteit wenselijk is.  
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Artikel 9 Woondoeleinden 2 (W 2 ) 

Doeleindenomschrijving 
1. De op de kaart voor "Woondoeleinden 2" (W 2) aangewezen gronden zijn bestemd voor het 
wonen in eengezinswoningen en meergezinswoningen, met de daarbijbehorende aan- en uit-
bouwen, bijgebouwen, tuinen, erven, water, parkeervoorzieningen, ondergrondse leidingen en 
in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouw zijnde, met dien verstande dat: 
- het gebruik van maximaal 40% van de vloeroppervlakte van een woning en bijbehorende 

aanbouwen en bijgebouwen voor de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep of 
bedrijf door de bewoner(s) is toegestaan, mits de woonfunctie overigens wordt gehand-
haafd en het beroep/bedrijf past in categorie 1, zoals aangegeven in de bij deze voor-
schriften behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

- ter plaatse van de aanduiding (s) een sauna/ beautyfarm is toegestaan; 
- ter plaatse van de aanduiding (p) een praktijk voor sociaal-medische doeleinden met 

dienstwoning is toegestaan.  

Bebouwingsvoorschriften 
2. Uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van en passend 
binnen de bestemming, mogen worden opgericht met dien verstande dat: 
a. de voorgevel van het hoofdgebouw zich op ten minste 2 m en ten hoogste 15 m uit de 

grens met de bestemming verblijfsgebied bevindt; 
b. het hoofdgebouw een oppervlakte heeft van ten hoogste 250 m²; 
c. het aantal woningen zoals aanwezig op het moment van het in ontwerp ter inzage leggen 

van dit plan niet mag worden vermeerderd; 
d. de goothoogte van woningen niet meer dan 6 m en de bouwhoogte niet meer dan 10 m 

mag bedragen; 
e. bebouwing van tuinen en erven enkel achter de voorgevel van het hoofdgebouw is toege-

staan, tot een maximum van 30% van het bij het hoofdgebouw behorende bouwperceel, 
met dien verstande dat de maximale oppervlakte die door aanbouwen en bijgebouwen 
wordt ingenomen, niet meer dan 75 m² mag bedragen; 

f. bouwwerken aan de achtergevel maximaal 2,5 m diep mogen zijn; 
g. de hoogte van aanbouwen en aan het hoofdgebouw grenzende bijgebouwen niet meer 

mag bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw en van vrij-
staande bijgebouwen niet meer dan 2,7 m; 

h. de hoogte van erfafscheidingen, voorzover deze gelegen zijn voor de voorgevel van het 
hoofdgebouw, mag niet meer dan 1 m en overigens niet meer dan 2 m bedragen; 

i. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voorzover gelegen voor de 
voorgevel van het hoofdgebouw, niet meer dan 2 m en overigens niet meer dan 2,5 m mag 
bedragen; 

j. een overkapping met open constructie is toegestaan, mits de oppervlakte niet meer be-
draagt dan 20 m², de hoogte niet meer dan 2,7 m en het aansluitende erf voor ten minste 
50% onbebouwd blijft. 

k. ter plaatse van de aanduiding (S) geldt in afwijking van het voorgaande tevens het vol-
gende: 
1. de afstand tussen hoofdgebouwen en de erfgrens of de grens van de bestemming 

UGW bedraagt ten minste 5 m; 
2. aard en omvang van de sauna van dien aard moeten zijn dat geen hinder voor de om-

geving ontstaat; 
3. de maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw bedraagt 10 m, de maximale goot-

hoogte bedraagt 6 m;  
4. de maximale bouwhoogte van de bijgebouwen bedraagt 8 m, de maximale goothoogte 

bedraagt 3,5 m; 
5. het bebouwde oppervlak mag, ten opzichte van de situatie op het moment van vast-

stelling van dit plan, toenemen met maximaal 50 m²; 
l. ter plaatse van de aanduiding (P) geldt in afwijking van het voorgaande tevens het vol-

gende: 
1. het maximale bebouwde oppervlakte bedraagt 350 m², waarvan maximaal 150 m² voor 

een dienstwoning mag worden gebruikt; 
2. de bouwhoogte van de dienstwoning dient kleiner te zijn dan de bouwhoogte van de 

praktijk voor sociaal-medische doeleinden; 
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3. de praktijkruimte dient een doelmatige akoestische afscherming te vormen voor de 
dienstwoning; 

4. de maximale bouwhoogte van de praktijk voor sociaal-medische doeleinden bedraagt 
8 m, de maximale goothoogte bedraagt 3,5 m; 

Vrijstellingen
3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien dit stedenbouwkundig aanvaardbaar is, 
vrijstelling te verlenen van het bepaalde in: 
a. lid 2 onder c en d voor een andere situering van bijgebouwen en aanbouwen indien dit uit 

een oogpunt van een doelmatige inrichting van het perceel wenselijk is en met dien ver-
stande dat de gezamenlijke oppervlakte van aanbouwen en bijgebouwen per bouwperceel 
niet meer dan 100 m² mag bedragen en het in lid 2 onder c bedoelde percentage van 30% 
niet overschreden wordt; 

b. lid 2 onder f voor erfafscheidingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw, tot een hoogte 
van 1,8 m in de voor- of zijtuin. 

Nadere eisen 
4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering van ge-
bouwen en bouwwerken, het aantal en de situering van parkeerplaatsen en de inrichting van 
een perceel, indien dit noodzakelijk is ten behoeve van de bezonningssituatie, (bestaande) 
boombeplanting, de ligging van leidingen en dergelijke, dan wel indien dit uit een oogpunt van 
stedenbouwkundige of ruimtelijk/functionele kwaliteit wenselijk is. 
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Artikel 10 Uit te werken gebied voor Groenzone en Woondoeleinden 
(UGW)

Doeleindenomschrijving 
1. De op de kaart voor "Uit te werken gebied voor Groenzone en Woondoeleinden" aangewe-
zen gronden zijn bestemd voor het wonen in eengezinswoningen en meergezinswoningen, met 
de daarbijbehorende aan- en uitbouwen, bijgebouwen, (ontsluitings)wegen, tuinen, erven, wa-
ter, parkeervoorzieningen, ondergrondse leidingen en in de bestemming passende bouwwer-
ken, geen gebouw zijnde, met dien verstande dat: 
- het gebruik van maximaal 40% van de vloeroppervlakte van een woning en bijbehorende 

aanbouwen en bijgebouwen voor de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep of 
bedrijf door de bewoner(s) is toegestaan, mits de woonfunctie overigens wordt gehand-
haafd en het beroep/bedrijf past in categorie 1, zoals aangegeven in de bij deze voor-
schriften behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten. 

Uitwerkingsregels 
2. Burgemeester en wethouders werken de in lid 1 genoemde bestemming nader uit met in-
achtneming van de aanduidingen op de kaart en de volgende bepalingen: 
a. woningen kunnen zowel vrijstaand als gestapeld worden gerealiseerd; 
b. woningen worden in ten hoogste 5 bebouwingsclusters gerealiseerd; 
c. een bebouwingscluster bestaat uit ten hoogste 5 hoofdgebouwen; 
d. er mogen ten hoogste 12 woningen in een bebouwingscluster worden gerealiseerd; 
e. de hoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan 10 m; 
f. de afstand tussen bebouwingsclusters bedraagt ten minste 40 m; 
g. de afstand tussen hoofdgebouwen binnen een bebouwingscluster bedraagt ten minste 5 m; 
h. de oppervlakte van een hoofdgebouw mag ten hoogste 250 m² bedragen; 
i. bijgebouwen dienen gelijk aan of achter de voorgevel van het hoofdgebouw te worden op-

gericht; 
j. de afstand tussen hoofdgebouwen en de grens met de bestemming W2 bedraagt tenmin-

ste 10 m; 
k. voor het overige zijn artikelen 9 en 12 van overeenkomstige toepassing. 

Voorlopig bouwverbod 
3. Op de gronden met de in lid 1 genoemde bestemming mag uitsluitend worden gebouwd in 
overeenstemming met een uitwerkingsplan dat rechtskracht heeft verkregen en krachtens de in 
een zodanig plan gestelde eisen. 

Vrijstelling voorlopig bouwverbod 
4. In afwijking van het bepaalde in lid 3 mag op de gronden met de in lid 1 genoemde bestem-
ming, voordat een uitgewerkt plan rechtskracht heeft verkregen, uitsluitend worden gebouwd in-
dien de op te richten bebouwing naar zijn bestemming en voorgenomen gebruik, alsmede naar 
zijn afmetingen en zijn plaats binnen het plangebied, in overeenstemming zal zijn met, dan wel 
op verantwoorde wijze kan worden ingepast in een reeds vastgesteld uitgewerkt plan of een 
daarvoor gemaakt ontwerp. 

5. Onder de in lid 4 bedoelde omstandigheden mag slechts bouwvergunning worden verleend 
nadat belanghebbenden gedurende twee weken in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun 
zienswijze kenbaar te maken en Gedeputeerde Staten vooraf schriftelijk hebben verklaard, dat 
zij tegen het verlenen van de bouwvergunning geen bezwaar hebben. Een verklaring van geen 
bezwaar is niet noodzakelijk indien bij goedkeuring van het bestemmingsplan door Gedepu-
teerde Staten is verklaard dat de uitwerking geen goedkeuring behoeft en indien, gedurende de 
termijn van terinzagelegging geen zienswijzen tegen het ontwerpuitwerkingsplan zijn kenbaar 
gemaakt. 
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Artikel 11 Groenvoorzieningen (Gv) 

Doeleindenomschrijving 
1. De op de kaart voor "Groenvoorzieningen" aangewezen gronden zijn bestemd voor groen-
voorzieningen, water, bermen en de daarbijbehorende voorzieningen zoals fiets- en voetpaden, 
toegangspaden, ondergrondse leidingen en binnen de bestemming passende bouwwerken.  

Bebouwingsvoorschriften 
2. Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van en passend in de bestem-
ming mogen worden opgericht, zoals bruggen, lantaarnpalen, zitbankjes, erfafscheidingen en 
afrasteringen; de hoogte van deze bouwwerken mag niet meer dan 2 m bedragen. 

Artikel 12 Groenzone (G) 

Doeleindenomschrijving 
1. De op de kaart voor "Groenzone" (G) aangewezen gronden zijn bestemd voor groenvoorzie-
ningen, water, bermen, ontsluitingswegen, fiets- en voetpaden, toegangspaden, ondergrondse 
leidingen woningen en binnen de bestemming passende bouwwerken, met dien verstande dat 
ten hoogste op 25 m ter weerszijden van de aanduiding "fietspad" een fietsverbinding is voor-
zien en dat uitsluitend waar dat op de kaart is aangegeven tevens volkstuinen met bijbehorende 
voorzieningen zijn toegestaan. 

Bebouwingsvoorschriften 
2. Uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van en passend 
in de bestemming mogen worden opgericht met dien verstande dat: 
a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 2,5 m mag bedragen, 

met dien verstande dat de hoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2 m mag bedragen. 

Ten behoeve van volkstuinen dient tevens het volgende in acht te worden genomen: 
a. de goothoogte van verenigingsgebouw(en) mag meer mag bedragen dan 4 m en de in-

houd mag niet meer bedragen dan 500 m³; 
b. de volkstuinpercelen mogen bebouwd worden met tuinhuisjes c.q. recreatieverblijven, 

schuurtjes, kassen en dierenverblijven; 
c. de oppervlakte van tuinhuisjes c.q. recreatieverblijven mag niet meer bedragen dan 40 m², 

van kassen niet meer dan 50 m² en van schuurtjes en dierenverblijven niet meer dan 
15 m²; 

d. de totale oppervlakte van de bebouwing op de volkstuinpercelen mag per perceel niet 
meer bedragen dan 70 m² en de goothoogte niet meer dan 2,5 m;  
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Artikel 13 Horeca (H) 

Doeleindenomschrijving 
1. De op de kaart voor "Horeca" (H) aangewezen gronden zijn bestemd voor horecabedrijven 
tot ten hoogste categorie 2 van de bij deze voorschriften behorende Staat van Horeca-activitei-
ten, met de bijbehorende gebouwen, bijgebouwen, luifels en overdekte terrassen en in de be-
stemming passende andere bouwwerken, alsmede maximaal één dienstwoning een en ander 
met bijbehorende voorzieningen zoals parkeerplaatsen, toegangswegen, terrassen, water, 
groenvoorzieningen, tuin, erf en ondergrondse leidingen. 

