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Toelichting
Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

Voor de Oostvlietpolder is in 2004 het bestemmingsplan Oostvlietpolder vastgesteld, waarmee
de ontwikkeling van een bedrijventerrein aan de oostzijde van het plangebied mogelijk werd
gemaakt.
Het gemeentebestuur heeft in de bestuursovereenkomst 'Samen Leiden' 2010-2014
opgenomen de Oostvlietpolder als bedrijventerrein te schrappen en een groene bestemming
aan het gebied te geven. Op 1 december 2011 heeft de raad de herziening van de
structuurvisie vastgesteld (RV 11.0104), waarin het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder
gewijzigd is naar een groene bestemming.
Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in die bestemmingslegging, met daarbij de
relevante onderbouwing en onderzoeken. Naast de sectorale onderzoeken is daarbij ook de
beleidsmatige verantwoording van groot belang, omdat de weg te nemen capaciteit aan
bedrijventerrein elders opgevangen moet kunnen worden. In dat kader is naast het
bestemmingsplan ook instemming van de provincie Zuid-Holland nodig. Het bestemmingsplan
gaat hier in de onderbouwing nader op in.

1.2

Begrenzing plangebied

Het plangebied beslaat die gronden die in het vigerende bestemmingsplan van de bestemming
'Uit te werken bedrijvenpark' waren voorzien. Deze liggen hoofdzakelijk in de oostelijke helft
van de Oostvlietpolder, tussen de A4, de Europaweg en De Vliet. De exacte ligging van het
plangebied is weergegeven in figuur 1.1.
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1.3

Vigerende bestemmingsplannen

Het plangebied kent één vigerend plan, te weten bestemmingsplan 'Oostvlietpolder' zoals
vastgesteld op 20 januari 2004.
In dit bestemmingsplan zijn de gronden bestemd als uit te werken bestemming voor
Bedrijventerrein. De functie die de gemeente nu beoogt (de bestaande functie), past hier niet
binnen.
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Hoofdstuk 2

Ruimtelijke en functionele analyse

2.1

Inventarisatie van het plangebied

2.1.1

Ligging in groter verband

De Oostvlietpolder ligt op de overgang van de Randstad naar het Groene Hart en tevens op de
overgang van verschillende landschapstypen. 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.
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. Anderzijds 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 Leiderdorp,
terwijl de overige gebieden een overwegend groen karakter hebben. De Oostvlietpolder grenst
aan het stedelijk gebied van Leiden en sinds de bebouwing van de Krimwijk ook aan dat van
Voorschoten.

2.1.2

Landschapsbeeld

Het plangebied maakt onderdeel uit van het slagenlandschap dat aan de westzijde wordt
begrensd door de Vliet en zich in oostelijke richting uitstrekt tot ver in het Groene Hart.
Kenmerkend voor dit typisch Hollandse slagenlandschap is het graslandkarakter, de daarmee
samenhangende 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, zoals waarneembaar
in figuur 2.1. De langgerekte en dichtbeplante volkstuincomplexen die daarop nog
waarneembaar zijn, zijn inmiddels in het plangebied niet meer aanwezig. De openheid van het
gebied wordt hierdoor verder versterkt.
De hoge beplanting van Vlietland en langs de A4 de openheid van dit gebied verkleind.
Aan de buitenranden vormen het bebouwingslint, de Europaweg en de A4 harde fysieke
grenzen van de polder.
Verder ligt het recreatiepark Vlietpark ook in de Oostvlietpolder. Dit park bestaat momenteel
uit circa 75 recreatieverblijven. Het Vlietpark heeft een groen karakter en verdere verstening
van dit park is dan ook niet gewenst.
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Figuur 2.1 Huidige situatie plangebied

2.2

Ontwikkeling

De verandering waar met het bestemmingsplan op wordt ingezet, betreft het vastleggen van
de bestaande situatie.
In planologische zin is het plangebied op basis van het voorgaande bestemmingsplan
aangewezen voor de ontwikkeling van bedrijventerrein, iets wat in de tussenliggende periode
niet van de grond is gekomen. Een dergelijke ontwikkeling op deze locatie wordt door het
gemeentebestuur inmiddels niet meer wenselijk geacht. Om die reden wordt de
bestemmingslegging veranderd.
Daarbij is er wel ideevorming over de verdere inrichting van de Oostvlietpolder, gericht op
versterking van zowel de recreatieve als de natuurlijke waarden. Dit bestemmingsplan legt
echter alleen de nieuwe functie vast, zonder op dit moment al rekening te houden met
toekomstige ontwikkelingen die bij die functie passen. Zodoende wordt een bestemming
opgenomen die zowel groen, recreatie als agrarisch gebruik mogelijk maakt. Daarbij wordt
vooralsnog uitgegaan van open gronden, dus zonder bebouwing. Wanneer in de toekomst
concrete ontwikkelingen zijn uitgewerkt, die de nieuwe functie van de polder versterken, kan
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daar op dat moment een afzonderlijke procedure voor doorlopen worden.
Zodoende is dit bestemmingsplan hoofdzakelijk bedoeld om de gewijzigde bestuurlijke visie
op de Oostvlietpolder vast te leggen in een bijbehorende bestemming.

2.3

Doel van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft tot doel het plangebied te voorzien van een actuele
bestemmingslegging die aansluit bij de bestaande situatie en bij de gewijzigde bestuurlijke
visie op het plangebied. Concrete ontwikkelingen, passend binnen deze visie, worden met dit
plan niet meegenomen en kunnen naderhand met een afzonderlijke procedure worden
mogelijk gemaakt. Voor dit moment is het voornaamste dat de oorspronkelijke ontwikkeling
van het plangebied tot bedrijventerrein planologisch wordt uitgesloten.
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Hoofdstuk 3

Ruimtelijk beleidskader

Dit hoofdstuk gaat in op de ruimtelijke beleidskaders die van belang zijn voor het voorliggende
bestemmingsplan. De sectorale beleidskaders zijn per ruimtelijk aspect behandeld in
hoofdstuk 4.

3.1

Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit
van de rijksoverheid beschreven. Het kabinet schetst in de SVIR hoe Nederland er in 2040 uit
moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig, waarbij het rijk zo min mogelijk op de
stoel van provincies en gemeenten gaat zitten. Het uitgangspunt hierbij is dat provincies,
regio's en gemeenten beter op de hoogte zijn van de situatie in de regio en de vraag van
bewoners, bedrijven en organisaties. Door provincies en gemeenten de ruimte te geven, kan
het Rijk zich richten op het behartigen van ruimtelijke belangen die van nationale en
internationale betekenis zijn.

Figuur 3.1 Uitsnede SVIR - nationaal ruimtelijke hoofdstructuur
Figuur 3.1 toont een uitsnede van de nationaal ruimtelijke hoofdstructuur, waaruit valt af te
lezen dat de Zuidvleugel, waarbinnen Leiden valt, als 'stedelijke regio met een concentratie
van topsectoren' wordt aangemerkt. Het rijksbeleid zet specifiek in op versterking van de twee
met elkaar samenhangende vleugels binnen de Randstad. De Randstad moet in 2040 een
concurrerende en duurzame topregio vormen. Om verdere economische en sociale
ontwikkeling mogelijk te maken en om de internationale concurrentiepositie van Nederland te
versterken, is mobiliteit een randvoorwaarde. Niet alleen het hoofdwegennet dient optimaal te
functioneren, maar ook de aansluiting op de regionale wegen en op lagere schaalniveaus is
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van belang. Een goed functionerend systeem voor personen- en goederenvervoer en een
betrouwbare bereikbaarheid van deur tot deur zijn essentieel.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (2011)
Voor de doorwerking van de rijksbelangen in plannen van lagere overheden, is het Barro
opgesteld. Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011
(grotendeels) in werking getreden en omvat alle ruimtelijke rijksbelangen die juridisch
doorwerken op het niveau van bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder meer het
bundelen van verstedelijking, de bufferzones, de Ecologische Hoofdstructuur, de kust, grote
rivieren, militaire terreinen, mainportontwikkeling van Rotterdam en de Waddenzee. Met het
Barro maakt het Rijk proactief duidelijk waar provinciale verordeningen en gemeentelijke
bestemmingsplannen aan moeten voldoen.
Ook de bescherming van erfgoederen van uitzonderlijke universele waarden, zoals de Limes,
is in het Barro vastgelegd. Dit is inmiddels doorvertaald in de provinciale structuurvisie en
verordening.
Met het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is het Barro als uitgangspunt genomen.
Het Barro staat de uitvoering van het bestemmingsplan derhalve niet in de weg.

3.2

Provinciaal en regionaal beleid

Structuurvisie Visie op Zuid-Holland
De provinciale Structuurvisie bevat de provinciale hoofdopgaven uit het provinciaal beleid tot
2020 met bijbehorende uitvoeringsstrategie en een doorkijk naar 2040. De kern van deze visie
is het versterken van samenhang, herkenbaarheid en diversiteit binnen Zuid-Holland. Verder
worden in de Structuurvisie de provinciale doelstellingen en belangen gedefinieerd en
ruimtelijke keuzes gemaakt. Gestreefd wordt naar een samenhangend stedelijk en
landschappelijk netwerk. Goede bereikbaarheid, een divers aanbod van woon- en werkmilieus
in een aantrekkelijk landschap met ruimte voor water, landbouw en natuur, zijn daarin
kenmerkende kwaliteiten. Ook de bescherming van erfgoederen van uitzonderlijke universele
waarden, zoals de Limes, maakt onderdeel uit van de provinciale Structuurvisie.

Figuur 3.2 Uitsnede herziening Oostvlietpolder en Veenderveld 2
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Het plangebied was in de structuurvisie aangemerkt als Bedrijventerrein, grenzend aan een
gebied dat voor het overige grotendeels is aangewezen voor stedelijk groen (al dan niet buiten
de contour) en recreatiegebied. Op basis van de Koepelnotitie 'compensatielocaties
Oostvlietpolder' (zie Koepelnotitie 'Compensatielocatie Oostvlietpolder' (2013)) heeft de
Provincie besloten de Oostvlietpolder planologisch te schrappen als bedrijventerrein en dit
beoogde bedrijventerrein weer een groene functie te geven. Tevens heeft de provincie besloten
de functiewijziging van de Oostvlietpolder planologisch te regelen met een aparte herziening
van de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte die vooruitlopend op de integrale
herziening begin 2014 zal worden vastgesteld. In de ontwerp herziening Oostvlietpolder
Veenderveld 2 is het bovenstaande verwerkt. De Oostvlietpolder krijgt de aanduiding
"agrarisch landschap-inspelen op de verbinding stad-land". In deze herziening blijven de
overige hoofdlijnen, hoofdopgaven en provinciale belangen van het ruimtelijk beleid
ongewijzigd. Feitelijk betreft deze herziening alleen de wijziging van een aantal kaartbeelden
in de structuurvisie en verordening. Zie figuur 3.2 voor de aangepaste functiekaart van de
Structuurvisie.
Van belang is de functie van de structuurvisie als instrument, deze is immers alleen
zelfbindend. Dit houdt in dat de provincie met de structuurvisie vastlegt hoe zij de ruimtelijke
situatie en ontwikkeling voor zich ziet en wat haar visie is op de bijbehorende afwegingen. De
structuurvisie werkt in die zin niet direct door op het beleid van lagere overheden. Wel kan de
provincie haar ruimtelijke beleid afdwingen via haar ruimtelijke instrumentarium zoals de
zienswijze, de reactieve aanwijzing en het inpassingsplan.
Om de visie van de provincie verder te borgen, zijn de standpunten uit de structuurvisie
vertaald in de Verordening Ruimte, die wel direct doorwerkt op bestemmingsplannen en
andere ruimtelijke besluiten van lagere overheden.

Verordening Ruimte provincie Zuid-Holland
In de Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland, op 2 juli 2010 door Provinciale Staten
vastgesteld en nadien jaarlijks geactualiseerd, zijn de provinciale belangen uit de
structuurvisie verder uitgewerkt in regels. Aan deze regels moeten ruimtelijke plannen van de
gemeenten voldoen. De regels hebben onder andere betrekking op locaties en omvang van
nieuwe ontwikkelingen met een provinciaal belang, zoals bedrijventerreinen, kantoren en
detailhandel. Ook worden diverse waarden in de verordening beschermd, zoals ecologische,
archeologische en cultuurhistorische waarden. Het voornaamste uitgangspunt voor ruimtelijke
ontwikkelingen is de concentratie van stedelijke functies binnen de bebouwingscontouren.
Deze contouren zijn in de verordening vastgelegd.
Op basis van de Koepelnotitie 'compensatielocaties Oostvlietpolder' (zie Koepelnotitie
'Compensatielocatie Oostvlietpolder' (2013)) heeft de Provincie besloten de Oostvlietpolder
planologisch te schrappen als bedrijventerrein en dit beoogde bedrijventerrein weer een groene
functie te geven. Tevens heeft de provincie besloten de functiewijziging van de Oostvlietpolder
planologisch te regelen met een aparte herziening van de Provinciale Structuurvisie en de
Verordening Ruimte die vooruitlopend op de integrale herziening begin 2014 zal worden
vastgesteld. In de ontwerp herziening Oostvlietpolder Veenderveld 2 is bovenstaande verwerkt.
Op kaart 1 (bebouwingscontour) vervalt de bebouwingscontour en valt het plangebied buiten
de bebouwingscontour. Tevens vervalt de locatie als 'nieuw stads- en dorpsgebied' op kaart 4a
en als 'bedrijventerrein' op kaart 6.
Wat verder van belang is bij de invulling van de polder, ook nu er van een gewijzigde functie
wordt uitgegaan, zijn de ecologische en cultuurhistorische waarden. De wijze waarop deze
belangen zijn vastgelegd in de verordening, is weergegeven in figuur 3.4.
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Figuur 3.4 Uitsnede Verordening Ruimte provincie Zuid-Holland –ecologie en cultuurhistorie
Aan de zuidzijde van het plangebied is de molenbiotoop van de molen 'Zelden van Passe' in
Zoeterwoude. De buitenste zone van de biotoop (100 – 400 m afstand van de molen) reikt tot
binnen het plangebied. Ter plaatse worden op basis van de verordening voorwaarden gesteld
aan de hoogte van bebouwing en beplanting. Deze regeling dient vertaald te worden in het
bestemmingsplan.
Daarnaast is, dwars door de Oostvlietpolder, een zone aangewezen voor nieuwe natuur als
ecologische verbinding. Deze zone loopt exact tussen de twee afzonderlijke delen van het
plangebied door en heeft zodoende geen direct doorwerking voor dit bestemmingsplan.

Koepelnotitie 'Compensatielocatie Oostvlietpolder' (2013)
De gemeente Leiden heeft de provincie verzocht om de Oostvlietpolder als bedrijventerrein te
schrappen. Provinciale Staten hebben hiertoe een motie aangenomen waarin het college van
Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen
over de toekomst van de Oostvlietpolder en daarbij actief de regionale afstemming te
bevorderen en draagvlak te verwerven. Van belang hierbij is ook de vraag waar de
mogelijkheden voor bedrijfsgronden gecompenseerd kunnen worden binnen de regio
Holland-Rijnland.
Behoefteraming
In de Behoefteraming bedrijfshuisvesting van de regio Holland Rijnland is aangetoond, dat er in
de hele regio tot 2025 nog behoefte is aan 110 hectare nieuw gemengd bedrijventerrein,
waarvan 23 hectare als gevolg van autonome groei (uitbreidingsbehoefte) en 87 hectare ter
vervanging van naar een andere functie te transformeren respectievelijk niet succesvol te
herstructureren locaties. Berekend is dat van de benodigde 110 hectare 69 hectare nodig is in
het stedelijke gebied van Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude (stedelijke
as Leiden – Katwijk). Op 12 juni 2012 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen
provincie, gemeente Leiden en regio Holland Rijnland over dit dossier. Tijdens dit overleg bleek
dat zowel de regio als gemeente Leiden de cijfers van de regionale behoefteraming
bedrijfshuisvesting onderschrijven.
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De in de regio thans voorziene beschikbare ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen, inclusief de
Oostvlietpolder, is net voldoende is om de door de regio berekende behoefte te dekken.
Bovendien is niet zeker of alle voorziene ruimte ook op tijd ontwikkeld kan worden. Wanneer
de Oostvlietpolder ter grootte van 29 hectare geschrapt wordt als bedrijventerrein, ontstaat er
derhalve een tekort aan uitgeefbaar terrein. Om die reden is een onderzoek gestart naar
mogelijke kwalitatief gelijkwaardige compensatielocaties voor de Oostvlietpolder. Lopende dit
proces, heeft de provincie – gelet op een verzoek van de regio - besloten de functie van de
Oostvlietpolder nog niet te wijzigingen in de Actualisatie van de provinciale Structuurvisie.
Hiertoe was een verzoek ingediend door de gemeente Leiden.
Compensatielocatie
Het onderzoek naar kwalitatief gelijkwaardige compensatielocaties voor de Oostvlietpolder
binnen de regio Holland Rijnland, had een focus op de as Leiden-Katwijk. Dit hing samen met
de bevindingen uit de behoefteraming, waarin met name voor deze zone een aanzienlijke
behoefte naar voren kwam. De locatie Veenderveld 2 is uit dit onderzoek als meest geschikte
en reële optie naar voren gekomen.
Gelet op het beschreven proces en het onderzoek dat hierbij is opgesteld, is in een aparte
herziening van de Structuurvisie en Verordening Ruimte
de functiewijziging van de
Oostvlietpolder planologisch vastgelegd. Deze herziening loopt vooruit op de integrale
herziening van de provinciale structuurvisie. Tegenover het omzetten van de functie voor de
Oostvlietpolder, heeft de provincie op 26 juni 2013 besloten om functiewijziging van
Veenderveld 2 naar bedrijventerrein gelijktijdig te regelen met de functiewijziging van de
Oostvlietpolder.

3.3

Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Leiden 2025 (2011)
De Structuurvisie Leiden 2025 uit 2009 is in 2011 voorzien van een 1e herziening. In de
Structuurvisie worden de volgende ambities uitgesproken:
de historische binnenstad wordt beter op de kaart gezet;
het Bio Science Park en de kenniseconomie worden verder ontwikkeld;
de bereikbaarheid wordt verbeterd;
de groene en blauwe structuren in en rondom de stad worden versterkt en verbonden;
de kansen die zich in het Stationsgebied, Transvaal/Vondellaan en op De Waard
aanbieden worden benut om met wonen en werken een bijdragen te leveren aan de
versterking van de kennisstad.
De bijbehorende Structuurvisiekaart, waarin alle belangen onderling afgewogen zijn en tot één
visie leiden, is weergegeven in figuur 3.3.
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Figuur 3.3 Structuurvisiekaart
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De Oostvlietpolder is hierin aan groenstructuur aangewezen, met daarbinnen een recreatieve /
groene verbinding op regionaal schaalniveau. Dit sluit aan bij het beleiduitgangspunt om de
groene en blauwe structuren in en rondom de stad te versterken en te verbinden.
Met de herziening uit 2011 is over een aantal nieuwe punten uit de structuurvisie expliciet
besloten. Dit geldt onder andere voor de onderstaande beleidskeuzes:
1. gebiedsuitwerkingen voor te bereiden voor de groen/blauwe oostflank aan te vullen met:
a. een duurzaam groene Oostvlietpolder waar de ontwikkeling van stadslandbouw en
een beperkt recreatief programma wordt bevorderd;
b. een groene recreatieve verbinding op regionaal niveau die de Vlietlanden verbindt met:
het Duin, Horst en Weide gebied, polderpark Cronesteyn, park de Bult, park Matilo,
de Boterhuispolder en het land van Wijk en Wouden;
c. een kaderstellend ruimtelijk casco, dat met de ecologische zone langs de centrale
wetering als drager de doorgaande noord-zuid en oost-west verbindingen
samenbrengt in een samenhangende structuur van groen/blauwe lijnen en recreatieve
verbindingen;
d. langzaam verkeersverbindingen in noord-zuid richting en oost-west richting die als
onderdeel van het dragende casco de Oostvlietpolder op aantrekkelijke wijze
verbinden met de omliggende groen gebieden en de stad;
e. aandacht voor het behoud en versterken van het groene en duurzame karakter van de
Oostvlietpolder bij het inpassen van nieuwe infrastructuur;
f. een eigen toetsingskader dat de functies beschrijft die samen inhoud geven aan het
gewenste groene en duurzame karakter van de Oostvlietpolder.
Met de bovenstaande beleidskeuzes wordt sterk ingezet op het behoud en de versterking van
het groene en recreatieve karakter van de Oostvlietpolder, in samenhang met de omliggende
groengebieden.
Voor verdere sturing van deze inrichting wordt onder punt f. gekozen voor een toetsingskader
dat specifieke op deze polder inzoomt.

Toetsingskader – Uitwerking Structuurvisie Oostvlietpolder (2013)
In de Structuurvisie Leiden 2025 is vastgelegd dat de Oostvlietpolder een duurzaam groen
karakter krijgt. Daarvoor wordt een ontwikkelingsscenario opgesteld: een toetsingskader
waarin de functies worden beschreven die samen inhoud geven aan het gewenste groene en
duurzame karakter van de Oostvlietpolder.
Het ruimtelijk kader dat met dit toetsingskader wordt beschreven, gaat enerzijds om de
ontwikkeling van een kaderstellend casco en anderzijds om flexibiliteit. Het casco en de
toegestane invulling van het gebied zijn voorwaardenscheppend voor het gewenste duurzame
eindbeeld en gaan versnippering en verrommeling tegen.
Om de Oostvlietpolder overeind te houden als knooppunt, bestemming en “stepping stone” in
de grotere regionale groenstructuur rond Leiden, stelt het toetsingskader dat het belangrijk is
de kwaliteiten te behouden die er reeds zijn. De kwaliteit van de Oostvlietpolder die bewaard
moet worden, is groene ruimte in combinatie met landbouw die het teken staat van
natuur(beleving). Wil die ruimte meer betekenis krijgen voor bezoekers, dan moet het gebied
een goede verblijfskwaliteit hebben, goed ontsloten zijn, recreatieve faciliteiten en een
logische relatie hebben met de omliggende groenstructuren.
Voor de noordelijke strook, tussen de volkstuinen, Vlietpark en de Europaweg, worden in het
toetsingskader de volgende constatering en ambitie genoemd:
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'Voor de beleving van de natuur van het gebied heeft de strook ten noorden van de
volkstuinen op dit moment te weinig betekenis. Dat wordt verbeterd door in het gebied beter
te ontsluiten waardoor de ruimte van het slagenlandschap kan worden beleefd.

Bij de aanpassing van de Europaweg zal de weg worden ingericht conform de Kadernota
kwaliteit openbare ruimte en het bijhorende Handboek kwaliteit openbare ruimte. De weg
krijgt het profiel van een laan met aan weerszijden een stevige bomenstructuur om de
geluidsoverlast en het zicht voor de gebruikers en de bewoners van de noordelijke strook te
beperken. Daarmee krijgt het gebied het karakter van een groene kamer passend in het
coulissenlandschap.

De andere verbetering is dat dit gebied goed wordt ontsloten voor voetgangers, fietsers en
ruiters. Deze verbindingen worden ten oosten van de ecologische zone aangelegd. Om die
reden is mogelijk het mogelijk om de ecologische zone meer naar het oostelijke deel van de
polder te verleggen, met dien verstande dat de westelijke oever van de wetering altijd in de
ecologische zone valt. Bovendien wordt er vanuit de Vlietweg een voet- fiets- en ruiterpad
aangelegd die eerst door het geriefbos loopt om later langs de ontwateringssloot door de
polder op de zuidelijke grens van het Vlietpark aan te takken op de verbindingen langs de
ecologische zone.

Vanuit de Vlietweg is het mogelijk om de gewenste groene, recreatieve en kostendragende
functies te ontwikkelen die binnen het toetsingskader zijn toegestaan.

Deze functies voegen zich naar het bestaande slagenlandschap en respecteren de ruimte
van het gebied. Nieuwe opstallen in dit gebied worden met de grootste terughoudend
toegestaan en dienen zorgvuldig ingepast te worden.'
(bron: ToetsingskaderL Oostvlietpolder duurzaam groen. Uitwerking structuurvisie Leiden 2025
voor het onderdeel Oostvlietpolder: toelichting)
Gelet op de doelstelling van dit bestemmingsplan, zoals verwoord in paragraaf 2.3, wordt in dit
bestemmingsplan nog geen rekening gehouden met concrete plannen. Het bestemmingsplan
sluit in die zin aan op het toetsingskader door de functie van de Oostvlietpolder vast te leggen.
Verdere inrichting van de polder kan daarna verder worden vormgegeven.

3.4

Conclusie

Het bestaande beleidskader biedt op provinciaal niveau nog niet de mogelijkheid om de
mogelijkheden voor het bedrijventerrein weg te laten. Via besluitvorming over de
'Compensatielocatie Oostvlietpolder' op basis van de koepelnotitie is hier tussen de
gemeente, regio en provincie echter wel overeenstemming over, wat ook wordt doorvertaald in
een herziening van de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte.
De nieuwe bestemmingslegging voor de Oostvlietpolder, gebaseerd op de bestaande situatie
en het toetsingskader, is in die zin beleidsmatig verantwoord. Daarbij wordt opgemerkt dat het
bestemmingsplan nog geen rekening houdt met concrete plannen in het gebied, maar alleen
de functie vastlegt die op basis van het toetsingskader aan de Oostvlietpolder is gegeven.
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Hoofdstuk 4
4.1

Omgevingsaspecten

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de omgevingsaspecten die van belang zijn voor
onderhavig bestemmingsplan. Wanneer voor de onderbouwing van een sectoraal aspect
onderzoeksrapporten zijn gebruikt, zijn deze opgenomen in de bijlagen bij de toelichting. In de
volgende paragrafen wordt per aspect onderbouwd dat deze de uitvoering van het plan niet in
de weg staan.

4.2

Milieueffectrapportage

Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.)
In het Besluit milieueffectrapportage is bepaald dat een milieueffectbeoordeling uitgevoerd
moet worden als een project belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Het gaat dan
om een project dat genoemd is in de bijlage onder D van het Besluit m.e.r. In dit geval voorziet
het plan in het herzien van de bestemming 'bedrijventerrein' in een groene bestemming. Een
dergelijk plan wordt niet genoemd in de bijlage. Een mer-beoordeling of planMER is dan ook
niet nodig. Feitelijk kan worden gesteld dat met de herziening van dit plan een voor het milieu
gunstigere situatie ontstaat. Immers, er zal geen milieubelastende bedrijvigheid (tot
milieucategorie 4.2) mogelijk worden gemaakt. In de volgende paragrafen wordt hierop per
deelaspect nader ingegaan.

4.3

Bedrijven

Beleid en normstelling
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van
bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen:
ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd;
rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende
bedrijven.
Onderzoek en conclusies
Aangezien met het bestemmingsplan de bedrijfsmogelijkheden ter plaatse verdwijnen en het
bestemmingsplan anderzijds ook geen milieugevoelige functies mogelijk maakt, vormt dit
aspect geen nader aandachtspunt meer.

4.4

Externe veiligheid

Externe veiligheidsbeleid heeft betrekking op het gebruik, de productie, de opslag en het
transport van gevaarlijke stoffen. De overheid stelt grenzen aan de risico's van inrichtingen met
gevaarlijke stoffen. De grenzen zijn vertaald in een norm voor het plaatsgebonden risico (PR)
en een oriëntatiewaarde en verantwoordingsplicht voor het groepsrisico (GR).

Landelijk beleid
Het Rijk heeft voor de verschillende risicobronnen beleid vastgesteld.
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Inrichtingen
Het beleid voor de opslag van gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen is vastgelegd in het
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen
(Revi), voor zover de risico's door een inrichting worden veroorzaakt.

Buisleidingen
Voor ondergrondse buisleidingen gelden het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en
de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb).

Transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor
Voor het transport van gevaarlijke stoffen zijn de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke
stoffen (Circulaire Rnvgs) en de Nota vervoer gevaarlijke stoffen van toepassing. In de
Circulaire Rnvgs is een risicobenadering die vergelijkbaar is met de risicobenadering die
voorgeschreven is in het Bevi. Verder geldt op grond van de Circulaire Rnvgs dat bij
risicoberekeningen uitgegaan moet worden van de in bijlage 5 bij de Circulaire Rnvgs
opgenomen vervoershoeveelheden voor GF3 (bv lpg).
Bij de berekening van de risico's van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg moet
uitgegaan worden van de in deze bijlage opgenomen vervoershoeveelheden GF3.
Op termijn zullen de Circulaire Rnvgs en de Nota vervoer gevaarlijke stoffen vervangen worden
door het in voorbereiding zijnde Besluit transport externe veiligheid (Btev). In het Btev zal
dezelfde risicobenadering gehanteerd worden als in het Bevi gehanteerd wordt.
Begrippen externe veiligheid
Binnen externe veiligheid spelen een aantal begrippen een belangrijke rol, namelijk het PR,
GR, de verantwoordingsplicht voor het GR en de belemmeringenstrook buisleidingen.
Hieronder zijn deze begrippen nader uitgewerkt.