Bebouwingsvoorschriften 
2. Uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van en passend 
in de bestemming, mogen worden opgericht, met dien verstande dat: 
a. gebouwen uitsluitend binnen een bouwvlak dienen te worden opgericht; 
b. de voorgevels in de naar de weg gekeerde zijde van het bouwvlak geplaatst dienen te wor-

den;
c. de op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan bestaande hoogtes 

en goothoogtes van (delen van) hoofdgebouwen gelden als maximum;  
d. aanbouwen en bijgebouwen minimaal 3 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw die-

nen te worden opgericht; 
e. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 2,5 m mag bedragen, 

met dien verstande dat de hoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2 m mag bedragen. 
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Artikel 14 Agrarische doeleinden (A) 

Doeleindenomschrijving 
1. De op de kaart voor "Agrarische doeleinden" (A) aangewezen gronden, zijn bestemd voor 
agrarische doeleinden, alsmede ter plaatse van de aanduiding "Aln" voor het behoud en ontwik-
keling van actuele en potentiële landschappelijke en natuurwaarden, met de bijbehorende voor-
zieningen zoals toegangspaden en water.  

Bebouwingsvoorschriften 
2. Uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van en passend 
in de bestemming, mogen worden opgericht, met dien verstande dat: 
a. op de gronden die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "Aln" uitsluitend bouwwer-

ken, geen gebouwen zijn toegestaan met een maximale hoogte van 1 m; 
b. uitsluitend op de gronden die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "Ab" (bedrijfs)ge-

bouwen, alsmede ten hoogste één dienstwoning per bedrijf is toegestaan; 
c. de dienstwoning uitsluitend binnen het bebouwingsvlak mag worden opgericht; 
d. de goothoogte van de gebouwen ten hoogste 6 m mag bedragen; 
e. het maximaal toegestane bebouwingspercentage voor de gedeelten met de aanduiding 

"Ab" 50% bedraagt; 
f. aanbouwen en bijgebouwen behorende bij de dienstwoning minimaal 3 m achter de voor-

gevel van het hoofdgebouw dienen te worden opgericht; 
g. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op gronden voorzien van de aandui-

ding "Ab", niet meer dan 2,5 m mag bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf-
afscheidingen niet meer dan 2 m mag bedragen; 

h. in afwijking van het bepaalde in het voorgaande is, uitsluitend ter plaatse van de aandui-
ding (A), een tweede dienstwoning toegestaan. 

Aanlegvoorschriften 
3. Het is verboden op of in de gronden met de aanduiding "Aln" zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende wer-
ken, voorzover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem; 
b. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het aan-

brengen van andere oppervlakteverhardingen; 
c. het aanleggen van dijken of andere taluds of het vergraven of ontgraven van reeds aanwe-

zige dijken of taluds; 
d. het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatielei-

dingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
e. het beplanten van gronden met houtgewassen, ter plaatse waar de gronden op het tijdstip 

van het van kracht worden van het plan niet reeds met houtgewassen waren beplant; 
f. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting alsmede het 

verwijderen van oevervegetaties; 
g. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van aanwezige wa-

terlopen; 
h. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen; 
i. het scheuren van grasland anders dan ten behoeve van herinzaai. 

4. Het verbod als bedoeld in lid 4 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 
a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende aanlegvergunning. 

5. De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor 
de landschaps- en natuurwaarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden 
aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet onevenredig worden of 
kunnen worden verkleind. 
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Artikel 15 Nutsdoeleinden (Nd) 

Doeleindenomschrijving 
1. De op de kaart voor "Nutsdoeleinden" (Nd) aangewezen gronden zijn bestemd voor nuts-
voorzieningen, zoals gasdrukregel- en meetstations, gemalen, kabels en ondergrondse leidin-
gen, met de bijbehorende bouwwerken, zoals nutsgebouwen en dienstgebouwen en in de be-
stemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, alsmede voor de bijbehorende voor-
zieningen zoals toegangswegen, erven, groenvoorzieningen en water, met dien verstande dat 
dienstwoningen niet zijn toegestaan. 

Bebouwingsvoorschriften 
2. Uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van en passend 
in de bestemming, mogen worden opgericht, met dien verstande dat: 
a. de hoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 9 m; 
b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 2,5 m mag bedragen, 

met dien verstande dat de hoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2 m mag bedragen. 
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Artikel 16 Leidingen  

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden binnen een afstand van 5 m aan weerszijden van de als zodanig op de kaart 
aangegeven (hoofd)aardgasleidingen en watertransportleidingen, zijn mede bestemd voor lei-
dingen. 

Bouwvoorschriften vanwege de bestemming Leidingen  
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 1 bedoelde bestemming uitsluitend ge-
bouwen worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 2,5 m, alsmede andere bouw-
werken, waarbij de bouwhoogte van hoogspanningsmasten niet meer dan 25 m mag bedragen. 

Bouwvoorschriften vanwege samenvallende bestemmingen 
3. Bouwwerken ten behoeve van samenvallende bestemmingen zijn op deze gronden slechts 
toelaatbaar indien daarvoor vrijstelling door burgemeester en wethouders is verleend. Vrijstel-
ling wordt verleend indien de belangen van de leiding(en) hierdoor niet onevenredig worden ge-
schaad. 

Adviesprocedure voor bouwen 
4. Alvorens omtrent het verlenen van een vrijstelling ten behoeve van de samenvallende be-
stemmingen te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de be-
heerder(s) van de leiding(en) omtrent de vraag of door de voorgenomen bouwactiviteiten de 
belangen van de leiding(en) niet onevenredig worden geschaad en de eventueel te stellen 
voorwaarden. 

Aanlegvoorschriften 
5. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leidingen zonder of in afwijking van 
een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen; 
b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egalise-

ren, afgraven of ophogen; 
c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 
d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwer-

pen;
e. diepploegen; 
f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de doeleindenomschrijving aangege-

ven en daarmee verband houdende constructies; 
g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds be-

staande watergangen. 

6. Het verbod als bedoeld in lid 5 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 
a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning. 

7. De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 5 zijn slechts toelaatbaar voorzover het lei-
dingbelang hierdoor niet onevenredig wordt benadeeld. 

Adviesprocedure voor aanlegvergunningen 
8. Alvorens omtrent het verlenen van een aanlegvergunning te beslissen, winnen burgemeester 
en wethouders schriftelijk advies in bij de beheerder(s) van de leiding(en) omtrent de vraag of 
door de uitvoering van de voorgenomen werken en werkzaamheden de belangen van de lei-
ding(en) niet onevenredig worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden. 
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Artikel 17 Verkeersdoeleinden (V) 

Doeleindenomschrijving 
1. De op de kaart voor "Verkeersdoeleinden" (V) aangewezen gronden zijn bestemd voor het 
autoverkeer (met name doorgaand verkeer en wijkontsluiting), openbaar vervoer (bus en tram) 
en langzaam verkeer, met de daarbijbehorende voorzieningen zoals wegen, op- en afritten, 
busbanen, smalspoor-, c.q. sneltramtracés, fiets- en voetpaden, trottoirs, groenvoorzieningen, 
water, parkeerplaatsen, ondergrondse leidingen en binnen de bestemming passende bouwwer-
ken, met dien verstande dat brandstofverkooppunten niet zijn toegestaan.  

Inrichtings- en gebruiksvoorschriften 
2. De Europaweg mag per hoofdrijbaan over niet meer dan 2 rijstroken voor het autoverkeer 
(uitgezonderd stroken voor het openbaar vervoer) beschikken, in- en uitvoegstroken en vent-
wegen uitgezonderd. De Hofvlietweg mag niet meer dan 2 rijstroken voor het autoverkeer heb-
ben, in- en uitvoegstroken en ventwegen uitgezonderd. 

Bebouwingsvoorschriften 
3. Uitsluitend binnen de bestemming passende bouwwerken zijn toegestaan, zoals tunnels, via-
ducten, luchtbruggen, geluidsschermen, bouwwerken voor verkeersgeleiding en straatverlich-
ting, duikers, straatmeubilair, reclamemeubilair, abri's en dergelijke.  
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Artikel 18 Verblijfsgebied (Vb) 

Doeleindenomschrijving 
1. De op de kaart voor "Verblijfsgebied" (Vb) aangewezen gronden zijn bestemd voor langzaam 
verkeer, autoverkeer en openbaar vervoer, met de daarbijbehorende voorzieningen, zoals 
woonstraten, fiets- en voetpaden, trottoirs, parkeerplaatsen, openbaar groen, water, onder-
grondse leidingen en binnen de bestemming passende bouwwerken, met uitzondering van 
brandstofverkooppunten. 

Inrichtings- en gebruiksvoorschriften 
2. De inrichting van de gronden wordt primair gericht op langzaam verkeer en afgestemd op 
een maximumsnelheid van 30 km/h. De wegen mogen niet meer dan twee rijstroken hebben, 
in- en uitvoegstroken en ventwegen uitgezonderd. 

Bebouwingsvoorschriften 
3. Uitsluitend binnen de bestemming passende bouwwerken zijn toegestaan, zoals tunnels, via-
ducten, luchtbruggen, bouwwerken voor verkeersgeleiding en straatverlichting, straatmeubilair, 
abri's en inzamelcontainers voor afval en dergelijke.
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Artikel 19 Water 

Doeleindenomschrijving 
1. De op de kaart voor "Water" aangewezen gronden zijn bestemd voor watergangen en water-
partijen ten dienste van de waterhuishouding, de recreatie- en beroepsvaart en het recreëren, 
met de daarbijbehorende voorzieningen zoals oeverbeschoeiingen, ondergrondse leidingen en 
binnen de bestemming passende bouwwerken, met dien verstande dat uitsluitend de gronden 
in de zijsloot tussen Vlietweg 24 en 26 mede zijn bestemd voor het innemen van ligplaatsen 
voor woonboten, met een maximum van 3 en een maximale hoogte, gerekend vanaf het water-
peil, van 4,4 m, en met dien verstande dat op ten hoogste 25 m ter weerszijden  van de op de 
kaart aangegeven aanduiding "fietsbrug" een fietsbrug is toegestaan. 

Bebouwingsvoorschriften 
2. Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke passen binnen de bestemming, zoals 
meerpalen, steigers, oeverbeschoeiingen, vlonders, duikers en zinkers zijn toegestaan. 

Vrijstelling
3. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 1 voor het 
innemen van een ligplaats met een woonboot, mits vooraf een ligplaatsvergunning is verleend.  
Burgemeester en wethouders houden in ieder geval rekening met de toegankelijkheid van de 
ligplaats, de privacy van omwonenden, de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit. 

Nadere eisen 
4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering en om-
vang van bouwwerken en woonboten, indien zulks uit een oogpunt van ruimtelijke ordening of 
volkshuisvesting noodzakelijk is. 

Aanlegvergunning 
5. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 
wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren: 
- het (gedeeltelijk) vergraven, dempen, ondertunnelen of overkluizen van watergangen en 

waterpartijen. 

6. Het verbod als bedoeld in 5 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die: 
a. normaal onderhoud en normaal beheer vergen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning. 

7. De werken en werkzaamheden als bedoeld in 5 zijn slechts toelaatbaar indien en voorzover 
de belangen van waterhuishoudkundige aard of de beroeps- of recreatievaart hierdoor niet one-
venredig worden aangetast. 

8. Alvorens omtrent het verlenen van een aanlegvergunning te beslissen, winnen burgemeester 
en wethouders schriftelijk advies in bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap 
Wilck en Wiericke. 
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Artikel 20 Waterkering 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Waterkering zijn bestemd voor dijken, kaden, dijk-
sloten en andere voorzieningen ten behoeve van de waterkering.  