Plaatsgebonden risico
Het PR kent een grenswaarde van 10-6 per jaar voor nieuwe en bestaande situaties. Binnen de
PR 10-6-contour mogen geen kwetsbare objecten aanwezig zijn. Eventueel aanwezige
kwetsbare bestemmingen moeten gesaneerd worden.
Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als richtwaarde en in nieuwe situaties
moet in beginsel ook aan deze waarde worden voldaan.

Verantwoordingsplicht GR
Het GR is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting in situaties waarin zich een ramp
met gevaarlijke stoffen voordoet. In artikel 13 van het Bevi worden de verplichtingen voor de
verantwoording van het GR voor Wro besluiten vermeld voor zover het inrichtingen betreft. Voor
het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn de verplichtingen beschreven in onderdeel 4.3 van de
Circulaire Rnvgs. Voor het transport door buisleidingen zijn de verplichtingen opgenomen in
artikel 12 van het Bevb.
De verantwoordingsplicht is erop gericht om een weloverwogen afweging te maken over de
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risico's in relatie tot de (ruimtelijke) ontwikkelingen in het plangebied.
Het GR wordt vergeleken met de oriëntatiewaarde voor het GR: met de kans op een ongeval
met 10 dodelijke slachtoffers van 10-5 per jaar, met de kans op een ongeval met 100 dodelijke
slachtoffers van 10-7 per jaar, en met de kans op 1.000 of meer dodelijke slachtoffers van 10-9
per jaar. De oriëntatiewaarde voor het GR ligt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen een factor
10 lager dan voor inrichtingen.
In de verantwoording van het GR worden onderwerpen behandeld die van belang zijn bij het
maken van een afweging over het risico en de ruimtelijke situatie. Het GR wordt kwantitatief
beoordeeld. Daarnaast komen ook planologische aspecten aan de orde en de mogelijkheden
tot rampenbestrijding (zie ook Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico voor
inrichtingen).

Belemmeringenstrook buisleidingen
De belemmeringenstrook is een strook van 4 of 5 m aan weerszijden van de leidingen die
moet worden vrijgehouden ten behoeve van onderhoud en werkzaamheden aan de buisleiding.
De bedoeling is dat alle PR 10-6-contouren rondom buisleidingen teruggebracht worden tot
een afstand binnen de belemmeringenstrook. In de belemmeringenstrook mag niet gebouwd
worden, tenzij met toestemming (via een afwijking of een aanlegvergunning) van het bevoegd
gezag. Hiervoor zijn in de regels voorwaarden opgenomen waarmee voldaan wordt aan artikel
14, lid 2 en lid 3 Bevb. Werkzaamheden in deze strook mogen alleen worden uitgevoerd door
of met instemming van de leidingbeheerder. De ligging van de leidingen en de
belemmeringenstrook is op de verbeelding vastgelegd.

Provinciaal beleid
De provincie Zuid-Holland ambieert een veilig Zuid-Holland. In de Provinciale Structuurvisie
(PSV) staat als provinciaal belang genoemd het 'beschermen van grote groepen mensen
tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen'. De provincie wil voorkomen dat risicovolle activiteiten
gevestigd worden in de omgeving van grote groepen mensen of dat een nieuwe ontwikkeling
gepland wordt binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit.
Het is niet altijd te voorkomen dat dit soort functies gecombineerd worden en het GR
toeneemt. In dat geval vraagt de provincie van de verantwoordelijke bestuurders dat zij een
verantwoording GR schrijven: een heldere en transparante toelichting waarin zij uitleggen
waarom deze ontwikkeling op deze locatie noodzakelijk is. Op basis van een verantwoording
GR moet aannemelijk worden gemaakt dat op termijn in de eindsituatie wordt voldaan aan de
oriëntatiewaarde.

Regionaal beleid
De regio Holland-Rijnland heeft in 2008 een Omgevingsvisie externe veiligheid opgesteld. In
deze omgevingsvisie heeft de regio een beslismodel opgesteld op basis van zonering van het
groepsrisicodiagram (het fN-diagram, f= kans op calamiteit, N=aantal slachtoffers).
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Figuur 4.1 Afwegingskader GR
Het model gaat uit van de oriëntatiewaarde voor het GR. Aan de zones in het diagram zijn
verschillende handelswijzen gekoppeld. Als de GR-curve voor een bepaalde activiteit of
ruimtelijke ontwikkeling in een bepaalde zone uitkomt, volgt uit het beslismodel onder welke
voorwaarden de activiteit of ruimtelijke ontwikkeling is toegestaan.

Situatie binnen het plangebied
Met het nieuwe plan blijft de huidige situatie feitelijk gehandhaafd.
Vanuit het aspect externe veiligheid zijn er binnen en in de omgeving van het plangebied de
volgende risicobronnen:
Rijksweg A4;
Provinciale weg N206;
hogedruk aardgasleiding: A515, A517, A560,W514-01, W535-01, W535-11.
Rijksweg A4
Het gehele plangebied ligt in het 1% letaliteitsgebied (effectgebied) van de A4. Over de A4
worden brandbare vloeistoffen (LF1 en LF2), toxische vloeistoffen (LT1, LT2 en LT3) en
brandbare gassen getransporteerd (GF3, bv lpg).
Vanwege het transport van toxische vloeistoffen van categorie LT3 heeft de A4 een
effectgebied van meer dan 4 km. Een deel van het gebied ligt in het effectgebied van een
plasbrand van brandbare vloeistoffen en van een calamiteit met brandbare gassen. Het 1%
letaliteit-effectgebied van een plasbrand reikt tot 45 m van de A4, dat van brandbare gassen
tot 355 m.
Voor de A4 zijn diverse risicoberekeningen gemaakt1. De berekeningen laten zien dat ter
hoogte van plangebied Oostvlietpolder bij het huidige gebruik van het gebied het GR kleiner is
dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde. Hierbij is rekening gehouden met een groei in het transport
van gevaarlijke stoffen.

N206
Een deel van het gebied ligt in het effectgebied van de N206 (Europaweg). Over de Europaweg
worden brandbare vloeistoffen (LF1 en LF2), toxische vloeistoffen (LT1 en LT2) en brandbare
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gassen getransporteerd (GF3, bv LPG).
Vanwege het transport van toxische vloeistoffen van categorie LT2 heeft de N206 een 1%
letaliteit-effectgebied van 900 m. De locatie ligt bovendien in het effectgebied van een
plasbrand van brandbare vloeistoffen. Het 1% letaliteit-effectgebied van een plasbrand reikt tot
45 m van de risicobron.
De gemeente Leiden heeft een routeringsbesluit vastgesteld. Hierin is de Voorschoterweg
vanaf het Lammenschansplein tot aan de gemeentegrens met Voorschoten opgenomen. In
het besluit is voor de Voorschoterweg een beperking opgenomen: transport van routeplichtige
gevaarlijke stoffen is toegestaan, maar alleen tussen 19.00 uur 's avonds en 06.00 uur
's morgens. Hierdoor wordt GF3-transport over de Europaweg in de dagperiode de facto ook
onmogelijk gemaakt. Andere doorgaande verbindingen zijn namelijk niet mogelijk volgens het
routeringsbesluit. De gemeente kan wel ontheffingen van het routeringsbesluit verlenen, het
zal dan geen om kleine aantallen transporten.
De contour voor PR-grenswaarde van de N206 ligt op de wegas. Het GR bedraagt in de
huidige situatie 0,01 maal de oriëntatiewaarde. Als het transport van lpg in de toekomst met
50% toeneemt, dan stijgt het GR tot 0,014 maal de oriëntatiewaarde2.

Hogedruk aardgasleidingen
Voor bestemmingsplan A4/W4 zijn risicoberekeningen gemaakt3 en de Gasunie heeft in 2011
en 2012 onderzoek gedaan naar saneringssituaties.
De contour voor de PR grenswaarde van gasleiding A515 ligt buiten de leiding. Binnen deze
contour ligt een klein deel van een volkstuincomplex. Het volkstuin complex is geen
kwetsbaar object. Gasleiding A515 veroorzaakt daarom geen PR knelpunt. Dit geldt ook voor
de andere hogedruk aardgasleidingen.
Geen van de leidingen veroorzaakt in de huidige situatie, dat wil zeggen zonder het
bedrijvenpark, een GR knelpunt. Bij het huidige gebruik van het gebied is het GR van leiding
A515<1, nl GR= 0,255 keer de oriëntatiewaarde. Voor alle andere leidingen is het GR kleiner
dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde (A517: GR=0; A560: GR=0,01; W514-01: GR=0; W535-01:
GR=0,02; W535-11: GR=0,054). Aan de hoogte van het GR verandert niets door de
herziening van het bestemmingsplan.

Conclusie
Het onderhavige bestemmingsplan voorziet in voortzetting van het huidige gebruik van het
betreffende gebiedt. In de huidige situatie wordt voor alle bronnen voldaan aan de PR
grenswaarde.
Met uitzondering van hogedruk aardgasleiding A515, is het GR voor alle risicobronnen kleiner
dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Voor gasleiding A515 is het GR 0,255 maal de
oriëntatiewaarde. Vanuit oogpunt van externe veiligheid is er geen belemmering voor de
vaststelling van het bestemmingsplan.
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4.5

Leidingen

Binnen het plangebied liggen diverse leidingen, te weten twee gasleidingen, een
effluentleiding, een ruwwaterleiding en een drinkwaterleiding. Deze zijn voorzien van
dubbelbestemmingen om het leidingbelang te beschermen. Op basis hiervan is binnen de
vrijwaringszone geen bebouwing toegestaan, tenzij via een afwijkingsprocedure aan de hand
van de leidingbeheerder blijkt dat het leiding belang hiermee niet wordt geschaad. De
aanwezigheid van de leidingen staat de uitvoering van het bestemmingsplan om die reden niet
in de weg.
De verdere resultaten van onderzoek naar de gasleidingen zijn opgenomen in de paragraaf
over externe veiligheid.

4.6

Geluidshinder

Het huidige gebruik blijft feitelijk ongewijzigd. Er worden met het plan geen geluidsgevoelige
bestemmingen gecreëerd. De Wet geluidhinder (Wgh) is niet van toepassing en er hoeft ook
geen akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. Dit aspect vormt geen belemmering.

4.7

Luchtkwaliteit

Het huidige gebruik blijft met dit plan ongewijzigd. Aangezien met het plan geen bedrijvigheid
meer mogelijk wordt gemaakt die mogelijk een negatief effect heeft op de luchtkwaliteit, zal
de nieuwe planologisch situatie beter zijn voor de luchtkwaliteit dan de huidige planologische
situatie.

4.8

Archeologie

Inleiding
De gemeente Leiden heeft een rijk bodemarchief. In de afgelopen decennia is bij tientallen
opgravingen vastgesteld dat het onderzoek van de archeologische resten die in de bodem
verborgen liggen een van de belangrijkste bronnen van kennis over de bewoningsgeschiedenis
van de regio rondom Leiden vormt.
De doelstelling van het gemeentelijk archeologiebeleid is om de archeologische bronnen zo
verantwoord mogelijk te beschermen. De erosie van het bodemarchief is, ondanks alle
inspanningen tot behoud van archeologische resten, immers nog steeds erg groot. Dit
betekent dat bij bouwwerkzaamheden verstoring van de diepere ondergrond uit archeologisch
oogpunt zoveel mogelijk dient te worden vermeden. Waar dit niet mogelijk is, zal in de
gebieden waar waardevolle, informatieve archeologische resten verloren dreigen te gaan,
voorafgaand aan de geplande bodemingreep verantwoord onderzoek dienen plaats te vinden.
Om deze doelstelling te kunnen realiseren is in het bestemmingsplan een aantal regels en
maatregelen opgenomen. Deze regels zijn gebaseerd op een inventarisatie en evaluatie van
de omvang en kwaliteit van het archeologisch bodemarchief in en om het plangebied.
Leiden heeft 7 verschillende 'waarderingsgebieden', waar verschillende regimes gelden naar
aanleiding van de archeologische waarde of de archeologische verwachtingswaarde.
Voor zes waarderingsgebieden worden in opzet dezelfde planregels gebruikt, waarin een
aanlegvergunningstelsel is opgenomen. De verschillen tussen de waarderingsgebieden zitten
in de oppervlakten en diepte van bodemverstoring vanaf wanneer een aanlegvergunning dient
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te worden aangevraagd. Voor 'Waarde - Archeologie 1' geldt de aanlegvergunningsplicht niet,
omdat het een beschermd archeologisch rijksmonument betreft, waarop de regels van de
Monumentenwet 1988 van toepassing zijn. Voor verstoring van de bodem op die locaties is
een monumentenvergunning vereist.
De 7 waarderingsgebieden zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 4.1 Archeologische waarden
Waarde - Archeologie - 1

archeologisch rijksmonument

Waarde - Archeologie - 2

gebied van archeologische waarde
binnen de singels

Waarde - Archeologie - 3

gebied van archeologische waarde
buiten de singels

Waarde - Archeologie - 4

gebieden met een hoge archeologische
verwachting binnen de singels

Waarde - Archeologie - 5

gebieden met een hoge archeologische
verwachting buiten de singels

Waarde - Archeologie - 6

met
een
gebieden
archeologische verwachting

Waarde - Archeologie - 7

gebieden met
verwachting

middelhoge

een lage archeologische

Onderzoek
Archeologische waarden in het plangebied
De Oostvlietpolder is een veen- en kleigebied, dat gedurende het holoceen is ontstaan. Door
voortdurende sedimentatie van mariene en fluviatiele afzettingen zijn kleipakketten ontstaan,
die gescheiden zijn door veenlagen. De Oostvlietpolder kan grofweg in twee zones worden
ingedeeld: de noordelijke helft waar de ondergrond gekenmerkt wordt door het voorkomen van
geul- en kreekafzettingen en de zuidelijke helft waar sprake is van veengronden. De
noordelijke zone is aangeduid als Waarde - Archeologie - 5, de zuidelijk zone als
Waarde - Archeologie - 7, zoals weergegeven in figuur 4.2.
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Figuur 4.2 Uitsnede archeologische beleidskaart
Van 2750-1550 v. Chr. vond onder invloed van getijdenwerking sedimentatie van zware klei
plaats. Het gebied werd doorsneden door een aantal kreken waarin vooral zandige sedimenten
afgezet. Vanaf 1550 v. Chr. nam de invloed van de zee af. Nadat nog een dek van zware klei
was afgezet begon de groei van het Hollandveen. De veengroei werd meerdere malen
onderbroken en het gebied werd ook in deze periode doorsneden door een stelsel van kreken
en geulen. Langs de kreken ontstonden kreekruggen die ten opzichte van het omringende
land hoog gelegen waren. De kreekruggen waren door hun relatief hoge ligging zeer geschikt
voor bewoning vanaf de late prehistorie. In het achterliggende gebied werden in de lage delen
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van het tijdens overstromingen komkleien afgezet. Vanaf het begin van de late middeleeuwen
werd in het gebied voor het laatst een deklaag klei afgezet. Na de ontginningen in de 13e eeuw
vond nauwelijks nog sedimentatie plaats. Het landschap werd ontwaterd door de
kenmerkende lange sloten en het gebied (met name het zuidelijke deel van de polder, waar
overwegend veen in de ondergrond ligt) zakte langzaam als gevolg van uitdroging en inklinking
van het veen.

Bewoning in de prehistorie en Romeinse tijd
Al vanaf de ijzertijd (vanaf 500 v. Chr.) hebben er mensen in de Oostvlietpolder gewoond. Dit
blijkt uit de vondsten van nederzettingssporen en gebruiksvoorwerpen uit deze periode. De
kreekruggen langs de smalle watertjes in de noordelijke helft van de Oostvlietpolder waren
uitstekende vestigingsplaatsen voor boeren met een gemengd bedrijf. Zij verbouwden graan op
hun akkers op de vruchtbare hoge delen in het landschap en lieten hun vee grazen in de lage
natte gebieden.
In de Romeinse tijd kwam de Oostvlietpolder binnen de grenzen van het Romeinse rijk te
liggen. Direct langs de Oostvlietpolder liep een van de belangrijkste waterwegen uit de regio:
het Kanaal van Corbulo. Dit kanaal vormde een veilige waterverbinding tussen de Rijn en de
Maas en voerde onder andere langs de hoofdstad van de regio: Forum Hadriani. Vlak ten
noordwesten van de Oostvlietpolder lag het Romeinse castellum Matilo: een legerfort van
waaruit de grensverdediging werd georganiseerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
oeverzone van het kanaal van Corbulo voor veel mensen een aantrekkelijke vestigingsplaats
was. Langs het kanaal lag een lint van boerennederzettingen.
Deze boeren maakten hun eigen gebruiksgoederen zoals metalen gereedschap en
aardewerken potten. Door handel met de Romeinen kregen ze echter ook steeds meer
Romeinse goederen in hun bezit.
In het zuidelijke deel van het plangebied is sprake van veengronden waarin tot op heden geen
archeologische resten zijn aangetroffen. Bewoning in het veen is echter in meerdere perioden
mogelijk geweest zoals blijkt uit vergelijkbare gebieden in West Nederland. Om deze reden is
dit deel van het plangebied aangeduid als Waarde - Archeologie - 7 (lage archeologische
verwachting).

Conclusie
Met het bestemmingsplan zijn geen bodemingrepen gemoeid. De archeologische waarden in
het gebied zijn niet in het geding. Ter bescherming tegen eventuele toekomstige ingrepen,
wordt een dubbelbestemming opgenomen ter bescherming van de archeologische
verwachtingswaarden.

4.9

Cultuurhistorie

Beleidskader
Monumentenwet 1988
Een deel van het culturele erfgoed wordt beschermd door regels in de Monumentenwet 1988.
Deze wet geeft het Rijk de mogelijkheid om objecten met een leeftijd hoger dan 50 jaar aan te
wijzen als rijksmonument. Rijksmonumenten worden wettelijk beschermd via het
vergunningenstelsel en bij restauratie zijn financiële middelen beschikbaar. De
Monumentenwet 1988 geeft daarnaast de mogelijkheid tot aanwijzing van beschermde stadsbestemmingsplan "Oostvlietpolder" (vastgesteld)
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en dorpsgezichten. Onder een stads- en dorpsgezicht wordt een groep van onroerende zaken
bedoeld die een bijzondere eigenschap hebben en in welke zich één of meer monumenten
bevinden. Daarnaast is ook de bescherming van archeologische monumenten geregeld in de
Monumentenwet 1988.
De Monumentenwet 1988 richt zich op objectbescherming. Daarnaast is de verankering van
cultuurhistorie in ruimtelijke ontwikkelingen door middel van de opname ervan in een
bestemmingsplan, wettelijk geregeld. Wanneer het gewenst is dat monumenten gebruikt
worden voor het stimuleren van ontwikkelingen, zal de gemeente andere instrumenten een rol
moeten laten spelen. De Monumentenwet 1988 geeft aan gemeenten de vrijheid om zelf
monumenten aan te wijzen en een monumentenlijst op te stellen. Een gemeentelijk
monument mag jonger zijn dan 50 jaar.

Nota Cultureel Erfgoed Leiden (2005)
In december 2005 is door de gemeenteraad van Leiden de Nota Cultureel Erfgoed vastgesteld.
Daarin is in 43 beleidsvoornemens het Leids erfgoedbeleid vastgelegd voor de periode
2005-2015. Centraal in de nota staat het uitgangspunt dat cultuurhistorie als inspiratiebron
een plaats moet krijgen in ruimtelijke ontwikkelingen. Cultuurhistorie is een belangrijke drager
van kwaliteit en identiteit voor alle delen van de stad. Met het onderkennen van de waarde van
cultuurhistorie voor ruimtelijke ontwikkelingen is ook het behoud van deze waarden gediend,
aangezien een goede functie het behoud van waarden op de lange duur waarborgt.
Naast de aanwijzing van gemeentelijke monumenten hanteert de gemeente Leiden het
instrument van 'beeldbepalende panden'. Doel daarvan is het borgen van de bijdrage van de
aanwezige historische bebouwing aan de beeldkwaliteit van de openbare ruimte. De
aanduiding en bescherming van de beeldbepalende panden wordt geregeld in het
bestemmingsplan en in de Welstandsnota.
De bescherming strekt zich niet uit tot het interieur van de betreffende panden, maar heeft
alleen betrekking op het volume, de hoofdvorm en het aanzicht. In de Welstandsnota zijn
aanvullende criteria opgenomen die toezien op de kwaliteit van materiaal en detaillering van de
straatgevels en het dak.

Beschrijving van het plangebied
Geschiedenis van het plangebied
Het bestemmingsplan Oostvlietpolder omvat gronden in de Oostvlietpolder. De polder maakt
deel uit van het middeleeuws polderlandschap dat zich uitstrekt voorbij Zoeterwoude tot aan
de 17e eeuwse droogmakerijen rond Zoetermeer.
De landschappelijke structuur van de polder is, buiten de verheling met de Hofpolder, gaaf
bewaard. Het slotenpatroon en de verkaveling van de polder is goed herkenbaar en slechts
ondergeschikt gewijzigd sinds de aanleg. De samenhang tussen verkaveling en de boerderijen
op de kop van de kavels langs de Vliet is eveneens nog goed herkenbaar. Daarmee is deze
verkaveling en het bijbehorend slotenpatroon van hoge cultuurhistorische waarde. Voor Leiden
is dit landschap uniek. Alle andere polders binnen het grondgebied van de gemeente zijn
bebouwd of ingrijpend vergraven.
Aan de noordzijde van de polder ligt de Vlietweg. De ontginning van de polder is tot stand
gekomen vanuit de kade langs de Vliet. De Vlietweg zelf is in eerste instantie alleen een
ontsluitingsweg voor de boerderijen en lag voor een groot deel ten zuiden van het boerderijlint.
Een uitzondering was de boerderij Vlietweg 28-30. De ligging en het slotenpatroon rondom
doen een middeleeuwse oorsprong van deze boerderij vermoeden. Bij de Delftse Schouw
(Vlietweg 70/72) kwam de weg strak langs de Vliet te lopen. Op dit punt stak namelijk het
jaagpad richting Delft over van de noordelijke naar de zuidelijke Vlietoever.
De bebouwing langs de Vliet bestond tot in de 20e eeuw uit een vrij klein aantal losstaande
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boerderijen. Ondanks wijzigingen aan de complexen zijn de meeste van deze boerderijen tot
op heden bewaard. Veelal bevatten ze bouwdelen uit de 17e eeuw. Deze boerderijen zijn alle
dicht tegen de Vliet gelegen en hebben vaak in de 18e of 19e eeuw een uitbreiding gekregen
met een tuinkamer aan het water. Al deze oude boerderijen zijn rijks- of gemeentelijk
monument. Tussen deze boerderijen liggen over het hele lint verspreid kleine geriefbosjes. De
meeste van deze bosjes zijn nog grotendeels omgeven door slootjes om schade door het vee
te voorkomen. De karakteristieke beplanting met hakhout van elzen, wilgen en essen is in
veel gevallen nog aanwezig. Daarmee vormen deze geriefbosjes waardevolle
landschapselementen.
Tot na 1945 verandert er weinig aan dit beeld. In de tweede helft van de 20e eeuw vindt een
snelle verdichting plaats door de bouw van losse burgerwoningen. Ondanks deze verdichting
is op veel plaatsen de relatie tussen het open polderlandschap en het boerderijlint nog goed
beleefbaar. Deze relatie is zeer waardevol en het is daarom van belang dat verdere verdichting
wordt tegengegaan en ontwikkeling plaats vindt binnen de historische bebouwingsstructuur
van het lint.

Conclusie
Het bestemmingsplan sluit met de bestemmingslegging aan op de bestaande situatie. De
cultuurhistorische waarden zijn zodoende niet in het geding.

4.10

Bodem

Beleid en normstelling
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van een
plan rekening te worden gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij
functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde
functie en moet worden vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet
bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan
de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan
worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Voor een nieuw geval
van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude gevallen (voor 1987), dat niet
functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. Nieuwe bestemmingen
dienen bij voorkeur te worden gerealiseerd op bodem die geschikt is voor het beoogde
gebruik.

Onderzoek
In de periode van 1990 tot en met 2005 zijn diverse bodemonderzoeken in het gebied
Oostvlietpolder uitgevoerd. Door de wijzigingen in de onderzoeksopzet van de NEN 5740 zijn
actualiserende en aanvullende bodemonderzoeken in 2011 uitgevoerd voor diverse her in te
richten locaties.
Uit de resultaten van de chemische analyses van de oude en actualiserende bodem- en
(water)bodemonderzoek blijkt dat de bovengrond en het grondwater voornamelijk niet of licht
zijn verontreinigd. De ondergrond is niet verontreinigd met de onderzochte parameters.
Tijdens de veldwerkzaamheden hebben de onderzoeksbureaus geen asbestverdachte
materialen op het maaiveld en in de bodemmonsters in de weilanden waargenomen. Echter
nabij de dammetjes en bruggen zijn diverse soorten verhardingen toegepast. Hierin is
asbesthoudend materiaal aangetroffen. Sommige locaties bevatten zodanig verhoogde
asbestconcentraties dat sprake is van gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Deze
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locaties dienen bij een eventuele herinrichting gesaneerd te worden.
Diverse watergangen zijn onderzocht. Het slib is over het algemeen beoordeeld als
'verspreidbaar op het aangrenzend perceel' Echter, de watergangen nabij de 'oude
volkstuincomplexen' kunnen lokaal asbesthoudend materiaal bevatten. Dit geeft beperkingen
met betrekking tot de toepassing.
Mocht er grond worden aan- of afgevoerd, dan moet dit plaatsvinden volgens de door de
overheid gestelde regels. In het bijzonder wordt gewezen op het Besluit bodemkwaliteit.

Conclusie
Feitelijk blijft het huidige gebruik van het plangebied in tact. Het aspect bodemkwaliteit vormt
hierbij geen belemmering.

4.11

Ecologie

In de deze paragraaf wordt toegelicht hoe het plan van invloed is op bestaande flora en fauna
binnen het plangebied en de directe omgeving.

Gebiedsbescherming
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een beschermd groen- of natuurgebied. Het
plangebied zijn is echter wél onderdeel van de Leidse Ecologische Structuur (LES). De LES
is opgenomen in het ecologisch beleid van de gemeente en is geen beschermd natuurgebied,
maar neemt desalniettemin een belangrijke plaats in binnen de stad. Geen van genoemde
beschermde gebieden zal worden aangetast door de nieuwe bestemmingslegging voor het
plangebied.

Soortenbescherming
Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van
beschermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat
ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen of
verlening van ontheffing op grond van de Flora- en faunawet nodig zal zijn en of het reëel is te
verwachten dat deze zal worden verleend.
In het bestemmingsplan wordt geen nieuwe ontwikkeling mogelijk gemaakt, aangezien de
nieuwe bestemmingslegging direct aansluit bij de bestaande situatie.
Voor het plangebied geldt dat bij eventuele toekomstige ontwikkelingen sprake kán zijn van
aantasting van te beschermen natuurwaarden. In dat kader is het onderzoek van belang dat is
uitgevoerd voor de oostzijde van de polder, waar ontwikkelingen beoogd worden om de
recreatieve waarden en de natuurwaarden te vergroten. Uit dit onderzoek, opgenomen in
bijlage 1, kunnen conclusies getrokken worden voor de gehele Oostvlietpolder. Gelet op de
beschermde soorten waarvoor de Oostvlietpolder een geschikte leefomgeving vormt, dient hier
bij eventuele toekomstige ingrepen rekening mee gehouden te worden.

Conclusie
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Gezien bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de Flora- en faunawet de uitvoering van
dit bestemmingsplan niet in de weg staat.