Bouwvoorschriften vanwege de bestemming Waterkering 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de primaire bestemming uitsluitend bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. 

Bouwvoorschriften vanwege de secundaire bestemmingen 
3. Bouwwerken ten behoeve van de secundaire bestemmingen zijn op deze gronden slechts 
toelaatbaar indien daarvoor vrijstelling door burgemeester en wethouders is verleend. Vrijstel-
ling wordt verleend indien het belang van de waterkering hierdoor niet onevenredig wordt ge-
schaad. 

Adviesprocedure 
4. Alvorens omtrent het verlenen van vrijstelling ten behoeve van de secundaire bestemmingen 
te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de beheerder van de 
waterkering omtrent de vraag of door de voorgenomen bouwactiviteiten het belang van de wa-
terkering niet onevenredig wordt geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden. 
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Hoofdstuk III Overige bepalingen 31

Artikel 21 Gebruiksvoorschriften 

1. Het is verboden bouwwerken en gronden te gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebrui-
ken op een wijze of tot een doel, strijdig met de bestemming volgens het plan. 

2. Het is in ieder geval verboden bouwwerken en gronden te gebruiken voor: 
a. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;  
b. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werk-

tuigen, machines of onderdelen hiervan; 
c. het opslaan van klare of onklare voer- en vaartuigen of onderdelen hiervan;  
d. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloei-

bare afvalstoffen.  

3. Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing voorzover het betreft: 
a. opslag van goederen ten behoeve van de krachtens het plan toegestane bedrijfsvoering; 
b. het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn voor de realisering of 

handhaving van de in het plan aangewezen bestemmingen; 
c. het opslaan of storten van afvalstoffen, voorzover noodzakelijk voor het normale onder-

houd van erven, andere open terreinen en watergangen en voorzover aan de wettelijke ei-
sen wordt voldaan. 

4. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in dit artikel, indien strikte 
toepassing zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door drin-
gende redenen wordt gerechtvaardigd. 
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Artikel 22 Algemene vrijstellingen 

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen  uitsluitend voorzover niet 
elders binnen het plan reeds een vrijstellingsmogelijkheid is opgenomen  van het plan ten be-
hoeve van: 
a. geringe afwijkingen van een bebouwingsgrens, niet zijnde een bestemmingsgrens of het 

beloop van een weg, indien bij definitieve uitmeting en verkaveling blijkt, dat deze geringe 
afwijkingen in het belang van een juiste verwerkelijking van het plan gewenst of noodzake-
lijk zijn; 

b. afwijkingen van de voorgeschreven oppervlaktematen en bebouwingspercentages met ten 
hoogste 10% (gemeten ten opzichte van de totale in aanmerking te nemen oppervlakte), 
waarbij in de bestemmingsvoorschriften voorziene vrijstellingsmogelijkheden buiten be-
schouwing blijven; 

c. afwijkingen van de in het plan voorgeschreven hoogtematen tot maximaal 10% dan wel bij 
hoofdgebouwen één bouwlaag, of voor het aanbrengen van een kap;  

d. de oprichting van toegangspartijen naar gebouwen, liften, trappen(huizen) en luifels, als-
mede van erkers met een maximale overschrijding van de voorgevel van het hoofdgebouw 
van 2,5 m;

e. de oprichting van niet voor bewoning bestemde gebouwen en andere bouwwerken ten al-
gemene nutte, zoals openbare toiletten, telefooncellen, wachthuisjes, (afval)inzamelcontai-
ners, gasreduceerstations, rioolgemalen en transformatorstations, mits de inhoud van ie-
der gebouw en ander bouwwerk niet meer bedraagt dan 60 m³ en de hoogte niet meer dan 
3 m; burgemeester en wethouders houden onder andere rekening met mogelijke overlast, 
verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit;  

f. de oprichting van fietsenstallingen bij hoofdgebouwen (met uitzondering van eengezinswo-
ningen), mits de hoogte niet meer bedraagt dan 4 m en de oppervlakte niet meer dan 
50 m²; burgemeester en wethouders houden onder andere rekening met de ruimtelijke 
kwaliteit;

g. de plaatsing van fietstrommels en bergkasten met een oppervlakte van niet meer dan 6 m² 
en een hoogte van niet meer dan 1,5 m voor de voorgevel van het hoofdgebouw, mits an-
dere bergings- of stallingsmogelijkheden ontbreken en plaatsing stedenbouwkundig ver-
antwoord is; 

h. de vestiging van bedrijven of inrichtingen die passen in de doeleindenomschrijving bij de 
betreffende bestemmingen, maar niet voldoen aan het aldaar bepaalde met betrekking tot 
de milieuzonering, omdat de activiteiten niet genoemd worden of in een ten hoogste één 
lagere of hogere categorie vallen; indien een situatie als hier bedoeld zich voordoet, moet 
uit de door het bedrijf of de inrichting te verstrekken gegevens blijken dat het bedrijf of de 
inrichting in milieuhygiënisch opzicht gelijkgesteld kan worden met een bedrijf of inrichting 
in de toegestane categorie; burgemeester en wethouders gaan uit van de voorgestane be-
drijfsvoering en houden rekening met (de beschikbare technieken ter wering van) geluid, 
stof, geur, gevaar, verontreiniging van lucht, water en bodem en visuele en andere hinder; 

i. de plaatsing van windmolens, uitsluitend op gronden met de bestemmingen Uit te werken 
gebied voor Bedrijvenpark, Verkeersdoeleinden en Groenvoorzieningen, met een rotor-
hoogte van niet meer dan 115 m, op een afstand van ten hoogste 230 m uit de bestem-
mingsplangrens langs de A4, en op een afstand van tenminste 250 m van gronden met de 
bestemming Aln en 100 m van de gronden met de bestemming verkeer ten behoeve van 
de Europaweg, mits dit stedenbouwkundig, ruimtelijk en milieuhygiënisch verantwoord is 
en het aantal niet meer bedraagt dan 2; 

j. de plaatsing van zend- en/of ontvangmasten met een hoogte van niet meer dan 40 m, op 
een afstand van ten hoogste 100 m uit de bestemmingsplangrens langs de A4, mits dit 
stedenbouwkundig, ruimtelijk en milieuhygiënisch verantwoord is, mits het niet betreft 
gronden gelegen binnen de op de kaart als zodanig aangegeven "molenbiotoop"; 

k. de aanleg van fiets- en wandelpaden (met de daarbijbehorende voorzieningen zoals brug-
gen) waarvan het tracé globaal is aangegeven op de plankaart of die zijn opgenomen in in-
richtings- en/of verkavelingsplannen en waarvan de wenselijkheid uit ruimtelijk ordenings-, 
verkeerskundig en/of stedenbouwkundig oogpunt nader is aangetoond.  
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Artikel 23 Procedure vrijstellingen 

Op de voorbereiding van een besluit tot het verlenen van vrijstelling van het plan is de volgende 
procedure van toepassing: 
a. de aanvraag om vrijstelling ligt gedurende een termijn van vier weken in het Stadhuis en 

Stadsbouwhuis ter inzage; 
b. burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging tevoren bekend in een of meer 

dag- of nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden; 
c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor een ieder om gedurende 

de termijn van terinzagelegging schriftelijk een zienswijze over de aanvraag in te dienen bij 
burgemeester en wethouders; 

d. na ontvangst van het advies beslissen burgemeester en wethouders binnen vier weken; de 
beslissing is met redenen omkleed; 

e. burgemeester en wethouders stellen de indiener(s) van de zienswijze(s) in kennis van hun 
besluit. 
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Artikel 24 Wijzigingsbevoegdheden 

Algemene wijzigingsbevoegdheid  
1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het bestemmingsplan opgenomen bestem-
mingen te wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voorzover zulks 
van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel 
voorzover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de over-
schrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet 
meer dan 10% worden vergroot. 

Wijzigingsgebied I (zuidwestzijde Europaweg) 
2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming binnen het op de kaart als wijzi-
gingsgebied I aangegeven gebied te wijzigen in de bestemming Verkeersdoeleinden, met dien 
verstande dat na wijziging het bepaalde in artikel 17 van toepassing is.

Wijzigingsgebied II (klooster) 
3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming binnen het op de kaart als wijzi-
gingsgebied II aangegeven gebied te wijzigen ten behoeve van de vestiging van een horeca-
voorziening/congrescentrum of een bedrijfsverzamelgebouw met in acht name van het onder-
staande:  
a. het bestaande hoofdgebouw dient te worden gehandhaafd; 
b. er dient bij functiewijziging een nieuwe verkeersontsluiting te worden gerealiseerd. 

Wijzigingsgebied III (vrijstaande woningen tussen Vlietweg 9 en 64) 
3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming binnen het op de kaart als wijzi-
gingsgebied III aangegeven gebied te wijzigen in de bestemming Woondoeleinden I, als be-
doeld in artikel 8 met in acht name van onderstaande voorschriften:  
a. er mogen in het wijzigingsgebied ten hoogste 8 woningen worden gebouwd; 
b. de woningen dienen vrijstaand te worden gerealiseerd; 
c. de woningen zijn georiënteerd (voorgevel en ontsluiting) op de Vlietweg; 
d. de hoogte van iedere woning mag niet meer dan 9 m bedragen;  
e. de bruto vloeroppervlakte van iedere woning mag ten hoogste 250 m² bedragen; 
f. de afstand van woningen tot de erfgrens dient ten minste 4 m te bedragen.  

Wijzigingsbevoegdheid IV (Vlietweg 1a) 
4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd op grond van artikel 11 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening om het op het perceel Vlietweg 1A aangegeven bebouwingsvlak te wijzigen 
teneinde aanvullende woningbouw mogelijk te maken, met in acht name van onderstaande 
voorschriften:  
a. de woningen worden gerealiseerd in een gebouw dat is georiënteerd (voorgevel en ontslui-

ting) op de Vlietweg; 
b. de hoogte van het gebouw niet meer dan 12 m bedragen; 
c. van de wijzigingsbevoegdheid mag enkel gebruik worden gemaakt wanneer: 

- vaststaat dat woonbebouwing op deze locatie geen belemmering vormt voor de gewenste 
ontsluitingsstructuur; 

- ecologisch onderzoek is uitgevoerd en eventueel in dat kader noodzakelijke ontheffingen 
zijn verkregen. 

Algemene wijzigingsbevoegdheid leidingen 
5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen teneinde leidingenstroken te 
verplaatsen met in acht name van de onderstaande voorschriften: 
a. de verplaatsing dient een gevolg te zijn van de uitvoering c.q inrichting van de gronden als 

bedoeld in het onderhavig plan; 
b. de bestaande leidingen dienen van de kaart te worden geschrapt en de nieuwe leidingen-

tracés dienen te worden aangegeven op de kaart en als dubbelbestemmingen te worden 
opgenomen in de regeling; 

c. van deze wijzigingsbevoegdheid mag geen gebruik worden gemaakt indien de veiligheid 
van de omgeving in gevaar komt of de belangen in verband met het leidingenbeheer one-
venredig worden aangetast. 
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Procedure bij wijziging  
6. Bij een besluit tot wijziging van het plan wordt de volgenden procedure in acht genomen: 
a. het ontwerpbesluit ligt gedurende tenminste vier weken in het Stadhuis en Stadsbouwhuis 

voor een ieder ter inzage; 
b. burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging tevoren bekend in een of meer 

dag- of nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden; 
c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor een ieder om gedurende 

de termijn van terinzagelegging schriftelijk een zienswijze tegen het ontwerpbesluit in te 
dienen bij burgemeester en wethouders; 

d. de indiener van een bezwaarschrift en/of zijn gemachtigde wordt desgewenst in de gele-
genheid gesteld mondeling zijn bedenkingen toe te lichten in een openbare vergadering 
van de betreffende raadscommissie; 

e. de raadscommissie brengt schriftelijk advies uit aan burgemeester en wethouders; 
f. na ontvangst van het advies beslissen burgemeester en wethouders binnen vier weken; de 

beslissing is met redenen omkleed; 
g. indien tegen een ontwerpbesluit zienswijzen zijn ingediend, wordt van de beslissing van 

burgemeester en wethouders kennis gegeven aan de indiener(s) van de zienswijze. 
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Artikel 25 Molenbiotoop 

Om binnen de op de kaart aangegeven molenbiotoop vrije windvang te garanderen en het zicht 
op de betrokken molen veilig te stellen, geldt, dat geen bebouwing (of beplanting) mag worden 
opgericht met een hoogte die meer bedraagt dan 9 m. 
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Artikel 26 Archeologisch zoekgebied 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden, die gelegen zijn ten noordwesten van de op de kaart aangegeven lijnaanduiding 
voor Archeologisch zoekgebied, zijn mede bestemd voor het behoud en de bescherming van 
archeologische waarden.  