4.12

Verkeer

Infrastructuur
De Europaweg en de A4 vormen 2 grenzen van
direct de belangrijkste ontsluitingswegen in
Europaweg wordt het gebied ontsloten richting
voor een verbinding op groter schaalniveau
Amsterdam.

de Oostvlietpolder. Deze twee wegen vormen
de omgeving van het plangebied. Via de
zowel Leiden als Zoeterwoude. De A4 zorgt
richting Den Haag/Rotterdam en richting

Rijnlandroute
De Rijnlandroute is de nieuwe provinciale wegverbinding tussen de kust (Katwijk) en de A4 bij
Leiden. Deze nieuwe verbinding is van groot belang voor de regio Holland Rijnland, met name
rondom Leiden en Katwijk. De Rijnlandroute is nodig om de economische potentie van de
regio en de direct hieraan grenzende gemeenten als Wassenaar en Leidschendam-Voorburg
te kunnen ontwikkelen en nieuwe woningbouw te kunnen ontsluiten.
De provincie heeft een inpassingsplan (de provinciale variant van een bestemmingsplan)
opgesteld om de realisatie van de RijnlandRoute mogelijk te maken. Het voorontwerp
inpassingsplan is op 3 juli 2012 door Gedeputeerde Staten vrijgegeven voor inspraak. Voor de
Rijlandroute is momenteel een ontwerp inpassingsplan in voorbereiding.
Met het inpassingsplan wordt beoogd de RijnlandRoute planologisch mogelijk te maken.
Zowel de weg als de noodzakelijke voorzieningen zoals viaducten en andere zaken, worden
bestemd. Concreet betekent dit voor de Oostvlietpolder dat de bestemming agrarisch voor
kleine delen (langs de Europaweg en langs de A4) in dit inpassingsplan wordt bestemd als
verkeer.
Het bestemmingsplan Oostvlietpolder zal met de voorgenomen groene invulling geen
bebouwingsmogelijkheden in het plangebied toestaan, waardoor ontwikkelingen op de
gronden die straks bedoeld zijn voor het traject van de Rijnlandroute niet mogelijk zijn. De
Rijnlandroute wordt juridisch – planologisch niet mogelijk gemaakt in voorliggend
bestemmingsplan.

Verkeersgeneratie en afwikkeling
Het bestemmingsplan voorziet niet in ontwikkelingen. De ontwikkelingen uit het voorgaande
bestemmingsplan worden zelfs niet langer mogelijk gemaakt. De verkeersgeneratie die zou
samenhangen met de ontwikkeling van de gronden tot bedrijventerrein komt daarmee te
vervallen. Het bestemmingsplan legt zodoende uitsluitend de bestaande situatie vast, zodat
geen sprake is van extra verkeersgeneratie. De bestaande infrastructuur is afdoende om het
huidige aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied af te wikkelen.

4.13

Water

Beleid
Waterbeheer en watertoets
De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over
een ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in
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strijd zijn met duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het
Hoogheemraadschap van Rijnland, verantwoordelijk voor het waterkwantiteit- en
waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand komen van het bestemmingsplan is overleg gevoerd
met de waterbeheerder over deze waterparagraaf.

Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande
de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en
kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's,
waarbij het beleid van het Hoogheemraadschap en de gemeente nader wordt behandeld.
Europa
Kaderrichtlijn Water
Nationaal
Nationaal Waterplan
Waterbeleid voor de 21ste eeuw
Nationaal Bestuursakkoord Water
Waterwet
Provinciaal
Provinciaal Waterplan Zuid-Holland
Nota Regels voor Ruimte
Provinciale Structuurvisie
Waterschapsbeleid
- Waterbeheerplan
Voor de planperiode 2010-2015 zal het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van toepassing
zijn. In dit plan geeft Rijnland aan wat haar ambities voor de komende planperiode zijn en
welke maatregelen in het watersysteem worden getroffen. Het nieuwe WBP legt meer dan
voorheen accent op uitvoering. De drie hoofddoelen zijn veiligheid tegen overstromingen,
voldoende water en gezond water.
Wat betreft veiligheid is cruciaal dat waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn én blijven en
dat rekening wordt gehouden met mogelijk toekomstige dijkverbeteringen. Wat betreft
voldoende water gaat het erom het complete watersysteem goed in te richten, goed te
beheren en goed te onderhouden. Daarbij wil Rijnland dat het watersysteem op orde en
toekomstvast wordt gemaakt, rekening houdend met klimaatverandering. Immers, de
verandering van het klimaat leidt naar verwachting tot meer lokale en heviger buien, perioden
van langdurige droogte en zeespiegelrijzing. Het waterbeheerplan sorteert voor op deze
ontwikkelingen.
- Keur en Beleidsregels
De 'Keur en Beleidsregels' maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland haar
taken als waterkwaliteit- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een verordening
van de waterbeheerder met wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor:
waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden),
watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken),
andere waterstaatswerken (onder andere bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen).
De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de bovengenoemde
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waterstaatswerken. Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel
te mogen uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt, dan wordt dat geregeld in een
Keurvergunning. De Keur is daarmee een belangrijk middel om via vergunningverlening en
handhaving het watersysteem op orde te houden of te krijgen. In de Beleidsregels, die bij de
Keur horen, is het beleid van Rijnland nader uitgewerkt.

Gemeentelijk beleid
- Waterplan Leiden (2007)
De gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap van Rijnland geven in dit waterplan samen
hun visie op hoe water in Leiden eruit zou moeten zien en hoe het zou moeten functioneren.
Daarbij wordt het stelsel van oppervlaktewater, grondwater en ook afvalwater in samenhang
bekeken. De visie is beschreven rond een aantal typisch Leidse waterthema's. Vervolgens is
deze visie vertaald in een uitvoeringsprogramma 2012-2015 met uitvoerbare projecten, kosten
en een planning.

Huidige situatie water en bodem
Bodem en grondwater
Volgens de bodemkaart van Nederland (www.bodemdata.nl) bestaat de bodem in het
zuidoostelijke deel van het gebied uit veengrond en in het noordwestelijke deel uit
zeekleigrond.
Er is sprake van de grondwatertrappen II en III. Dit wil zeggen dat de gemiddelde hoogste
grondwaterstand op minder dan 0,4 m benden maaiveld ligt en dat de gemiddelde laagste
grondwaterstand varieert tussen 0,5 en 1,2 m beneden maaiveld.

Figuur 4.3 Bodemsoort en grondwaterstand (www.bodemdata.nl)

Waterkwantiteit en -kwaliteit
Het plangebied ligt in de Oostvlietpolder met een vast zomerpeil van NAP -2,32 m en een
winterpeil van NAP -2,42 m. Binnen het plangebied zijn meerdere polderwatergangen gelegen.
Deze polderwatergangen behoren niet tot de Kaderrichtlijn Water (KRW)-lichamen.
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Veiligheid en waterkeringen
Het plangebied ligt niet in de kern-/beschermingszone van een waterkering.

Toekomstige ontwikkeling
Het bestemmingsplan voorziet in een bestemming die aansluit bij de bestaande situatie, om
de beoogde ontwikkeling uit het voorgaande bestemmingsplan onmogelijk te maken. In
waterstaatkundige zin zijn hier geen veranderingen in het plangebied mee gemoeid.

Conclusie
Het aspect water staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg. Het
hoogheemraadschap van Rijnland heeft een positief wateradvies uitgebracht.

4.14

Duurzaamheid

Met het plan blijft de huidige situatie gehandhaafd. Feitelijk zijn er dus geen ontwikkelingen en
is het onderwerp duurzame ontwikkeling niet van toepassing. Er is eerder sprake van
duurzaam beheer.
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Hoofdstuk 5
5.1

Juridische planbeschrijving

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop de ruimtelijke mogelijkheden voor het
plangebied zijn vastgelegd in de regels.
Het juridische deel van een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en de regels.
De regels bevatten regels voor het gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten
bebouwing en regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of op te richten
bouwwerken.
De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor toepassing van de regels alsmede de
functie van visualisering van de bestemmingen. De verbeelding vormt samen met de regels het
voor de burgers bindende onderdeel van het bestemmingsplan. De toelichting heeft geen
bindende werking; de toelichting maakt juridisch gezien ook geen deel uit van het
bestemmingsplan, maar heeft wel een belangrijke functie bij de onderbouwing van het plan en
ook bij de uitleg van bepaalde bestemmingen en regels.
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de planvorm voor het bestemmingsplan.
Tevens wordt uiteengezet welke gedachten aan de juridische regeling ten grondslag liggen en
welke regeling wordt voorgesteld.

Systematiek
Bij het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij de in de Wet
ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde uitgangspunten.
Daarnaast is voor het bestemmingsplan aangesloten bij de landelijke standaard voor
bestemmingsplannen, de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012 (SVBP2012),
en de standaardopzet voor bestemmingsplannen van de gemeente Leiden.

5.2

Opzet en volgorde van de regels

De regels van bestemmingsplan zijn op de volgende wijze opgebouwd.

Hoofdstuk 1
Inleidende regels
Het hoofdstuk met inleidende regels bevat twee artikelen. In het eerste artikel zijn de
begrippen opgenomen die van belang zijn voor de toepassing van de regels. Het tweede artikel
betreft de wijze van meten.

Hoofdstuk 2
Bestemmingsregels
In de bestemmingsregels worden per bestemming regels gegeven voor het toegestane gebruik
en de toegestane bebouwing. Aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen
worden getoetst aan deze regels. Indien een aanvraag past binnen de regels en de
maatvoering, kan hiervoor in de regel zonder meer omgevingsvergunning worden verleend. In
de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de afzonderlijke bestemmingen.
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Hoofdstuk 3
Algemene regels
Antidubbeltelregel: deze regeling bepaalt dat grond die al een keer is meegenomen bij het
toestaan van een bouwplan, niet nogmaals kan worden meegerekend bij de toetsing van
een ander bouwplan.
Algemene aanduidingsregels: hier zijn regels opgenomen voor de gebiedsaanduiding
'vrijwaringszone - molenbiotoop'.
Algemene afwijkingsregels: hierin is bepaald waarvoor het bevoegd gezag een
omgevingsvergunning kan verlenen om af te wijken van de regels.
Overige regels: hierin wordt geregeld welke voorschriften van de Bouwverordening niet
buiten toepassing blijven. Tevens wordt geregeld dat waar in de regels wordt verwezen
naar andere wettelijke regelingen, geduid wordt op de regelingen zoals die luidden op het
tijdstip van het terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan.
Hoofdstuk 4
Overgangs- en slotregels
Hoofdstuk 4 bevat twee artikelen. In het eerste artikel is het overgangsrecht opgenomen,
zoals dat is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening. Hierin is bepaald dat legaal
gerealiseerde bouwwerken die niet voldoen aan het (nieuwe) bestemmingsplan mogen worden
gehandhaafd. Ook voor strijdig gebruik is een dergelijke regeling opgenomen. Het tweede
artikel bevat de slotregel.

5.3

Bestemmingen

Groen (artikel 3)
De open gronden zijn voorzien van de bestemming Groen. De mogelijkheden van deze
bestemming zijn, in vergelijking met de modelregels van de gemeente Leiden, opgerekt. Dit
heeft te maken met het feit dat in de Oostvlietpolder verschillende functies aanwezig zijn.
Binnen deze bestemming zijn om die reden groenvoorzieningen, agrarische bedrijfsvoering en
extensieve dagrecreatie toegestaan.
Bebouwing is ter plaatse alleen toegestaan in de vorm van bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, om hiermee in beginsel de openheid van het gebied te waarborgen.
Wanneer zich met de tijd initiatieven voordoen die aansluiten bij de nieuwe functie van de
polder, maar die niet binnen dit bestemmingsplan passen, kan daarvoor een afzonderlijke
ruimtelijke procedure worden doorlopen.

Verkeer (artikel 4)
De Hofvlietweg, die aan de zuidzijde van het plangebied parallel aan de A4 ligt, is bestemd als
Verkeer.

Leiding - Gas (artikel 5 en 6)
De gastransportleidingen zijn bestemd als Leiding - Gas - 1 en Leiding - Gas - 2. Gelet op de
verschillen in leidingdruk, de daarmee gemoeide externe veiligheidsinvloed en de verschillen in
de breedte van de belemmeringenstrook, zijn hiervoor twee verschillende artikelen
opgenomen.
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Leiding - Water (artikel 7)
De ondergrondse drinkwatertransportleiding, ruwwatertransportleiding en effluentleiding die
door het plangebied lopen, zijn bestemd als Leiding - Water.

Waarde - Archeologie - 5 en - 7 (artikel 8 en 9)
De archeologische verwachtingswaarden, zoals vastgelegd in het gemeentelijk
archeologiebeleid, zijn in het plan opgenomen met twee dubbelbestemmingen. Afhankelijk van
de omvang en de diepte, is op grond van deze twee artikelen, archeologisch onderzoek nodig
bij bouw- en grondwerkzaamheden.
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Hoofdstuk 6
6.1

Uitvoerbaarheid

Economische uitvoerbaarheid

De gemeente Leiden is van oordeel dat niet aannemelijk is dat er sprake zal zijn van
planschade. De gemeente baseert zich hierbij op het in bijlage 2 opgenomen advies van
Stibbe Advocaten.
enige mogelijke planschadeoorzaak ten gevolge van dit bestemmingsplan is het wijzigen van
de bestemming van de percelen in de Oostvlietpolder met de bestemming 'UB' naar de
bestemming 'groen'. Daarmee vervalt de niet benutte mogelijkheid om de bestemming 'UB' uit
te werken tot een bedrijvenpark. De eigenaren van de percelen in de Oostvlietpolder zouden
kunnen stellen dat zij planschade lijden nu de uitwerkingsmogelijkheid (en daarmee het
perspectief op de mogelijkheid om de percelen te bebouwen) wegvalt.
Uit de Wro volgt dat er geen algehele planschadevergoeding is, maar een tegemoetkoming in
de schade geleden ten gevolge van een in artikel 6.1, lid 2, Wro genoemde schadeoorzaak.
Een van die schadeoorzaken is ingevolge 6.1, lid 2, onder a, Wro, een bepaling in het
bestemmingsplan. Een andere schadeoorzaak is ingevolge 6.1, lid 2, onder b, Wro een
uitwerkingsplan. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar
uitspraak van 7 november 2012 (nr. 201110908/1/A2) bepaald dat, nu een uitwerkingsplan als
zelfstandig schadeoorzaak is aangemerkt in de Wro, er bij een planschadevergelijking niet
uitgegaan dient te worden van de maximale uitwerkingsmogelijkheid in het oude
bestemmingsplan. Uit de uitspraak van de Afdeling van 17 april 2013 (nr. 201205035/1/A2)
volgt evenwel dat met betrekking tot de situatie dat een niet benutte uitwerkingsmogelijkheid
komt te vervallen in een nieuw bestemmingsplan, er bij de planschadevergelijking wel rekening
moet worden gehouden met die niet benutte uitwerkingsmogelijkheid. Naar het oordeel van de
Afdeling dient met de niet benutte uitwerkingsmogelijkheid rekening te worden gehouden in
die zin dat rekening moet worden gehouden met wat bij inwerkingtreding van het nieuwe
bestemmingsplan naar redelijke verwachting de invulling van de uit te werken bestemming
was.
Bij de vaststelling van dit nieuwe bestemmingsplan was de redelijke verwachting dat de
bestemming bedrijvenpark niet zou worden uitgewerkt, gelet op het bestuursakkoord d.d. 28
april 2010 'Samen Leiden', het raadsvoorstel d.d. 9 september 2010 en de geldende
'Structuurvisie 2025' van de gemeente Leiden. Er is derhalve geen sprake van planschade ten
gevolge van de vaststelling van dit bestemmingsplan.

6.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Aangezien het bestemmingsplan direct aansluit bij het gemeentelijk beleidskader is, op grond
van de Participatie- en inspraakverordening 2012, ervoor gekozen geen afzonderlijke
inspraakprocedure te doorlopen dan wel participatie te verlenen. Op grond van artikel 3.1.1
Bro is overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie
Zuid-Holland. De provincie en het Hoogheemraadschap hebben aangegeven akkoord te zijn
met het plan. De reacties van het Hoogheemraadschap en de provincie zijn verwerkt in het
plan. Aangezien in het kader van de Stuurgroep Oostvlietpolder de keuze voor een groene
invulling voor de Oostvlietpolder ook is afgestemd met diverse gemeenten uit de regio Holland
Rijnland, is met betrekking tot het bestemmingsplan geen verder overleg gepleegd met andere
instanties.
Op 9 juli 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden
besloten het ontwerpbestemmingsplan Oostvlietpolder (NL.IMRO.0546.BP00095-0201) voor
zienswijzen vrij te geven. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 18 juli 2013 tot en met 29
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augustus 2013 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn 10 zienswijzen ingediend
tegen het bestemmingsplan. De reacties zijn samengevat en beantwoord in de
'Zienswijzennota bestemmingsplan Oostvlietpolder', zie bijlage 3. In een aantal gevallen
hebben de reacties geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.
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Bijlagen bij de toelichting
Bijlage 1 Ecologisch onderzoek
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Inleiding
Op verzoek van de gemeente Leiden levert bureau Stadsnatuur Rotterdam een ecologisch advies omtrent
de geplande inrichting van de Oostvlietpolder. In deze notitie wordt voornamelijk ingegaan op dat deel van
de polder (Figuur 1), dat gesitueerd is tussen het westelijke volkstuincomplex van de Tuinvereniging OTV en
het bos van de Vlietpolder. Het is een gebied van zo’n 500 bij 1100 meter. De gemeentelijke plannen
omvatten een inrichting waarbij recreatieve en ecologische verbetering als uitgangspunt geldt. Getoetst
wordt in hoeverre huidige plannen deze doelstellingen verwezenlijken. In het advies worden de aanwezige
natuurwaarden belicht en aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Ten slotte wordt een protocol voor
doeltreffend weidevogelbeheer geformuleerd.

Figuur 1. Oostvlietpolder, in rood omkaderd het projectgebied.

In de inrichtingsplannen is ruimte voor agrarisch natuurbeheer waar recreant, agrariër en weidevogel van
moeten profiteren. In het noordelijke deel wordt een historische kreek uitgegraven, nieuwe fietspaden zullen
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de Vlietweg verbinden met het achterland ten oosten van de A4. Ook is een uitkijktoren ingepland centraal in
het projectgebied. Definitieve plannen zijn, na overleg met diverse belangengroeperingen, gepresenteerd op
18 februari 2011. Het uitgebreide uitvoeringsplan houdt in (naar de mail op 24 februari 2011 van M. Belt):
1. het creëren van een optimaal weidevogelgebied;
2. bieden van meer recreatiemogelijkheden
Het gebied zal bestaan uit:
•
Grasland (30 hectare): in beheer bij agrariërs, optimaal weidevogelbeheer (toespitst op
kruidenrijk grasland), vee in de vorm van koeien (inclusief extensieve bemesting d.m.v. ruige
stalmest). In het gebied wordt een kreek hergraven met een diepte van 65 cm en flauwe
oevers. Daarnaast wordt er een kreekrug hersteld door een verhoging in het landschap van
40 cm.
•
Watersysteem: in circa de helft van het Graslandgebied wordt het peil met 40 cm natuurlijk
opgezet. Het is het gebied tussen de bebouwing en de kreek. In dit deel van het
graslandgebied is de drooglegging momenteel circa 1 meter. Door de peilverhoging zal de
drooglegging naar het ideale peil van circa 60 cm onder maaiveld worden gebracht. In de
zomer zal het gebied door natuurlijk verloop weer het zelfde peil hebben als de rest van de
Oostvlietpolder. Rond het nieuwe peilgebiedje zal een dijkje van circa 30 cm worden
opgetrokken.
•
Fietspad: gehele jaar geopend, loopt recht en zo dicht mogelijk langs bestaande
volkstuincomplex, 2.50 meter breed, materiaal van ofwel asfalt met een gritlaag ofwel een
fijne halfverharding. Toegangen vanaf Vlietweg en Hofvlietweg zijn met een klaphek en
veerooster. Om de verstoring ter hoogte van het nu meest rijke weidevogeldeel te
verminderen wordt de reeds bestaande wal langs het fietspad naar 1.20 meter (ten opzicht
fietspad) verhoogd. Ter hoogte van de brede watergang zal in deze wal een kijkscherm c.q.
kijkhut worden gerealiseerd.
•
Overig water: de sloot langs het volkstuincomplex wordt verbreed naar 8 meter en krijgt een
flauwe oever. De reeds door het gebied lopende centrale wetering wordt verbreed naar circa
25 meter. De oevers zijn flauw (langzaam oplopend) en natuurlijk (niet zijnde riet).
Verschillende watervogels kunnen profiteren van dit bredere oppervlak. Bij de twee
oversteken is gekozen voor een doorvaarbare, brede duiker.
•
Boomgaard: tussen de volkstuinsloot en het nieuwe fietspad komen circa 100
laagstamfruitbomen, beheerd door een van de agrariërs i.s.m. vrijwilligers. Op dit zelfde
perceel zullen schapen het gebied kort houden.
•
Overige paden: alleen buiten broedseizoen (15 maart – 30 juni) geopend, één over
verlengde Hofweg, één langs ecologische zone/ brede watergang (met de perceeleigenaren
tussen het groengebied en Vlietland wordt getracht een boerenlandpad constructie af te
spreken), materiaal is een fijne halfverharding. De kruisingen met de bestaande
watergangen in slagenpatroon zijn door middel van simpele draglineschotten. Het pad wordt
in het broedseizoen afgesloten door simpelweg enkel draglineschotten te verwijderen en
daarmee de toegang af te sluiten.
•
Geriefhoutbosjes: in de rand aan de Vlietweg waar reeds sprake is van opgaande
begroeiing en bebouwing in de vorm van huizen en boerderijen worden op twee plekken
geriefhoutbosjes (bosplantsoen bestaande uit o.a. wilg, berk) van circa 500 vierkante meter
elk ingericht. De agrariërs beheren deze bosjes op de traditionele manier.
•
Objecten: langs de paden worden circa 3 simpele houten bankjes verspreid over het gebied
geplaatst. Daarnaast komen er twee groter informatie borden en circa 5 kleinere
informatieborden met uitleg over de flora en fauna, historie en archeologische ondergrond
•
Predatoren: de bedoeling is om op de locaties waar nu opgaande beplanting als een
storende factor wordt gezien, zoals rond het Gasstation en nabij de Hofvlietweg deze te
minimaliseren zodat predatoren hier minder van gebruik kunnen maken. Plekken waar
vossen in het gebied kunnen komen worden afgesloten (zolang dit haalbaar is).
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Gebiedbeschrijving
De Oostvlietpolder is een veenweidegebied in het zuiden van Leiden. Het hele gebied beslaat een
oppervlakte van ongeveer 1.6 bij 1.1 kilometer. Van dit oppervlak is 75 procent in agrarisch bedrijf,
hoofdzakelijk door melkveehouders (bron: Vereniging Vrienden Oostvlietpolder, VVO). Voorts zijn twee
volkstuincomplexen aanwezig die de polder verdelen in een aantal kleinere deelgebieden met een open
karakter (Figuur 2).

Figuur 2. Oostvlietpolder, pad naar het Gasunie-station. Overzicht over het westelijke agrarisch gebied.

Natuurwaarden
Weinig is gepubliceerd over de aanwezige natuurwaarden in de Oostvlietpolder. In het Stadsnatuurmeetnet
Leiden (Moerland, in prep.) zijn hier enkele meetlocaties opgenomen waarbij verschillende soortgroepen
worden onderzocht. De watergang parallel aan de weg naar Tuinvereniging OTV wordt bemonsterd op
vissen. Ook bevindt zich in de polder een aantal vogeltelpunten. Op basis van waarnemingen uit het
Stadsnatuurmeetnet, losse waarnemingen uit www.waarneming.nl en bestaande kennis over vergelijkbare
veenweidegebieden (polders rond Zoeterwoude, polder Schieveen, gemeente Rotterdam) is een grove
inschatting mogelijk wat de ecologische waarde van het projectgebied inhoudt.
Vogels
Een belangrijke groep in de Oostvlietpolder zijn de vogels. Specifieke soorten worden aangetroffen op en
rond de boerenerven en in de open gebieden met graslanden en poldersloten. Het gebied is één van de
weinige plaatsen in de gemeente Leiden waar weidevogels tot broeden komen. De volkstuinen in het gebied
herbergen vogelsoorten van een parkachtige omgeving, zoals Roodborst (Erithacus rubecula) en Zwartkop
(Sylvia atricapilla), en zijn in die zin minder uniek voor de gemeente Leiden.
Weidevogels
Veruit de grootste ecologische waarde in de Oostvlietpolder, in het bijzonder in het projectgebied, wordt
vertegenwoordigd door de weidevogels. Ze vormen een kwetsbare groep die door de afhankelijkheid van de
mens de laatste decennia landelijk dramatisch achteruit gaat. Observaties uit het Stadsnatuurmeetnet geven
een globale indruk om welke soorten en aantallen het gaat binnen het projectgebied. Vanwege de
gehanteerde methodiek zal er eerder sprake zijn van onder- dan overschatting. Kievit (Vanellus vanellus) is
de algemeenste weidevogel, met 10-20 broedparen. Scholekster (Haematopus ostralegus) broedt ook in een
behoorlijk aantal, met 5-10 paren. Grutto (Limosa limosa) was in 2010 met 3-4 broedparen aanwezig,
voornamelijk in het noordoostelijk deel van het projectgebied. Tureluur (Tringa totanus) heeft er 1-2
broedparen, Slobeend (Anas clypeata) ten minste 1 broedpaar. Zeker voor laatstgenoemde soort is dit
vermoedelijk een onderschatting. De Slobeend bevindt zich vaak op of langs de polderslootjes, die vanaf het
telpunt niet te overzien zijn. Grutto, Tureluur en Slobeend staan op de Rode lijst van de bedreigde vogels
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(Hustings et al. 2004), de eerste twee soorten zijn als gevoelig vermeld, de laatste als kwetsbaar. De
Zomertaling (Anas querquedula) is aanwezig in het projectgebied, maar als gevolg van de toegepaste
methodiek gemist in het Stadsnatuurmeetnet. Van de aanwezige weidevogels is dit de meest bijzondere
soort, met twee broedparen in het gebied. De Zomertaling staat op de Rode lijst vermeld als een kwetsbare
soort.
Andere karakteristieke weidevogels als bijvoorbeeld Watersnip (Gallinago gallinago), Graspieper (Anthus
pratensis) of Veldleeuwerik (Alauda arvensis) zijn niet waargenomen gedurende het meetnet. Deze staan
ook op de Rode lijst, respectievelijk als bedreigde, gevoelige en gevoelige soort.
Aannemelijk is dat bij het opstellen van een actuele Rode lijst de situatie niet rooskleuriger zal zijn voor
betreffende soorten. De afgelopen decennia zijn de weidevogels op veel broedlocaties verdwenen door
onder andere intensivering van de landbouw en verlies aan leefgebied (bron:
www.compendiumvoordeleefomgeving.nl). Verstoring door recreanten en verkeer leidt tot een sterke afname
in broedvogelpopulaties in een brede zone langs wegen en paden (Sanders et al. 2004), zeker in omgeving
met hoge predatiedruk. Verstoringgevoeligheid wordt in de literatuur bij de meeste van de bovengenoemde
soorten geschat tussen de 100 en 300 meter (Grutto, Tureluur), bij enkele (Slobeend, Zomertaling) zelfs
meer dan 300 meter (Krijgsveld et al. 2008). De praktijk wijst uit dat menselijke activiteiten al een nadelig
effect sorteren op 300 meter afstand van de broedlocatie. De afstanden kunnen geïnterpreteerd worden als
de kleinste afstand die de vogel gedoogt tot de mens alvorens hij wegvliegt.
Overige avifauna
Voorgaande soorten behoren tot de klassieke weidevogelgemeenschap. Andere vogelsoorten broeden ook
in polders, maar zijn veel minder aangewezen op dit biotoop. De broedende avifauna bestaat ondermeer uit
Bergeend (Tadorna tadorna), met 1 paar, Kuifeend (Aythya fuligula, aantal paartjes onbekend) en
Knobbelzwaan (Cygnus olor). Een vermelding waard is het territorium van een Spotvogel (Hippolais icterina)
in 2010, een vogel van boerenerven, aanwezig in de struwelen aan het begin van het polderweg in
eigendom van de Gasunie. De Spotvogel is een gevoelige Rode-lijstsoort.
Overige functionaliteit
Naast broedactiviteiten dient de polder ook als foerageergebied. In de tellingen voor het Stadsnatuurmeetnet
zijn Canadese gans (Branta canadensis) en Grauwe gans (Anser anser) veelvuldig aangetroffen. Voorts
wordt het gebied gebruikt door Boerenzwaluw (Hirundo rustica), Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus),
Stormmeeuw (Larus canus), Blauwe reiger (Ardea cinerea), Torenvalk (Falco tinnunculus) en Buizerd (Buteo
buteo). Andere soorten als Kleine zwaan (Cygnus bewickii), Smient (Anas penelope) en Steenuil (Athene
noctua) zijn niet geconstateerd gedurende het meetnet, maar hun aanwezigheid in de weides en sloten is
goed mogelijk.
Vissen
Op basis van losse waarnemingen wordt geconcludeerd dat beschermde soorten als Bittervoorn (Rhodeus
amarus) en Kleine modderkruiper (Cobitis taenia) voorkomen in de Oostvlietpolder. Voor de hand ligt dat
deze soorten zich ook ophouden binnen het projectgebied. Beide staan vermeld op de Ffw-tabel 2.
Bittervoorn is opgenomen in de Rode lijst van de vissen (Ministerie van LNV 2004), als kwetsbare soort.
Eveneens kwetsbaar zijn Vetje (Leucaspius delineatus) en Kroeskarper (Carassius carassius), soorten die
voorkomen in (ondiepe) slootjes met voldoende waterplanten. Genoemde soorten zijn kenmerkend voor
poldersloten en –watergangen. Tot slot kunnen Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus) en
Tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius) genoemd worden als karakteristieke poldervissen. Deze
zullen bij onderzoek zeer waarschijnlijk worden vastgesteld in het projectgebied.
Weekdieren
Een beschermde slakkensoort is de Platte schijfhoren (Anisus vorticulus), die in delen van Zuid-Holland,
Utrecht en Noordwest-Overijssel vrij algemeen voorkomt. Landelijk gezien is de soort echter vrij zeldzaam.
Deze zoetwatermollusk komt voor in niet-vervuilde wateren met een rijke begroeiing, in het bijzonder in
mooie, heldere sloten en poeltjes. De Platte schijfhoren is sinds 2004 wettelijk strikt is beschermd (Ffw- tabel
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3) door opname in bijlage 2 en 4 van de Habitatrichtlijn. Onbekend is of in de Oostvlietpolder sloten van de
gewenste kwaliteit voorhanden zijn. Omdat waarnemingen uit de Meeslouwerpolder bekend zijn (mond.
med. C. van der Graaf) is het zeer aannemelijk dat de soort ook in de Oostvlietpolder voorkomt.