Bouwvoorschriften vanwege de bestemming Archeologisch zoekgebied 
2. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 1 genoemde bestemming uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een maximale hoogte van 1 m. 

Bouwvoorschriften vanwege samenvallende bestemmingen 
3. Bouwwerken ten behoeve van samenvallende bestemmingen zijn op deze gronden slechts 
toelaatbaar indien daarvoor door burgemeester en wethouders vrijstelling is verleend. Vrijstel-
ling wordt verleend indien de archeologische waarden hierdoor niet onevenredig worden ge-
schaad. 

4. Alvorens omtrent het verlenen van een bouwvergunning te beslissen, winnen burgemeester 
en wethouders schriftelijk advies in bij het Bureau Cultuur van de provincie Zuid-Holland om-
trent de vraag of door de voorgenomen bouwactiviteiten de archeologische belangen niet one-
venredig worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden. 

5. Het bepaalde in de leden 3 en 4 geldt niet voor: 
a. terreinafscheidingen, tuinmeubilair en overkappingen; 
b. bestaande gebouwen indien de oppervlakte niet wordt uitgebreid. 

Aanlegvoorschriften 
6. Het is verboden op of in de gronden met als bedoeld in lid 1 zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende wer-
ken, voorzover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a. het ophogen van de bodem; 
b. het verlagen van de bodem of het afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingsver-

gunning is vereist; 
c. het uitvoeren van grondwerkzaamheden dieper dan 30 cm, waartoe ook gerekend wordt 

woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen; 
d. het aanleggen van bos of boomgaard; 
e. het verlagen van het waterpeil; 
f. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
g. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatie- of andere lei-

dingen en daarmee verband houdende constructies; 
h. het aanbrengen van constructies die verband houden met bovengrondse leidingen; 
i. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 
j. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden in het terrein kunnen aantas-

ten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein. 

7. Het verbod als bedoeld in lid 6 is niet van toepassing: 
a. wanneer ter plaatse van archeologische monumenten de archeologische waarden blijkens 

rapportage van een deskundige adviesinstantie in voldoende mate zijn zekergesteld; 
b. wanneer ter plaatse van archeologische meldingsgebieden op grond van archeologisch 

onderzoek is gebleken dat geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
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Artikel 27 Overgangsbepalingen 

Ten aanzien van bouwwerken 
1. Gebouwen en andere bouwwerken, die op het tijdstip van de terinzagelegging van het ont-
werp van dit plan bestaan, dan wel nadien worden gebouwd of kunnen worden gebouwd met in-
achtneming van het bepaalde bij of krachtens het bepaalde in de Woningwet en die in enigerlei 
opzicht afwijken van het plan, mogen, mits de bestaande afwijkingen naar aard en omvang niet 
worden vergroot en onverminderd de bevoegdheid tot onteigening overeenkomstig de wet: 
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het tenietgaan tengevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd, mits de bouw-

aanvraag hiervoor binnen twee jaar na de calamiteit wordt ingediend. 

Het hiervoor gestelde geldt niet voor gebouwen en andere bouwwerken, welke reeds in strijd 
waren met het vorige plan en niet krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toe-
gestaan.  

Vrijstellingsbepaling
2. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in het eerste lid 
dat de bestaande afwijkingen naar aard en omvang niet mogen worden vergroot en toestaan 
dat een éénmalige vergroting plaatsvindt van de inhoud van de in het eerste lid toegelaten 
bouwwerken met niet meer dan 10%. 

Ten aanzien van het gebruik 
3. Het ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan bestaande gebruik van 
gronden en bouwwerken, dat in strijd is met het bestemmingsplan, mag worden voortgezet. Het 
is toegestaan dit afwijkende gebruik te wijzigen, indien deze wijziging ten doel heeft het gebruik 
meer in overeenstemming te brengen met de bestemming volgens het plan. 
Het hiervoor gestelde geldt niet voor gebruik, dat reeds in strijd was met het vorige plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan was toegestaan. 
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Bijlage 1 Toelichting op de Staat van Bedrijfs-
activiteiten

1

 Inleiding 
In dit bestemmingsplan wordt de toelaatbaarheid van bedrijven en bedrijfsactiviteiten gekoppeld 
aan een Staat van Bedrijfsactiviteiten. Dit is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven 
en bedrijfsactiviteiten al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu zijn ingedeeld in 
een aantal categorieën. Omdat de Staat van Bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt voor de milieu-
zonering in het kader van bestemmingsplannen zijn hierbij alleen de ruimtelijk relevante milieu-
aspecten van belang: 
- geluid; 
- geur; 
- stof; 
- gevaar (met name brand- en explosiegevaar). 

De hier gebruikte lijst deelt de bedrijven in in zes gewone categorieën (waarbij twee categorieën 
nog zijn onderverdeeld in subcategorieën) en drie A-categorieën. Categorie 1 heeft betrekking 
op bedrijven die geen hinder van belang veroorzaken en categorie 6 op zeer zware industrie. 
De drie A-categorieën (categorieën 4.1A/4.2A, 5A en 6A) bevatten de inrichtingen die in belang-
rijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhin-
der.

Gebruikte bronnen 
Als belangrijkste bron bij het opstellen van de Staat van Bedrijfsactiviteiten is gebruikgemaakt 
van de lijst van bedrijfstypen uit de publicatie "Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten van 1999. In deze lijst worden voor een groot aantal bedrijfstypen 
en -activiteiten richtafstanden ten opzichte van een rustige woonwijk gegeven. Daarbij is ervan 
uitgegaan dat de bedrijven ter voorkoming van hinder en/of gevaar die technieken toepassen, 
die thans als de meest gebruikelijke worden beschouwd. 

De lijst is ten behoeve van de Staat van Bedrijfsactiviteiten met behulp van andere bronnen en 
praktijkervaringen verder verfijnd (o.a. differentiatie naar grootte). De Staat van Bedrijfsactivi-
teiten wijkt dus op een aantal punten af van de lijst van bedrijfstypen van de VNG. 
In deze Staat van Bedrijfsactiviteiten is voor de indeling van de bedrijven naar activiteiten, net 
als in de VNG-publicatie, uitgegaan van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) uit 1993. 

 Categorie-indeling en criteria voor de toelaatbaarheid van bedrijven 
In de VNG-publicatie zijn de 10 richtafstanden van de lijst van bedrijfstypen teruggebracht tot 
zes categorieën. Met het oog op de praktische toepassing zijn in deze Staat van Bedrijfsactivi-
teiten de categorieën 3 en 4 nader onderverdeeld in elk twee subcategorieën. 
De richtafstanden en het aspect verkeersaantrekkende werking zijn vertaald naar de volgende 
(ruimtelijke) criteria voor de toelaatbaarheid: 

categorie 1 : bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de 
omgeving toelaatbaar zijn in woonwijken. 

categorie 2 : bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de 
omgeving toelaatbaar zijn tussen of onmiddellijk naast woonbebouwing, 
echter alleen in gebieden met gemengde functies. 

categorie 3 : bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de 
omgeving in enige mate ruimtelijk gescheiden dienen te zijn van woonwij-
ken en dienen te zijn voorzien van een eigen autoverbinding met de hoofd- 
en/of verzamelwegen: 
. subcategorie 3.1: toelaatbaar aan de rand van woonwijken, echter in 

het algemeen gescheiden door een weg of een groenstrook; 
. subcategorie 3.2: gescheiden door een andere niet of weinig gevoelige 

functie (afstandsindicatie 100 m). 
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I. Indeling op grond van de bedrijfsactiviteiten blz.  3

0 Landbouw, jacht en bosbouw 
01 Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 3 

1/2/3 Industrie
05 Visserij- en visteeltbedrijven 3 
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 3 
16 Verwerking van tabak 5 
17 Vervaardiging van textiel 5 
18 Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont 6 
19 Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kleding) 6 
20 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk 
 (excl. meubels) 6 
21 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 6 
22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media 6 
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie 7 
24 Vervaardiging van chemische producten 7 
25 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 8 
26 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten 8 
27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 10 
28 Vervaardiging van producten van metaal 10 
29 Vervaardiging van machines en apparaten 11 
30 Vervaardiging van kantoormachines en computers 12 
31 Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en benodigdheden 12 
32 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur en  

-benodigdheden 12 
33 Vervaardiging van medische apparaten/instrumenten, orthopedische artikelen e.d., 

precisie- en optische instrumenten en uurwerken 12 
34 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers 12 
35 Vervaardiging van transportmiddelen (excl. auto's, aanhangwagens en opleggers) 12 
36 Vervaardiging van meubels en overige goederen n.e.g. 13 
37 Voorbereiding tot recycling 13 

4 Productie/distributie van elektriciteit, aardgas en water en bouwnijverheid
40 Productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm water 14 
45 Bouwnijverheid 14 

5 Reparatie van consumentenartikelen en handel
50 Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen; benzineservicestations 15 
51 Groothandel (op- en overslag van goederen zonder verwerking, excl. auto's en 

motorfietsen) 16 
52 Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren 18 

6 Vervoer, opslag en communicatie
60 Vervoer over land 18 
63 Dienstverlening t.b.v. het vervoer 19 
64 Post en telecommunicatie 19 

7 Verhuur van roerende goederen en zakelijke dienstverlening
71 Verhuur van transportmiddelen, machines en overige roerende goederen 19 
72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d. 19 
73 Speur- en ontwikkelingswerk 19 
74 Overige zakelijke dienstverlening 19 
75 Overheidsdiensten 19 

9 Milieudienstverlening en overige dienstverlening
90 Milieudienstverlening 20 
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93 Overige dienstverlening 20 

II. Indeling op grond van het opgestelde vermogen 21 



I. Indeling op grond van de bedrijfsactiviteiten 3 

1) G = Geluid, Gr = Geur, R = Risico, S = Stof, V = Verkeer. 
2) C = bij de indeling is ervan uitgegaan dat de hinderlijke activiteiten continu (ook 's avonds en 's nachts) 

plaatsvinden. 
3) * = zie ook hoofdstuk II van deze staat. 
4) n.e.g. = niet elders genoemd.  