Milieueffecten inrichtingsplannen en verbeterpunten
Doel van de gemeentelijke inrichtingsplannen is behoud en uitbreiding van de natuurlijke, cultuurhistorische
en recreatieve waarden in het projectgebied. Het agrarische beheer vormt hierbij de hoofdsleutel tot het
succes van dit project. Weidevogels zijn gebaat bij extensief landgebruik, recreanten en omwonenden zien
het liefst een aantrekkelijk landschap met hoge cultuur- en natuurwaarden. Dit verlangt een vruchtbare
samenwerking met agrariërs, gemeente en andere belanghebbende organisaties (VVO). Op basis van de
gestelde plannen beperkt onderstaande tekst zich tot de ecologisch gevolgen van de huidige plannen. Indien
van toepassing worden verbeterpunten naar voren gebracht.
Figuur 3 en Bijlage 1 toont het inrichtingontwerp in maart 2011. De inrichting moet het gebied ontsluiten voor
recreanten middels verschillende wandel- en fietsroutes.

Figuur 3. Inrichtingsontwerp maart 2011 (Belt 2011)

In dit ontwerp is het van belang dat de rust gewaarborgd blijft in het overgrote deel van de percelen. Hier
kunnen weidevogels rustig tot broeden komen. Grutto, Tureluur en Slobeend tolereren matig verstoring door
passerende wandelaars en fietsers. Met de inrichting zal zo veel mogelijk rekening moeten worden
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gehouden met de weidevogelpopulatie. Het aantal broedpaartjes van gevoelige soorten (benoemd in de
paragraaf over natuurwaarden) zal bij grote recreatiedruk verminderen of zelfs verdwijnen. Om verstoring
tegen te gaan kan gedacht worden aan een ‘rustbuffer’ van watergangen. Een brede watergang van ten
minste 20 meter biedt broedende vogels rust. Deze zal op verschillende plekken aangelegd moeten worden
als mitigatie van de recreatiedruk (Van der Lans 2009). Fietspaden kunnen op een dijkje worden aangelegd,
met aan weerszijden een brede sloot met flauwe oevers.
Vogelkijkpunt
Het uitkijkpunt zal uit landschappelijk en ecologisch oogpunt geplaatst moeten worden nabij de volkstuinen.
Men moet zich realiseren dat op en rond deze recreatieve plek mensen langdurig aanwezig zijn, wat ertoe
zal leiden dat in een straal van ten minste 100 meter zelfs geen broedpogingen worden ondernomen (Van
der Lans 2009).
Inrichting kreek en rivierrug
Een kreek is gepland in het noordelijk deel van het projectgebied. Dit is een landschappelijk element dat past
bij een biotoop van laagveenrivierdalen zoals die in Nederland enkele millennia geleden aanwezig waren.
Inmiddels is dit biotoop bijna uit Europa verdwenen (EBS 2007). Het uitgraven van een kreekbedding in een
veenweidegebied heeft in deze context geen ecologisch aanvullende waarde.
Desalniettemin kan het krekensysteem een interessant aspect zijn bij de natuurontwikkeling. In trektijd zullen
vogels gebruik maken van de watergang om te foerageren. Pas teruggekeerde groepjes grutto’s maken
gebruik van dit soort drassige plekken om op vetreserves te komen, zoals plaatsvindt op de vogelplas
Starrevaart. Van belang bij de aanleg van de kreek is dat er wordt gekozen voor flauwe glooiingen en oevers
die de vogels voldoende ruimte bieden om te foerageren.
Een aandachtpunt is de kwaliteit van het water, dat mogelijk door pleisterende ganzen snel voedselrijk kan
worden. Zonder stroming loopt de watergang hiermee een verhoogde kans op eutrofiëring. Een uitgekiende
waterhuishouding met voldoende doorstroom zal het gebied hiervoor moeten behoeden. De rivierrug is een
historisch geologisch element, dat interessant is voor de diversiteit op micro-schaal van het gebied. De
verhoging zorgt voor een gradiënt aan vochtige en drogere delen, wat de diversiteit in het gebied wat
verhoogd. Deze kan komen ten noorden van de kreek, zodat uitzicht op de kreek vanaf de fietspaden
behouden blijft.
Aanleg wandelgebied noordelijk deel
Rondom kreek en nabijgelegen percelen zal een wandelpad ingericht worden. Hoewel dit pad buiten
broedtijd gesloten wordt moet rekening gehouden worden met het feit dat ook buiten deze periode de
verstoring aanzienlijk zal zijn. Watervogels kunnen ook in de ruitijd (Krijgsveld et al. 2008) weinig recreatie
verdragen. Grondbroeders als Veldleeuwerik en Graspieper zijn gevoelig voor recreatie. Derhalve kan beter
nagelaten worden dit pad aan te leggen, maar eerder te investeren in vaste kijkpunten, waarbij vogelhutten
(bereikbaar vanaf de Vlietweg) uitzicht bieden over de kreek.
Effecten overige soortgroepen (vissen en weekdieren)
Op basis van de geplande inrichting is de verwachting dat genoemde soortgroepen geen nadelige gevolgen
zullen ondervinden van de werkzaamheden. Er vinden geen grootschalige waterwerkzaamheden plaats,
waarbij habitat voor de verschillende beschermde soorten verloren gaat. Wel zal er sprake zijn van tijdelijke
verstoring; derhalve is onderzoek naar aanwezigheid van soorten op tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet
gewenst. Bij ingrepen in de waterkwaliteit zal eerder sprake zijn van winst voor vissen en weekdieren. Bij
baggerwerkzaamheden zullen vanzelfsprekend de regels in de gemeentelijke gedragscode nageleefd
moeten worden.
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Weidevogelbeheer
De ambitie is het behoud van de huidige vogelstand. Weidevogelbeheer valt of staat met de aanwezigheid
van welwillendheid van agrariërs en vrijwilligers. Kritische soorten hebben een keur aan eisen die ze stellen
aan een omgeving. In onderstaande tekst volgen enkele zaken die op basis van weidevogelbehoud
wenselijk zijn. Het creëren van een Leids weidevogelreservaat kan het uiteindelijke doel zijn.
Voortzetting agrarische activiteit
Optimaal vogelbeheer wordt uitgevoerd door bereidwillige agrariërs. In de hele Oostvlietpolder zijn meerdere
(melk)veehouders die hier aan willen bijdragen. Bovendien is kennis onder deze personen voldoende
aanwezig voor een duurzaam landschaps- en weidevogelbeheer.
Handhaving open karakter
Weidevogels zijn gebaat bij een open landschap. Bosjes en struwelen hebben tot gevolg dat predators zich
in de omgeving kunnen ophouden. Predatie in combinatie met recreatieve druk leidt tot een minimaal
broedsucces. Derhalve moet aanplant van populieren, wilgen, vlieren etc. nagelaten worden.
Handhaving oude percelenindeling
Een belangrijk aspect in de inrichtingsplannen is dat de oude perceelindeling min of meer gehandhaafd blijft.
De aanwezigheid en diversiteit (in grootte) van slootjes, greppels en oneffenheden in het land zorgt dat er
voldoende gelegenheid is voor vogels om te nestelen, maar ook voor de kuikens om te foerageren. Voor hun
broedlocaties kiezen weidevogels voornamelijk de kopse kanten van percelen, daar waar sloten
samenkomen. Hiermee zijn de nesten beter bestand tegen predatoren op land (wezels, egels, vossen). Ook
in het noordelijk deel van het gebied, de omgeving van de kreek, moet de indeling intact blijven.
Behoud van greppels is van belang. In natte periodes voeren ze water af, maar in droge periodes voeren ze
water aan. Langs greppels staat vaak andere vegetatie dan op het veld, met gevolg dat Tureluur en
Watersnip vaak in de greppelrand broeden. Kieviten broeden vaak op de grondhoopjes die uit de greppel
zijn verwijderd ten behoeve van doorstroming. Bovendien dienen de greppels als foerageergebied voor
zowel volwassen als jonge weidevogels.
Waterstanden en -kwaliteit
Het waterniveau zal worden afgestemd op de natuur. Een natuurlijk proces van plas-drassituaties in het
vroege voorjaar (60% van het gebied blank van 1 februari tot 1 maart) is gewenst voor foeragerende vogels.
Op bepaalde plekken in het projectgebied kan dit gestimuleerd worden, zoals de omgeving van de kreek. Na
deze periode kan het land natuurlijk opdrogen, met circa 30 % blank tot begin mei. Zoals door lokale
agrariërs aangeven voldoet de huidige situatie, waar naar verwachting weinig aan het waterregime
aangepast hoeft te worden.
Eventuele regulatie is mogelijk middels een inlaat aan de Vliet. Mogelijk is een helofytenfilter nodig om het
waterkwaliteit op peil te houden. Dit kan gepaard gaan met ontwikkeling van een brede rietkraag aan de
noordkant. Dit komt de diversiteit van het hele gebied ten goede.
Waar de waterkwaliteit in de sloten te wensen overlaat zal plaatselijk moeten worden gebaggerd. Hiermee
worden dikke sliblagen verwijderd. Dit kan naar inzicht van lokale agrariërs. Gewaarborgd wordt dat de
slootkanten intact blijven bij de werkzaamheden.
Mozaïekbeheer
Het vogelvriendelijk beheer van het gebied moet op kleinschalig niveau plaatsvinden. Een gedetailleerd
beheersprotocol kan in overleg met ervaringsdeskundige vogelwerkgroepen (zoals VWG Koudekerk/
Hazerswoude e.o.) opgesteld worden.
Het mozaïekbeheer vindt plaats in de vorm van begrazing en maaien. Voor verdere beschrijving wordt
gerefereerd naar rapportage van F. van der Lans (2009). De weilanden moeten in het vroege voorjaar een
korte vegetatie bieden. Kieviten vestigen zich hier met territoria tussen 26 februari en 26 maart. Wanneer het
gras langer geworden is zoeken Grutto en Tureluur een broedlocatie. Deze vestigen zich echter vrijwel
uitsluitend in halflang (ca 15-20 cm, niet aantrekkelijk voor kievit) gras in de periode 10 april tot 1 mei.
Grutto’s en tureluurs broeden in de nabijheid van kieviten voor verdediging tegen luchtpredatoren. Grutto’s
broeden graag in elkaars nabijheid; tureluurs vestigen zich zowel naast grutto’s als kieviten. Dit heeft tot
gevolg dat op een ideaal weidevogelland een hoge dichtheid aan vogels ontstaat.
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Het inzetten van vee moet met zorg geschieden. Begrazing blijft in extensieve vorm aanwezig in het gebied.
Beweiding met rundvee zorgt voor een structuur met hoge pollen en kort begraasde delen, wat dekking,
nestplaatsen en voedsel verschaft aan een breed scala van soorten. Een perceel kan zo tegelijk geschikt
zijn voor Kievit en Grutto. Als bijkomend voordeel van beweiding is de vermindering van predatie. Vliegende
predatoren krijgen brekende elementen in hun zichtlijnen. Grondpredators krijgen te maken met vele paden
en geuren, die het jagen bemoeilijken. Vossen zijn zelfs bang van paarden en koeien en lopen daar niet snel
tussen.
De beweiding moet van 1 maart tot eind april weg uit grote delen van de polder om de vogels rust te gunnen
voor hun legsels. Daar waar weidevogels afwezig zijn kan men beweiding continueren.
De Oostvlietpolder bestaat uit oude, reliëfrijke weides. Het spreekt voor zich dat er niet gerold en gesleept
wordt om die hobbelige grasmat vlak te krijgen. Percelen zonder vogels worden vroeg gemaaid; percelen
met vogels worden laat gemaaid (eind juni). Optioneel kan men een hoek (zonder nesten) maaien begin mei,
wat ook volwassen kieviten en scholeksters aantrekt als foerageergebied.