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

153.10242.00
SBI 93/voll.

april 2003

SBI-code/
Bedrijfs(sub)groep of activiteit 

categorie maatgevende 
milieuaspecten1)

continu 
factor2)

   
01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW    
01.1 Akker- en tuinbouw    
 01.12 Tuinbouw    
   - champignonkwekerijen (algemeen) 2 G/Gr/R C 
   - champignonkwekerijen met mestfermentatie 3.2 Gr C 
   - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 2 G/Gr/S C 
   - witlofkwekerijen (algemeen) 2 G/Gr/R C 
01.4 Dienstverlening t.b.v. de landbouw    
 - algemeen (o.a. loonbedrijven) 3.2 G - 
 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.500 m² 

bedraagt
3.1 G - 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 500 m² 
bedraagt

2 G - 

 - indien opslag bestrijdingsmiddelen: zie SBI-code 51.55    
 - KI-stations 3.1 G/Gr - 
 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven algemeen 3.1 G - 
 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 500 m2

bedraagt
2 G - 

   
05 VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN    
05.1 - Zeevisserijbedrijven 3.2 Gr/G C 
 - Binnenvisserijbedrijven 3.1 Gr/G C 
05.2 Vis- en schaaldierkwekerijen    
 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 3.2 Gr/G C 
 - visteeltbedrijven 3.1 Gr/G C 

   
15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN    
15.1 Slachterijen en vleesverwerking    
 - slachterijen, vervaardiging van vleeswaren en 

vleesconserven 
3.2 G/Gr C 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² 
bedraagt

3.1 G/Gr C 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 200 m² 
bedraagt

2 G/Gr - 

 - vetsmelterijen 5 Gr C 
 - bewerking van darmen en verwerking van ander dierlijk afval 4.2 Gr C 
 - vervaardiging van snacks met een bedrijfsoppervlak van 

minder dan 2.000 m² en vervaardiging van kant-en-klaar-
maaltijden

3.1 G/Gr - 

15.2 Visverwerking    
 - algemeen 4.2 Gr - 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² bedraagt 3.2 Gr - 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 300 m² bedraagt 3.1 Gr - 
 - indien drogen 5 Gr C 
 - indien roken 4.2 Gr C 
15.3 Groente- en fruitverwerking    
 - algemeen 3.2 G/Gr C 
 - vervaardiging van aardappelproducten 4.2 Gr C 



Indeling op grond van de bedrijfsactiviteiten 4 

1) G = Geluid, Gr = Geur, R = Risico, S = Stof, V = Verkeer. 
2) C = bij de indeling is ervan uitgegaan dat de hinderlijke activiteiten continu (ook 's avonds en 's nachts) 

plaatsvinden. 
3) * = zie ook hoofdstuk II van deze staat. 
4) n.e.g. = niet elders genoemd.  

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

153.10242.00
SBI 93/voll.

april 2003

SBI-code/
Bedrijfs(sub)groep of activiteit 

categorie maatgevende 
milieuaspecten1)

continu 
factor2)

   
 - indien vervaardiging van snacks met een bedrijfsoppervlak 

van minder dan 2.000 m² 
3.1 G/Gr - 

 - verwerking van koolsoorten 4.1 Gr C 
 - drogen van groente of fruit of fabricage van uienconserven 

(zoutinleggerij) 
4.2 Gr C 

15.4 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten    
 - algemeen 4.1 Gr C 
 - indien de productiecapaciteit 250.000 ton/jaar of meer 

bedraagt
4.2A G/Gr C 

15.5 Vervaardiging van zuivelproducten    
 15.51 Vervaardiging van zuivelproducten    
   - algemeen 4.2 G C 
   - vervaardiging van consumptiemelk- en 

melkproducten 
3.2 G C 

   - indien de productiecapaciteit voor melk-, 
weipoeder of andere gedroogde zuivelproducten 
1,5 ton/uur of meer bedraagt 

5A G C 

   - indien concentratie van melk of melkproducten 
door middel van indamping met een 
waterverdampingscapaciteit van 20 ton/uur of 
meer

5A G C 

   - indien de melkverwerkingscapaciteit voor 
consumptiemelk of -producten en geëvaporiseerde 
melk of -producten 55.000 ton/jaar of meer 
bedraagt

4.2A G C 

 15.52 Bereiding van consumptie-ijs    
   - algemeen 3.2 G C 
   - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 200 m² 

bedraagt
2 G - 

15.6 Vervaardiging van meel    
 - algemeen 4.1 G C 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² bedraagt 3.1 G C 
 - indien vervaardiging van zetmeel of zetmeelderivaten met 

een capaciteit van 10 ton/uur of meer 
4.2A G C 

15.7 Vervaardiging van diervoeder    
 - mengvoeder algemeen 4.1 G/Gr C 
 - indien de capaciteit voor het vervaardigen van veevoeder 

100 ton/uur of meer bedraagt 
4.2A G/Gr C 

 - drogerijen 4.2 Gr C 
 - indien de waterverdampingscapaciteit 10 ton/uur of meer 

bedraagt
5A G C 

 - veevoeder n.e.g.4) 5 G/Gr C 
15.8 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen    
 15.81/ Brood, beschuit, banket, koek en biscuit    
 15.82 - algemeen 3.2 G/Gr C 
   - indien de verwerkingscapaciteit minder dan 

2.500 kg meel/week bedraagt 
2 G/Gr C 
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1) G = Geluid, Gr = Geur, R = Risico, S = Stof, V = Verkeer. 
2) C = bij de indeling is ervan uitgegaan dat de hinderlijke activiteiten continu (ook 's avonds en 's nachts) 

plaatsvinden. 
3) * = zie ook hoofdstuk II van deze staat. 
4) n.e.g. = niet elders genoemd.  
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SBI-code/
Bedrijfs(sub)groep of activiteit 

categorie maatgevende 
milieuaspecten1)

continu 
factor2)

   
 15.83 Suiker    
   - algemeen 5 Gr C 
   - vervaardiging van suiker uit suikerbieten met een 

capaciteit van 2.500 ton/dag of meer 
5A Gr C 

 15.84 Verwerking van cacaobonen en vervaardiging van 
chocolade en suikerwerk 

   

   - cacao en chocolade 5 Gr - 
   - indien vervaardigen van chocoladewerken met een 

maximaal oppervlak van de bedrijfsbebouwing van 
2.000 m² 

3.2 Gr - 

   - idem, met een maximaal oppervlak van de 
bedrijfsbebouwing van 200 m² 

2 Gr - 

   - suikerbranden 4.2 Gr - 
   - suikerwerk 3.2 Gr - 
   - idem, indien met een maximaal oppervlak van de 

bedrijfsbebouwing van 200 m² 
2 Gr - 

 15.85 Deegwaren 3.1 Gr - 
 15.86  Overige voedingsmiddelen    
  t/m  - algemeen 4.1 Gr - 
 15.89 - theepakkerijen en soep(aroma)fabrieken zonder 

poederdrogen 
3.2 Gr - 

   - soep(aroma)fabrieken met poederdrogen 4.2 Gr - 
   - koffiebranderijen 5 Gr C 
15.9 Vervaardiging van dranken    
 15.91 Distilleerderijen en likeurstokerijen 4.2 Gr C 
 15.92 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting    
   - algemeen 4.1 G/Gr - 
   - indien de capaciteit voor het vervaardigen van gist 

5.000 ton/jaar of meer bedraagt 
4.2A G/Gr C 

 15.93/ Vervaardiging van overige alcoholische dranken
 15.94/ (exclusief bier) 
 15.95 

2 G C 

 15.96/ Bierbrouwerijen en mouterijen 4.2 Gr C 
 15.97    
 15.98 Vervaardiging van mineraalwater en frisdranken 3.2 G C 

   
16 VERWERKING VAN TABAK    

4.1 Gr C 
   

17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
17.1/ Bewerken en spinnen van textielvezels en weven van tex- 
17.2 tiel 

   

 - algemeen 3.2 G - 
 - indien 50 of meer weefgetouwen met schietspoelen 

aanwezig zijn 
4.2A G - 

17.3 Textielveredeling 3.1 G/Gr - 
17.4/ Vervaardiging van textielwaren    
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1) G = Geluid, Gr = Geur, R = Risico, S = Stof, V = Verkeer. 
2) C = bij de indeling is ervan uitgegaan dat de hinderlijke activiteiten continu (ook 's avonds en 's nachts) 
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SBI-code/
Bedrijfs(sub)groep of activiteit 

categorie maatgevende 
milieuaspecten1)

continu 
factor2)

   
17.5 - algemeen 3.1 G - 
 - tapijten en vloerkleden 4.1 G - 
17.6/ Vervaardiging van gehaakte en gebreide stoffen en 
17.7 artikelen 

3.1 G - 

   
18 VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
18.1 Vervaardiging van kleding van leer 3.1 G - 
18.2 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. leer) 2 G - 
18.3 Bereiden, verven en vervaardigen van (artikelen van) bont 3.1 Gr - 

19 VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)
19.1 Looien en bewerken van leer 4.2 Gr - 
19.2 Vervaardiging van lederwaren (excl. kleding en schoeisel) 3.1 Gr - 
19.3 Vervaardiging van schoeisel 3.1 G/Gr - 

20 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING VAN ARTIKELEN VAN HOUT, KURK, RIET EN VLECHTWERK 
(EXCL. MEUBELS)

20.1 Primaire houtbewerking 
 - houtzagerijen, -schaverijen e.d. 3.2*3) G - 
 - houtverduurzaming met zoutoplossingen 3.1 G - 
 - idem met creosoot of carbolineum 4.1 Gr - 
20.2 Vervaardiging van fineer- en plaatmaterialen 3.2 G/Gr - 
20.3 Vervaardiging van timmerwerk 3.2*3) G - 
20.4 Vervaardiging van houten emballage 3.2*3) G/R/S - 
20.5 Vervaardiging van overige artikelen van hout, kurk, riet en 

vlechtwerk
   

 - overige artikelen van hout 3.2*3) G/R/S - 
 - kurkwaren, riet en vlechtwerk 2 G/S - 

   
21 VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN
21.1 Vervaardiging van pulp, papier en karton 
 - pulp 4.1 G/Gr - 
 - papier en karton algemeen 3.1 G/Gr/S - 
 - indien de capaciteit voor het vervaardigen van papier of 

celstof 3 ton/uur tot 15 ton/uur bedraagt 
4.1A G C 

 - idem, indien de productiecapaciteit 15 ton/uur of meer 
bedraagt

4.2A G C 

21.2 Vervaardiging van papier- en kartonwaren    
 - papierwaren, golfkarton en kartonnage 3.2 G C 
 - indien de capaciteit voor het vervaardigen van papier of 

celstof 3 ton/uur of meer bedraagt 
4.1A G C 

   
22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
22.1 Uitgeverijen 1 G - 
22.2 Drukkerijen en aanverwante activiteiten    
 - dagbladdrukkerijen, offset-rotatiedrukkerijen met thermische 

drogerij en rotatie-diepdrukkerijen 
3.2 G C 
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1) G = Geluid, Gr = Geur, R = Risico, S = Stof, V = Verkeer. 
2) C = bij de indeling is ervan uitgegaan dat de hinderlijke activiteiten continu (ook 's avonds en 's nachts) 
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SBI-code/
Bedrijfs(sub)groep of activiteit 

categorie maatgevende 
milieuaspecten1)

continu 
factor2)

   
 - offset-drukkerijen zonder rotatiepersen, hoogdrukkerijen, 

kopieerinrichtingen en vlakdrukkerijen n.e.g.4)
2 G/Gr C 

 - chemigrafische en fotolithografische bedrijven, 
zeefdrukkerijen, drukkerijen n.e.g.4) en grafische 
afwerkingsbedrijven (binderij e.d.) 

2 G/Gr - 

 - loonzetterijen 2 Gr - 
22.3 Reproductie van opgenomen media 1 G/Gr - 

   
23 AARDOLIE- EN STEENKOOLVERWERKENDE INDUSTRIE
23.1 Vervaardiging van cokesovenproducten 

   

 - algemeen 5 G/Gr C 
 - productie van koolelektroden met een capaciteit van 50.000 

ton/jaar of meer 
6A Gr C 

 - vergassing van steenkool, vervaardigen van cokes uit 
steenkool of breken, malen, zeven of drogen van 
steenkolen, of andere mineralen of derivaten daarvan met 
een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 ton/jaar of 
meer

6A G/Gr C 

23.2 Aardolieverwerking    
 - raffinaderij 6 G/Gr/R C 
 - indien de capaciteit voor het raffineren, kraken of vergassen 

van aardolie of aardoliefracties 106 ton/ jaar of meer 
bedraagt

6A G/Gr/R C 

 - vervaardiging van smeeroliën en -vetten (niet verbonden 
aan aardolieraffinaderij) 

3.2 G - 

 - aardolieverwerking n.e.g.4) 4.2 Gr - 
   

24 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN    
24.1/ Vervaardiging van basischemicaliën en farmaceutische 
24.4 producten 

   

 - algemeen 5 G/Gr/R/S C 
 - petrochemische producten of chemicaliën met een niet in 

een gebouw opgesteld motorisch vermogen van 1 MW of 
meer

5A G/Gr/R C 

 - vervaardigen, bewerken of verwerken van methanol met een 
productiecapaciteit van minder dan 100.000 ton/jaar 

4.1 G C 

 - idem, met een productiecapaciteit van 100.000 ton/jaar of 
meer

4.2A G C 

 - productie van vetzuren en alkanolen uit dierlijke en 
plantaardige oliën en vetten met een capaciteit van 50.000 
ton/jaar of meer 

5A Gr C 

 - overige vetzuren- en alkanolen 4.2 Gr C 
 - grondstoffen voor geneesmiddelen en fijnchemicaliën met 

een capaciteit van minder dan 1.000 ton/ jaar 
4.2 R C 

 - anorganische en organische grondstoffen n.e.g.4) niet 
vallend onder de "post-Sevesorichtlijn" 

4.2. Gr/R C 

 - kleur- en verfstoffen 4.1 G/Gr/R C 
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continu 
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 - idem, glazuren of emailles met een capaciteit van 5.000 

ton/jaar of meer 
4.2A G/Gr/R C 

 - formulering en afvullen geneesmiddelen 3.1 G/R - 
 - verbandmiddelen 2 G - 
24.2 Vervaardiging van landbouwchemicaliën    
 - algemeen 5 R C 
 - indien met een niet in een gebouw opgesteld motorisch 

vermogen van 1 MW of meer 
5A G/R C 

24.3 Vervaardiging van verf, lak, vernis, inkt en mastiek 4.2 Gr/R C 
24.5 Vervaardiging van zeep, was-, reinigings- en 

onderhoudsmiddelen, parfums en cosmetica 
4.2 Gr C 

24.6 Vervaardiging van overige chemische producten    
 - algemeen 3.2 Gr/R - 
 - lijm en plakmiddelen met gebruik van dierlijke grondstoffen 5 Gr - 
 - vuurwerk, munitie en springstoffen 5 R - 
 - chemische kantoorbenodigdheden 3.1 G/Gr/R - 
 - chemische producten n.e.g.4) (24.66) 4.1 Gr/R C 
24.7 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 4.2 G/Gr C 

   
25 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF
25.1 Vervaardiging van producten van rubber    
 - banden en rubberregeneratie 4.2 G/Gr C 
 - rubberproducten (excl. Banden) 3.2 Gr - 
 - vernieuwen van loopvlakken 4.1 Gr - 
 - idem, indien het bedrijfsoppervlak kleiner is dan 100 m² 3.1 Gr - 
25.2 Vervaardiging van producten van kunststof    
 - algemeen 4.1 Gr - 
 - indien met toepassing van fenolharsen 4.2 Gr - 
 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van 

kunststofbouwmaterialen 
3.1 G/Gr/R - 

   
26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN
26.1 Vervaardiging van glas en glaswerk    
 - algemeen 3.2 G - 
 - vervaardigen, bewerken of verwerken van glas of glazen 

voorwerpen met een capaciteit van 10 ton/uur of meer 
4.2A G C 

 - vervaardigen van glaswol of glasvezels met een 
productiecapaciteit van minder dan 5.000 ton/jaar 

4.2 Gr - 

 - idem, met een productiecapaciteit van 5.000 ton/jaar of meer 5 Gr C 
 - glasbewerking 3.1 G/S - 
 - glas-in-lood-zetterijen 2 G - 
26.2/ Vervaardiging van keramische producten    
26.3 - algemeen 3.2 G/S - 
 - indien het motorisch vermogen van de elektrische ovens 

totaal minder dan 40 kW bedraagt 
3.1 S - 

26.4 Vervaardiging van bakstenen, baksteenelementen en dakpannen 4.1 G/S - 
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continu 
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26.5 Vervaardiging van cement, kalk en gips    
 26.51 Cement    
   - algemeen 5 G C 
   - indien productie van cement en/of cementklinkers 

met een capaciteit van 100.000 ton/jaar of meer 
5A G C 

 26.52/ Kalk en gips    
 26.53 - algemeen 4.1 G/S - 
   - indien productiecapaciteit van 100.000 ton/jaar of 

meer
5 G - 

   - indien breken, malen, zeven of drogen van kalk 
met een capaciteit van 100.000 ton/jaar of meer 

5A G - 

26.6 Vervaardiging van producten van beton, cement en gips    
 26.61/ Producten van beton (incl. stortklare beton en beton-
 26.62/ waren) kalkzandsteen, cement (incl. cementwaren) en  
   gips 

   

 26.63/ - algemeen 4.1 G/S - 
 26.66 - indien gebruik van persen, triltafels of 

bekistingstrillers met een productiecapaciteit van 
minder dan 100 ton/dag 

4.2 G - 

   - idem, met een productiecapaciteit van 100 ton/dag 
of meer 

5A G - 

   - producten van kalkzandsteen 3.2 G/S - 
   - indien productiecapaciteit van 100.000 ton/jaar of 

meer
4.2 G - 

   - indien breken, malen, zeven of drogen met een 
productiecapaciteit van 100.000 ton/jaar of meer 

4.2A G - 

 26.64 Mortel    
   - algemeen 3.2 G/S - 
   - vervaardigen van cement- of betonmortel met een 

productiecapaciteit van 100 ton/uur of meer 
4.2A G - 

 26.65 Producten van vezelcement    
   - algemeen 3.2 G/R/S - 
   - indien productiecapaciteit van 100 ton/dag of meer 4.2 G - 
   - indien gebruik van persen, triltafels of 

bekistingstrillers met een productiecapaciteit van 
100 ton/dag of meer 

4.2A G - 

26.7 Natuursteenbewerking    
 - algemeen 3.2 G - 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt 3.1 G/S - 
 - indien breken, malen, zeven of drogen met een productie-

capaciteit van minder dan 100.000 ton/jaar 
4.2 G - 

 - indien breken, malen, zeven of drogen met een productie-
capaciteit van 100.000 ton/jaar of meer 

5A G - 

26.8 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale 
producten 

   

 26.81 Schuur-, slijp- en polijstmiddelen 3.1 G/S - 
 26.82 Overige niet-metaalhoudende minerale producten    
   - bitumineuze materialen 4.2 Gr - 
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   - idem, met een productiecapaciteit van 100 ton/uur 

of meer 
5A Gr - 

   - isolatiematerialen (excl. glaswol) 4.1 Gr C 
   - indien de productiecapaciteit voor steenwol 5.000 

ton/jaar of meer bedraagt 
4.2A G C 

   - minerale producten n.e.g.4) 3.2 G/S - 
   - asfaltcentrales 4.1 G - 
   - idem, indien de productiecapaciteit 100 ton/uur of 

meer bedraagt 
4.2A G - 

   
27 VERVAARDIGING VAN METALEN IN PRIMAIRE VORM    
 - ijzer en staalindustrie algemeen 5 G/Gr - 
 - non-ferro metaalindustrie algemeen (excl. 

ertsvoorbewerking) 
4.2 G - 

 - profielzetterijen en draadtrekkerijen met een 
productieoppervlakte kleiner dan 2.000 m² 

4.2 G - 

 - malen, roosten, pelletiseren, of doen sinteren van ertsen of 
derivaten daarvan met een capaciteit van 1.000 ton/jaar of 
meer

5A G/Gr C 

 - indien de capaciteit voor de productie van primaire non-
ferrometalen 1.000 ton/jaar of meer bedraagt 

5A G - 

 - indien de capaciteit voor de productie van ruwijzer of ruw 
staal 1.000 ton/jaar of meer bedraagt 

6A G/Gr C 

 - indien productie van metalen buizen door middel van 
walsen, trekken of lassen met een productieoppervlakte van 
2.000 m² of meer 

5A G - 

 - warmbandwalserijen en koudbandwalserijen voor het tot 
platen omvormen van metalen of hun legeringen waarvan 
het smeltpunt hoger is dan 800 K en waarvan de dikte van 
het aangevoerde materiaal groter is dan 1 mm, met een 
productieoppervlakte van 2.000 m² of meer 

5A G - 

 - walserijen of trekkerijen voor het tot profiel- en stafmateriaal 
omvormen van metalen of hun legeringen waarvan het 
smeltpunt hoger is dan 800 K, met een productieoppervlakte 
van 2.000 m² of meer 

5A G - 

 - smelterijen of gieterijen van metalen of hun legeringen met 
een productiecapaciteit van 4.000 ton/jaar of meer voorzover 
het smeltpunt van de metalen en hun legeringen hoger is 
dan 800 K 

5A G - 

 - gieterijen 4.2 G - 
   

28 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL    
28.1 Vervaardiging van metaalconstructiewerken, ramen, deuren en 

kozijnen 
   

 - algemeen 4.1*3) G - 
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 - samenvoegen van plaat-, profiel-, staf- of buismaterialen 

door middel van smeden, klinken, lassen of monteren met 
een niet in een gesloten gebouw ondergebracht 
productieoppervlak van 2.000 m² of meer 

5A G - 

28.2/ Vervaardiging van tanks en reservoirs en van ketels en 
28.3 radiatoren voor centrale verwarming en van stoomketels 

   

 28.21/ Tanks, reservoirs en (stoom)ketels    
 28.3  - algemeen 4.1 G - 
   - produceren en renoveren van metalen ketels of 

tanks met een productieoppervlakte van 2.000 m² 
of meer 

5A G - 

 28.22 Producten voor centrale verwarming 3.2 G/Gr/R - 
28.4 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal    
 - stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 4.1 G - 
 - smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 3.2 G - 
28.5 Oppervlaktebehandeling en overige metaalbewerking    
 28.51 Oppervlaktebehandeling    
   - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, 

verkoperen e.d.) 
2 G - 

   - algemeen, scoperen, mechanische 
oppervlaktebehandeling 

3.1 G - 

   - thermisch verzinken, thermisch vertinnen, 
anodiseren, eloxeren, chemische 
oppervlaktebehandeling, emailleren, 
metaalharden, lakspuiten en moffelen 

3.2 G/Gr - 

   - stralen 4.1 G/S - 
 28.52 Overige metaalbewerkende industrie 3.2*3) G - 
28.6 Vervaardiging van scharen en bestek, gereedschap en hang- en 

sluitwerk
   

 - algemeen 3.2*3) G - 
 - indien met lakspuiterij 3.2 G/Gr - 
28.7 Vervaardiging van overige producten van metaal    
 - schroeven, massadraaiwerk, veren e.d. (metaalwaren) 3.2 G - 
 - metalen emballage-industrie 3.2 G/Gr/R - 
 - produceren, renoveren of schoonmaken van metalen vaten 

met een productieoppervlakte van 2.000 m² of meer 
4.2A G/Gr - 

 - smederijen van ankers en kettingen met een 
productieoppervlakte van 2.000 m² of meer 

5A G - 

   
29 VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN    
 - algemeen 3.2*3) G - 
 - beproeven van verbrandingsmotoren met voorzieningen of 

installaties voor het afremmen van een gezamenlijk 
motorisch vermogen van 1 MW of meer 

4.2A G - 

 - samenvoegen van plaat-, profiel-, staf- of buismaterialen 
door middel van smeden, klinken, lassen of monteren met 
een niet in een gesloten gebouw ondergebracht 
productieoppervlak van 2.000 m² of meer 

5A G - 
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 - reparatie van machines en apparaten 3.1 G - 

   
30 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

3.1*3) G - 
   

31 VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDHEDEN
31.1/ Vervaardiging van elektromotoren, generatoren, transfor- 
31.2 matoren, schakel- en verdeelinrichtingen 

4.1 Gr - 

31.3 Vervaardiging van geïsoleerde kabel en draad 4.1 G - 
31.4 Vervaardiging van accumulatoren, elektrische elementen en 

batterijen
3.2 G/Gr - 

31.5 Vervaardiging van elektrische lampen, buizen en 
verlichtingsbenodigdheden 

4.2 R - 

31.6 Vervaardiging van overige elektrotechnische benodigdheden 
n.e.g.4)

3.1 G - 

   
32 VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO- EN TELECOMMUNICATIEAPPARATUUR EN

-BENODIGDHEDEN
3.1 G/Gr - 
   

33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE APPARATEN/INSTRUMENTEN, ORTHOPEDISCHE ARTIKELEN 
E.D., PRECISIE- EN OPTISCHE INSTRUMENTEN EN UURWERKEN

2 G/Gr - 
   

34 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS
34.1 Vervaardiging van auto's (incl. assemblage)    
 - algemeen 4.2 G - 
 - indien het productieoppervlak kleiner is dan 10.000 m² 4.1 G - 
 - beproeven van verbrandingsmotoren met voorzieningen of 

installaties voor het afremmen van een gezamenlijk 
motorisch vermogen van 1 MW of meer 

4.2A G - 

34.2 Carrosseriebouw en vervaardiging van aanhangwagens en 
opleggers 

4.1 G - 

34.3 Vervaardiging van auto-onderdelen en -accessoires 3.2 G - 
   

35 VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS EN
 OPLEGGERS)
35.1 Scheepsbouw en scheepsreparatie    
 - houten schepen 3.1 G/S - 
 - kunststof schepen 3.2 G/Gr - 
 - metalen schepen algemeen 4.1 G - 
 - indien onderhouden, repareren of behandelen van de 

oppervlakte van metalen schepen met een langs de waterlijn 
te meten lengte van minder dan 25 m en/of het incidenteel 
bouwen van dergelijke schepen, met een bedrijfsoppervlak 
van minder dan 5.000 m² en een opgesteld elektromotorisch 
vermogen van minder dan 300 kW 

3.2 G/Gr/S - 
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 - indien bouwen, onderhouden, repareren of behandelen van 

de oppervlakte van metalen schepen met een langs de 
waterlijn te meten lengte van 25 m of meer en/of beproeven 
verbrandingsmotoren met voorzieningen of installatie voor 
het afremmen van een gezamenlijk motorisch vermogen van 
1 MW of meer 

5A G C 

 - scheepsloperijen 5 G - 
35.2 Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel    
 - algemeen 3.2 G - 
 - beproeven van verbrandingsmotoren met voorzieningen of 

installaties voor het afremmen van een gezamenlijk 
motorisch vermogen van 1 MW of meer 

4.2A G - 

35.3 Vervaardiging van vlieg- en ruimtevaartuigen (incl. reparatie)    
 - algemeen 5 G - 
 - zonder proefdraaien motoren 4.1 G - 
 - beproeven van verbrandingsmotoren met voorzieningen of 

installaties voor het afremmen van een gezamenlijk 
motorisch vermogen van 1 MW of meer en/of straalmotoren 
of -turbines met een stuwkracht van 9 KN of meer 

5A G - 

35.4 Vervaardiging van rijwielen, motorrijwielen en invalidenwagens 3.2 G - 
35.5 Vervaardiging van overige transportmiddelen 3.2 G - 

   
36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.4)

36.1 Vervaardiging van meubels    
 - houten of metalen meubels algemeen 3.2*3) G - 
 - indien met lakspuiterij 3.2 G/Gr/R/S - 
 - kunststof meubels algemeen 3.2 G/Gr/R - 
 - indien met toepassing van fenolharsen (zie ook SBI-code 

25.2)
4.2 Gr - 

 - rietmeubels en matrassen 3.1 G/Gr/R/S - 
 - meubelstoffeerderijen 1 - - 
 - overige meubels 2 G/Gr/R - 
36.2 Vervaardiging van sieraden e.d. 2 Gr - 
36.3 Vervaardiging van muziekinstrumenten 2 G/Gr - 
36.4/ Vervaardiging van spellen, speelgoed- en sportartikelen 
36.5

3.1 G - 

36.6 Vervaardiging van overige goederen n.e.g.4)    
 - vervaardiging van linoleum en vloerzeil 5 Gr - 
 - sociale werkplaatsen 3.1*3) Gr - 
 - idem, met lakspuiterij 3.2 G/Gr/R/S - 
 - vervaardiging van overige goederen n.e.g.4) 3.1 G/Gr - 

   
37 VOORBEREIDING TOT RECYCLING    
37.1 Voorbereiding tot recycling van metaalafval    
 - herwinning van ijzer en staal (o.a. autoshredders) 5 G C 
 - sorteren van oud ijzer 3.2 G/R - 
 - indien het opslagterrein kleiner is dan 1.000 m² 3.1 G/R/S - 
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37.2 Voorbereiding tot recycling van overig afval    
 - algemeen 4.2 G/Gr - 
 - indien breken, malen, zeven of drogen van grond met een 

verwerkingscapaciteit van 100.000 ton/jaar of meer 
   

  . in de open lucht 5A G/S - 
  . uitsluitend in gesloten gebouwen 4.2A G - 
 - indien breken, malen, zeven of drogen van puin met een 

verwerkingscapaciteit van 100.000 ton/jaar of meer in de 
open lucht 

5 G/S - 

   
40 PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
40 Elektriciteitsproductiebedrijven (vermogen >= 50 MW)     
 - kolengestookt 5A G/S C 
 - oliegestookt 5A G C 
 - gasgestookt 5A G C 
 - kerncentrales met koeltorens 6 R/G C 
 - warmte-kracht installaties (gas) 5A G C 
40 Electriciteitsdistributiebedrijven met transformatorvermogen    
 - < 10 MWA 2 G C 
 - 10-100 MWA 3.1 G C 
 - 100-200 MWA 3.2 G C 
 - 200-1000 MWA 4.2A G C 
 - > 1000 MWA 5A G C 
40 Gasdistributiebedrijven    
 - gascompressorstation vermogen < 100 MW 4.2 G C 
 - gascompressorstation vermogen > 100 MW 5 G C 
 - gasdrukregel- en meetruimten cat. B en C 2 G C 
 - gasontvang- en –verdeelstation cat. D 3.2 G C 
40 Warmtevoorzieningsinstallatie, gasgestookt    
 - stadsverwarming 3.2 G C 
 - blokverwarming 2 G C 

   
45 BOUWNIJVERHEID    
45.1/ Bouwrijp maken van terreinen/ 
45.2 Burgerlijke en utiliteitsbouw; grond-, water- en wegenbouw (excl. 

grondverzet) 

   

 - burgerlijke en utiliteitsbouw algemeen 
(aannemingsbedrijven), gemeentewerf 

3.1 G/R/S - 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² 
bedraagt

2 G/S - 

 - heiersbedrijven, betonijzervlechtbedrijven, slopersbedrijven 
en steigerbouwbedrijven 

3.2 G/R/S - 

 - grond-, water- en wegenbouwkundige bedrijven algemeen 
(aannemingsbedrijven) 

3.2 G/S - 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 5.000 m² 
bedraagt

3.1 G/S - 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² 
bedraagt

2 G/S - 
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45.3 Bouwinstallatie    
 - loodgieters- en fitterswerk, installatie van centrale 

verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur en sanitair, 
isolatiewerkzaamheden 

2 G/R - 

 - indien met spuiterij 3.1 G/Gr/R - 
 - elektrotechnische installatie 2 G/R - 
45.4 Afwerken van gebouwen    
 - schilderen, glaszetten, afwerken van vloeren en wanden, 

stukadoren en overige afwerking 
3.1 G/Gr/R/S - 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² 
bedraagt

2 G/Gr/R/S - 

 - woningstoffeerderijen 1 - - 
45.5 Verhuur van bouw- en sloopmachines met bedienend personeel    
 - algemeen 3.2 G/V C 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.500 m² bedraagt 3.1 G/V C 

   
50 HANDEL IN EN REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
50.1/ Handel in en reparatie van auto's    
50.2 - groothandel in vrachtauto's (incl. import) 3.2 G - 
 - overige groothandel 3.1 G - 
 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² 

bedraagt
2 G - 

 - detailhandel in auto's 2 G - 
 - detailhandel in vrachtauto's 3.1 G/Gr - 
 - autoreparatiebedrijven algemeen 2 G/R - 
 - reparatie van vrachtwagens 3.1 G/Gr - 
 - autoplaatwerkerijen 3.2 G - 
 - autospuit- en tectyleerinrichtingen 3.1 Gr - 
 - autobeklederijen 1 - - 
 - autowasserijen 2 G - 
 - sleepbedrijven van voertuigen 3.2 G C 
50.3 Handel in auto-onderdelen en -accessoires    
 - groothandel 3.1 G - 
 - idem, indien het oppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt 2 G - 
50.4 Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen en 

accessoires 
   

 - groothandel 3.1 G - 
 - idem, indien het oppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt 2 G - 
 - detailhandel 2 G - 
 - reparatie 2 G - 
50.5 Benzineservicestations    
 - algemeen 3.1 G/Gr/R - 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 200 m² bedraagt 2 G/Gr/R - 
 - indien verkoop LPG 3.2 R - 
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51 GROOTHANDEL (OP- EN OVERSLAG VAN GOEDEREN ZONDER VERWERKING, EXCL. AUTO'S EN 

MOTORFIETSEN) Voor op- en overslagbedrijven met eigen vervoersactiviteiten: zie SBI-code 60.2 
51.2 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren    
 51.21/ Akkerbouwproducten en veevoeders,    
 51.22 bloemen en planten   - 
   - algemeen 2 G/Gr/R/S - 
   - indien op- of overslag van granen, meelsoorten, 

zaden, gedroogde peulvruchten, maïs of derivaten 
daarvan of veevoeder met een 
verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer 

4.2A G/S - 

   - overige op- en overslag van granen 3.2 G/R/S - 
   - opslag met koelinstallaties met een koelvermogen 

van 300 kW of meer 
3.2 G/R/S - 

   - dierlijke en plantaardige oliën en vetten, 
oliehoudende grondstoffen 

3.2 G/Gr - 

 51.23 Levende dieren 3.2 G C 
 51.24 Huiden, vellen en leder 3.1 Gr - 
 51.25 Ruwe tabak, groenten, fruit en consumptieaardappelen 2 G/Gr/R/S - 
51.3 Groothandel in voedings- en genotmiddelen 2 G/Gr/R - 
51.4 Groothandel in overige consumentenartikelen    
 - munitie 3.2 R C 
 - consumentenvuurwerk (voor professioneel vuurwerk zie SBI-

code 51.7) 
3.1 R C 

 - overige 3.1 G - 
 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² 

bedraagt
2 G - 

51.5 Groothandel in intermediaire goederen (excl. agrarische), afval 
en schroot 

   

 51.51 Brandstoffen en andere minerale olieproducten    
   - minerale olieproducten (excl. brandstoffen) 3.2 Gr - 
   - vaste brandstoffen    
    . algemeen 5 G/S - 
    . indien het opslagterrein kleiner is dan 

2.500 m² 
3.2 S - 

    . inrichting voor de op- en overslag van 
steenkool met een opslagcapaciteit van 
2.000 m² of meer 

5A G/S C 

   - vloeibare brandstoffen    
    . ondergrondse opslag met een capaciteit van 

minder dan 1.000 m3
2 Gr - 

    . bovengrondse opslag van vloeistoffen 
behorend tot de K3-klasse met een capaciteit 
van minder dan 1.000 m3

3.1 R - 

    . bovengrondse opslag van vloeistoffen 
behorend tot de K1/K2-klasse met een 
capaciteit van minder dan 1.000 m3

3.2 Gr/R - 

    . opslag met een capaciteit van 1.000 m3 of 
meer maar minder dan 100.000 m3

4.1 R - 
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    . opslag met een capaciteit van 100.000 m3 of 

meer
5 R - 

   - gasvormige brandstoffen:    
    . algemeen 4.2 R - 
    . opslag van butaan, propaan, LPG met een 

capaciteit van 250 m3 of meer 
5 R - 

    . opslag van gasflessen met een capaciteit van 
10 tot 50 m3

3.2 R - 

    . idem, met een capaciteit tot 10 m3 2 R - 
 51.52 Metalen en metaalertsen    
   - metaalertsen algemeen 4.2 G/S - 
   - indien de oppervlakte voor de opslag 2.000 m² of 

meer bedraagt 
5A G - 

   - metalen en halffabrikaten 3.2 G - 
 51.53 Hout en bouwmaterialen    
   - algemeen 3.1 G - 
   - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² 

bedraagt
2 G  

   - zand en grind 3.2 G/S  
   - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 

200 m² bedraagt 
2 G/S - 

 51.54 IJzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur    
   - algemeen 3.1 G - 
   - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² 

bedraagt
2 G - 

 51.55 Chemische producten    
   - chemische grondstoffen en chemicaliën voor 

industriële toepassing algemeen 
3.2 R - 

   - op- of overslag van brandbare explosieve, sterk 
prikkelende of giftige gassen: zie SBI-code 51.51 

   

   - opslag van niet-reactieve gassen (incl. zuurstof), 
gekoeld

3.1 R - 

   - bestrijdingsmiddelen    
    . algemeen 5 R - 
    . indien de oppervlakte van de opslagruimte 

minder dan 2.500 m² bedraagt 
4.2 R - 

    . indien de oppervlakte van de opslagruimte 
300 t/m 1.000 m² bedraagt 

4.1 R - 

    . indien de oppervlakte van de opslagruimte 
minder dan 300 m² bedraagt 

3.2 R - 

    . indien de oppervlakte van de opslagruimte 
minder dan 600 m² bedraagt en een 
automatische gasblusinstallatie wordt 
toegepast 

3.1 R - 

    . indien de opslagcapaciteit minder dan 10 ton 
bedraagt

2 R - 

   - kunstmeststoffen 3.1 R/S - 
   - rubber 3.1 G/Gr - 



Indeling op grond van de bedrijfsactiviteiten 18 

1) G = Geluid, Gr = Geur, R = Risico, S = Stof, V = Verkeer. 
2) C = bij de indeling is ervan uitgegaan dat de hinderlijke activiteiten continu (ook 's avonds en 's nachts) 

plaatsvinden. 
3) * = zie ook hoofdstuk II van deze staat. 
4) n.e.g. = niet elders genoemd.  
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SBI-code/
Bedrijfs(sub)groep of activiteit 

categorie maatgevende 
milieuaspecten1)

continu 
factor2)

   
 51.56 Overige intermediaire goederen    
   - textielgrondstoffen en -halffabrikaten 3.1 Gr - 
   - papier en karton 3.1 G/R - 
   - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² 

bedraagt
2 G - 

   - overige 2 G - 
 51.57 Afval en schroot    
   - autosloperij 3.2 G - 
   - op- en overslag alsmede sorteren van oud ijzer, 

schroot, puin, glas en hout (excl. radioactief afval) 
3.2 G - 

   - idem, indien het opslagterrein kleiner is dan 
1.000 m² 

3.1 G - 

   - op- en overslag van dierlijk afval 4.2 Gr - 
   - overige 3.1 G/R - 
   - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 

2.000 m² bedraagt 
2 G - 

51.6 Groothandel in machines, apparaten en toebehoren    
 - machines voor de bouwnijverheid 3.2 G - 
 - overige 3.1 G - 
 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² 

bedraagt
2 G - 

51.7 Overige gespecialiseerde groothandel en groothandel met 
algemeen assortiment 

   

 - algemeen 3.1 G - 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt 2 G - 
 - professioneel vuurwerk (voor consumentenvuurwerk zie 

SBI-code 51.4) 
5 R C 

   
52 DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN    
52.7 Reparatie t.b.v. particulieren (o.a. elektrische huishoudelijke 

apparatuur, schoenen) 
1 - - 

   
60 VERVOER OVER LAND    
60.2 Vervoer over de weg    
 - goederenwegvervoer- en busbedrijven 3.2 G C 
 - idem, indien stalling van vrachtauto's en toerwagens in een 

gesloten gebouw en indien het bedrijfsoppervlak minder dan 
5.000 m² bedraagt 

3.1 G C 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² 
bedraagt

3.1 G C 

 - idem, indien stalling van vrachtauto's met koelinstallaties in 
de open lucht 

4.2 G C 

 - idem, indien schoonmaken tanks: zie SBI-code 74.7    
 - taxibedrijven 3.1 G C 
 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² 

bedraagt
2 - C 
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1) G = Geluid, Gr = Geur, R = Risico, S = Stof, V = Verkeer. 
2) C = bij de indeling is ervan uitgegaan dat de hinderlijke activiteiten continu (ook 's avonds en 's nachts) 

plaatsvinden. 
3) * = zie ook hoofdstuk II van deze staat. 
4) n.e.g. = niet elders genoemd.  
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SBI-code/
Bedrijfs(sub)groep of activiteit 

categorie maatgevende 
milieuaspecten1)

continu 
factor2)

   
63 DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER    
63.1 Laad-, los- en overslagactiviteiten en opslag    
 - loswal 3.2 G - 
 - overige op- en overslag: zie SBI-code 51    
63.2 Overige dienstverlening t.b.v. het vervoer n.e.g.4)    
 - stalling algemeen 3.1 G/R C 
 - caravan- en fietsenstalling 2 G C 
63.4 Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting 3.2 G C 

   
64 POST EN TELECOMMUNICATIE    
64.12 Koeriersdiensten    
 - algemeen 3.1 G C 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² bedraagt 2 - C 

   
71 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES EN OVERIGE ROERENDE GOEDEREN
71.1 Autoverhuur 2 G - 
71.2 Verhuur van overige transportmiddelen 3.1 G C 
71.3 Verhuur van machines en werktuigen    
 71.31/ Landbouw-, bosbouw- en bouwmachines en -werk- 
 71.32 tuigen 

3.1 G C 

 71.33 Kantoormachines en computers 2 G - 
 71.34 Overige machines en werktuigen n.e.g.4) 3.1 G C 
71.4 Verhuur van overige roerende goederen    
 - algemeen 3.1 G - 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt 2 G - 

   
72 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIEBUREAUS E.D.
72.5 Onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines 1 G - 

   
73 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK    
73.1 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2 G/Gr/R - 

   
74 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING    
74.4 Reclamebureaus e.d.: reclameverspreiding, reclameverlichting, 

reclameschilders, standbouw 
3.1*3) G - 

74.7 Reiniging van gebouwen en transportmiddelen e.d.    
 - reiniging van gebouwen en installaties van gebouwen 

(glazenwasserijen, kantoorreiniging, schoorsteenvegers, cv-
ketelreiniging e.d.) 

3.1 Gr/R - 

 - ongediertebestrijding en ontsmetting 3.2 R - 
 - schoonmaken van schepen 4.2 G/Gr/R/S C 
74.8 Overige zakelijke dienstverlening    
 - foto-ontwikkelcentrale 2 G - 
 - loonpakkerij 3.1 G - 

   
75 OVERHEIDSDIENSTEN    
75.25 Brandweerkazernes 3.1 G - 
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SBI-code/
Bedrijfs(sub)groep of activiteit 

categorie maatgevende 
milieuaspecten1)

continu 
factor2)

   
90 MILIEUDIENSTVERLENING    
 - afvalwaterinzameling en -behandeling    
  . rioolgemalen 2 Gr C 
  . rioolwaterzuiveringsinrichtingen 4.1 Gr C 
  . idem, indien inrichting met waterstraal- of 

oppervlaktebeluchters, met een capaciteit van 100.000 
tot 300.000 i.e. 

4.2A Gr C 

  . idem, met een capaciteit van 300.000 i.e. of meer 5A Gr C 
 - afvalinzameling    
  . algemeen 3.1 G/S - 
  . vuiloverslagstations 4.2 G/S - 
 - afvalbehandeling (voor op- en overslag van afvalstoffen zie 

SBI-code 51) 
   

. vuilsortering 3.2 G/Gr - 

. vuilverbranding, mechanische afvalscheiding 4.2 G/Gr C 

. compostering in de open lucht 5 Gr - 

. compostering in gesloten gebouwen 3.2 G/Gr - 

. kabelbranderijen 3.2 Gr - 

. verwerking van olie-achtige afval, terugwinning van 
oplosmiddelen 

3.2 Gr C 

. verwerking fotochemisch en galvano-afval 2 G - 
 - verwerking van dierlijk afval: zie SBI-code 15.1/15.7    
 - grondreiniging algemeen 3.2 G/Gr/S/V - 
 - indien breken, malen, zeven of drogen van grond of puin: zie 

SBI-code 37.2 
   

 - verwerking van radio-actief afval 6 R C 
   

93 OVERIGE DIENSTVERLENING    
93.01 Reinigen van kleding en textiel    
 - wasserijen en linnenverhuur 3.1 G/Gr C 
 - tapijtreiniging 3.1 G - 
 - chemische wasserijen en ververijen 2 G/Gr/R - 
 - wasverzendinrichtingen 2 G - 
 - wassalons, wasserettes 1 - - 
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Omschrijving  categorie

A. Inrichtingen met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 5A 
 elektromotoren en verbrandingsmotoren van 15 MW of meer en 
 inrichtingen voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch 
 vermogen van 50 MW of meer: 
 - indien het bedrijf volgens de indeling op grond van de 
  bedrijfsactiviteiten (hoofdstuk I) is ingedeeld in de categorieën 1 t/m 5 
 - indien het bedrijf is ingedeeld in categorie 6 6A 

B. Inrichtingen die in de bedrijvenlijst van hoofdstuk I zijn ingedeeld in de 
 categorie 4.1 en waarvan de categorie-indeling is gekenmerkt met 4.1*: 
 - indien het opgestelde elektromotorisch vermogen kleiner is dan 3.2 
  300 kW maar minimaal 100 kW bedraagt 
 - indien het opgestelde elektromotorisch vermogen kleiner is dan 3.1 
  100 kW maar minimaal 20 kW bedraagt 
 - indien het opgestelde elektromotorisch vermogen kleiner is dan 20 kW 2 

C. Inrichtingen die in de bedrijvenlijst van hoofdstuk I zijn ingedeeld in de  
 categorie 3.2 en waarvan de categorie-indeling is gekenmerkt met 3.2*: 
 - indien het opgestelde elektromotorisch vermogen kleiner is dan 3.1 
  100 kW maar minimaal 20 kW bedraagt 
 - indien het opgestelde elektromotorisch vermogen kleiner is dan 20 kW 2 

D. Inrichtingen die in de bedrijvenlijst van hoofdstuk I zijn ingedeeld in de 
 categorie 3.1 en waarvan de categorie-indeling is gekenmerkt met 3.1*: 
 - indien het opgestelde elektromotorisch vermogen kleiner is dan 20 kW 2 
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Bijlage 2. Staat van Horeca-activiteiten 1

behorende bij de voorschriften van het bestemmingsplan Oostvlietpolder van de gemeente Lei-
den



Staat van Horeca-activiteiten

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

153.10242.00
SvH 1997

Categorie I "lichte horeca"
Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend (vooral verstrekking van 
etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken. Binnen 
deze categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden: 

1a. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca 
- automatiek; 
- broodjeszaak; 
- cafetaria; 
- croissanterie; 
- koffiebar; 
- lunchroom; 
- ijssalon; 
- snackbar; 
- tearoom; 
- traiteur. 

1b. Overige lichte horeca
- bistro; 
- restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice); 
- hotel. 

1c. Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking
- bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een bedrijfsoppervlak van meer dan 250 m²; 
- restaurant met bezorg- en/of afhaalservice (o.a. pizza, chinees, McDrives). 

Categorie 2 "middelzware horeca"
Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en die daardoor aanzienlijke hin-
der voor omwonenden kunnen veroorzaken: 
- bar; 
- bierhuis; 
- biljartcentrum; 
- café; 
- proeflokaal; 
- shoarma/grillroom; 
- zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen). 

Categorie 3 "zware horeca"
Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn en die tevens een groot aantal be-
zoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen brengen: 
- dancing; 
- discotheek; 
- nachtclub; 
- partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen. 