Conclusie
Om de recreatieve doelstellingen te bereiken moeten diverse maatregelen getroffen worden, wil men de
huidige bijzondere natuurwaarden in het projectgebied behouden. Gerichte aanbevelingen worden in
voorliggend document gedaan. Voorkomen moet worden dat de polder versnipperd raakt. Een belangrijke
richtlijn in weidevogelvriendelijk beheer is de volgende: houd het vogelweidegebied ontoegankelijk in de
broedtijd: van 1 maart tot 15 juli moet er geen toegang zijn tot de fiets- en wandelpaden door het gebied. In
het Uitvoeringsplan groen en recreatie in de Oostvlietpolder Concept (Belt 2011) wordt voorgesteld het
broedseizoen van 15 maart tot 30 juni in acht te nemen. Dit is te krap gerekend; in deze periode worden de
vroeg broedende (Kievit) en laat broedende weidevogels (Grutto) niet ontzien. Vanaf eind februari worden
kievitterritoria al bezet en zijn eerste eieren al mogelijk. Daarbij komt dat halverwege juli nog gruttokuikens in
het gebied aanwezig zijn. Ten behoeve van de weidevogelpopulatie worden 1 maart tot 15 juli als minimale
grenzen.
Het onderzoeksgebied heeft een grote potentie als weidevogelreservaat. Met geschikt beheer is behoud en
uitbreiding van een sterke weidevogelpopulatie goed mogelijk. Een alternatieve functie, waarbij het gebied
uitsluitend als verzamelplaats en opvetplaats voor teruggekeerde trekvogels (Grutto, Tureluur, Zomertaling
etc.) fungeert, heeft geen ecologische meerwaarde voor de regio. De Starrevaartplas voorziet volledig in
deze functionaliteit. Een ander voorbeeld voor dergelijke locaties in urbaan gebied is de polder Poelgeest.
Soorten als Tureluur en Grutto komen hier om op te vetten; broeden doen ze niet of nauwelijks.
De projectlocatie is dé locatie voor een weidevogelbroedgebied. Elders in de Oostvlietpolder zal
weidevogelbeheer niet lonen, gelet op de zeer lage dichtheden weidevogels in de overige delen van het
gebied. In nieuwe vogelvriendelijk beheerde gebieden zijn kritische soorten als Grutto en Slobeend slecht in
staat zich te vestigen (Van der Lans 2009). Daarnaast is de verstoring van het vele verkeer op de A4 en
N206 van dien aard dat broedpogingen elders dan het projectgebied onwaarschijnlijk zijn. In dit verband
moet de focus van het projectgebied liggen op het behoud van de broedpopulatie weidevogels, eerder dan
op de voorgestelde opvetfunctie voor trekvogels.

0621 – notitie advies Oostvlietpolder Leiden

8 / 10

bureau Stadsnatuur Rotterdam

Refenties
Belt, M. 2011. Uitvoeringsplan, eerste fase groen en recreatie in de Oostvlietpolder. De Oostvlietpolder
groener en toegankelijker. Concept. Gemeente Leiden.
EBS, European biodiversity Survey. 2007. Rospuda valley survey 2007. EU Habitats Directive species,
Polish Red List species. Preliminary report. Groningen.
Hustings, F., C. Borggreve, C. van Turnhout & J. Thissen. 2004. Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels
volgens Nederlandse en IUCN-criteria. SOVON-onderzoeksrapport 2004/13. SOVON Vogelonderzoek
Nederland, Beek-Ubbergen.
Krijgsveld, K.L., R.R. Smits en J. van der Winden. 2008. Verstoringsgevoeligheid van vogels. Update
literatuurstudie naar de reacties van vogels op recreatie. Bureau Waardenburg 08-173.
Lans, F. van der. 2009. Schieveen voor de weidevogels. Een correspondentie met belanghebbende
groeperingen en Natuurmonumenten.
Ministerie van LNV. 2004. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
TRCJZ/2004/5727, houdende vaststelling van rode lijsten flora en fauna.
Moerland, W. in prep. Resultaten Inventarisaties Stadsnatuurmeetnet Leiden 2010. bSR-rapport xxx. bureau
Stadsnatuur Rotterdam, Rotterdam.
Sanders, M., R. Pouwels, H. Baveco, A. Blankena, R. Reijnen. 2003. Effectiviteit van agrarisch natuurbeheer
voor weidevogels – Literatuuronderzoek. Wageningen, Nature Policy Assesment Office, Wageningen,
Planbureaurapport 2. 53.
Websites
Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek en Universiteit Wageningen
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl
stichting Natuurinformatie, werkgroep Waarneming.nl
http://waarneming.nl
Vogelwerkgroep Koudekerk/ Hazerswoude e.o.
http://www.vogelsrijnwoude.nl
Vereniging Vrienden Oostvlietpolder
http://www.vriendenoostvlietpolder.nl
Fotomateriaal
W. Moerland
Kaartmateriaal
Gemeente Leiden
© bureau Stadsnatuur Rotterdam, Postbus 23452, 3001 KL Rotterdam
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.
bSR kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit gebruik van data of gegevens of door toepassing van
aanbevelingen en conclusies, die zijn opgenomen in deze rapportage.

0621 – notitie advies Oostvlietpolder Leiden

9 / 10

bureau Stadsnatuur Rotterdam

Bijlage

0621 – notitie advies Oostvlietpolder Leiden

10 / 10

bureau Stadsnatuur Rotterdam

54

Bijlage 2 Advies Stibbe advocaten

bestemmingsplan "Oostvlietpolder" (vastgesteld)

S tibbe

Amsterdam Brussels Luxembourg Dubal Hong Kong London New York

Aan bet college van burgerneester en wetbouders
van de gemeente Leiden
Postbus 91 00
2300 PC LEIDEN

ml. JR. van Angeren
advocaat
Advocaten en notarissen
Strawinskylaan 2001
Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Nederland
T +31 20 546 01 95
F +31 205460710
janreinier.vanangeren@stibbe.com
www.stibbe.com
Onze ref

JRvAJTS 1030267- 13918466
Datum

10 december 2013

Oostvlietpolder

—

planschade

Geacht college,
U hebt rnij gevraagd om een analyse te maken van de rnogelijke planschade ten gevolge van de
door de gemeenteraad van Leiden voorgenornen wijziging van de bestemming van de Oostvlietpol
der van UB (1.Jit te werkeri gebied voor bedrijvenpark) tot de bestemm ing ‘groen. U hebt rnij in het
bijzonder gevraagd om u te adviseren of er sprake kan zijn van planschade door het wegvallen van
de niet benutte uitwerkingsmogelijkheid. Daarnaast wenst u te vernemen of als er al sprake zou
zijn van planschade, of deze schade valt binnen bet normale maatschappelijke risico van de per
ceeleigenaren.
In mijn advies concludeer ik het volgende. Naar mijn oordeel dient de niet benutte uitwerkingsrno
gelijkheid ‘UB’ in een planschadevergelijking mee te worden gewogen. Goed verdedigbaar is echter
dat aan deze uitwerkingsmogelijkheid minimale betekenis hoeft te worden toegekend in dit geval
gelet op het feit dat bij de inwerkingtreding van bet nieuwe planologische regime naar redelijkheid
niet te verwachten was dat bet bedrijvenpark gerealiseerd zou worden. Nu de bestemming ‘groen’
eenzelfde gebruik als de voorheen geldende bestemming ‘agrarische doeleinden’ toelaat, is de kans
gering dat de rechter oordeelt dat er sprake is van planschade aan de zijde van de perceeleigenaren.
1k concludeer ten tweede dat voor zover er al sprake zou zijn van planschade, goed verdedigbaar is
dat dit schade is die binnen het normale maatschappelijke risico van de eigenaren valt.
Dit advies is als volgt opgebouwd. In onderdeel cen zal ik ingaan op de achtergrond van het advies. In onderdeel twee wordt geanalyseerd of bet herbestemmen van een nog niet uitgewerkte bestemming planschade kan opleveren. In onderdeel drie zal besproken worden of eventuele plan
schade binnen het normale maatschappelijke risico zou vallen van de perceeleigenaren. In onder
deel vier volgt de conclusie.

De prakttjk wordt gevoerd door Stibbe NV. lingoschreven in het Handeisregistor van do Karner van Koophandel onder nummer 34198700). De algemerie voorwaar
den van Slibbe NV. zijn van toepassing en bevatten eon aansprakelijkheidsbeperking De algemene voorwaardon zn gedeponeerd bij do rechtbank to Amsterdam
en worden op verzoek kostoloos vorstrekt Z zijn tevens te virdori op www.stibbe corn
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1.

ACHTERGROND

(1)

Bij raadsbesluit d.d. 20januari 2004 heeft de gemeenteraad van de gemeente Leiden het be
stemm ingsplan ‘Oostvl ietpolder’ vastgesteld. Dit bestemm ingsplan is goedgekeurd bij be
sluit van 9 december 2006 door bet college van Gedeputeerde Staten van de provincie
Zuid-Holland. Bij uitspraak d.d. 19 november 2008 van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State’ is het goedkeuringsbesluit (nagenoeg) in stand gebleven, zodat bet
bestemmingsplan met ingang van 20 november 2008 onberroepelijk is.

(2)

Op grond van dat bestemmingsplan heeft een groot gedeelte van de percelen in de Oost
vlietpolder de bestemming ‘UB’. Ingevolge de plankaart, behorend bij bet bestemmingsplan,
zijn de gronden bestemd met de besteinming ‘UB’ bestemd voor ‘uit te werken gebied voor
bedrijvenpark’ Op grond van artikel 4, lid 1, van de voorscbriften behorend bij bet bestem
mingsplan ‘Oostvlietpolder’ zijn op de kaart voor ‘uit te werken gebied voor bedrijvenpark’
aangewezen gronden bestemd voor bedrijven. Op grond van artikel 4, lid 2, van de be
stemrningsplanvoorscbriften zijn uitwerkingsregels gegeven en rustte er een bouwverbod
op de gronden. Dc bestemming ‘UB’ is niet verder uitgewerkt voor bet gebied. Voorheen
2
berustte op de desbetreffende gronden de bestemming ‘agrarische doeleinden’.

(3)

Ret na de verkiezingen van 2010 aangetreden college van burgemeester en wethouders
beeft in een bestuursovereenkornst 2010-2014 d.d. 28 april 2010, genaamd ‘Samen Leiden
bet volgende beleid in bet beleidsakkoord neergelegd:

‘He! bedrUventerrein Oostvlietpolder komt er niet. Het College koint hiertoe met
een voorstel naar de Raad tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ter w/zi
ging van het bestenmmningsplan Oostvlietpolder. Dit geeft de Raad de gelegenheid
een besluit te nemen over de toekomsi van de Oostvlietpolder.
(4)

Naar aanleiding van dit beleidsakkoord beeft UW college een voorstel aan de gemeenteraad
van de gerneente Leiden gedaan d.d. 9 september 2010 om de gerneentelijke structuurvisie
te wijzigen opdat deze zou reflecteren dat het beleid van de gemeente is om de Oostvliet
polder ‘groen’ te houden. Bij raadsbesluit d.d. 1 december 2011 is de gemeentelijke struc
tuurvisie overeenkomstig het raadsvoorstel gewijzigd.

(5)

De gemeenteraad van Leiden wenst nu over te gaan tot het herbestemmen van de percelen
in de Oostvlietpolder naar ‘groen’. In dat kader wenst u advies over de vraag of bet herbe
stemmen van een nog niet uitgewerkte bestemming tot planschade kan leiden aan de zijde
van de perceeleigenaren. Voorts zal ik ingaan op de vraag of, indien er a! sprake zou zijn
van planschade, er al dan niet sprake kan zijn van schade die valt binnen bet normale maat
schappelijke risico van de perceeleigenaren.

ABRvS 19 november2008, ECLI:NL:RVS:2008:BG4693.
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Zie paragraaf 1.1 van de toelichting behorend bij bet bestemmingsplan Oostvlietpolder.
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2.

PLANSCHADE BIJ EEN UIT TE WERKEN BESTEMMING

(6)

Uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) volgt dat er geen sprake is van algehele planschade
vergoeding, maar van een tegemoetkorning in de schade die als gevoig van een schadeoor
zaak genoemd in artikel 6.1, lid 2, Wro wordt geleden. Eén van die schadeoorzaken is inge
volge artikel 6.1, lid 2, onder a, Wro een bepaling in bet bestemmingsplan.

(7)

De gerneenteraad van Leiden is voornemens orn een besternmingsplan vast te stellen voor
de Oostvlietpolder waardoor de gronden aldaar bestemd zullen worden met de bestemming
‘groen’. Indien dit bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad dan zouden de
huidige eigenaren van de percelen in de Oostvlietpolder kunnen stellen dat zij planscbade
lijden als gevolg van een bepaling in een bestemmingsplan ex artikel 6.1, lid 2, onder a,
Wro. Zij zouden kunnen stellen dat zij eerst bouwrnogelijkheden hadden op grond van bet
bestemrningsplan Oostvlietpolder, dat voorzag in een bedrijvenparkbestemming, en dat die
bouwmogelijkheden bun nu zijn ontnomen. Immers, bet nieuwe bestemrningsplan zal de
bouw van een bedrijvenpark niet langer rnogelijk maken.

(8)

Naar bet oordeel van de Afdeling is voor het bepalen of er sprake is van planschade een
planvergelijking nodig. Daarin dient bezien te worden:

“of sprake is van een wziging van het planologische regime waardoor een be—
langhebbende in een nadeliger positie is komen le verkeren, len gevolge waarvan
hj schade ljdt of zal lUden. Hiertoe dient de beweerde/Uk schadeveroorzakende
planologische maatregel te worden vergeleken met het voordien geldende planolo
gische regime. “
(9)

Om tot een oordeel te komen of er sprake is van planschade moet dus vastgesteld worden
wat het nieuwe planologische regime is, wat als het oude planologiscbe regime geldt en of
bet verschil tussen de twee ertoe leidt dat belanghebbenden in een nadeligere situatie ko
men te verkeren.

(10)

Ret nieuwe planologische regime in deze zal de nieuwe bestemming ‘groen’ zijn. Naar ik
begrijp van uw college staat de nieuwe bestemming ‘groen’ eenzelfde gebruik van de perce
len toe als de oude bestemming ‘agrarische doeleinden’.

(11)

Met betrekking tot wat in deze als het oude planologisch regime geldt de vraag of een niet
benutte uitwerkingsplicht bij de planologische vergelijking mee dient te worden genomen.
Immers, hoewel er flu sprake is van de bestemming ‘UB’ waarin een bedrijvenpark wordt
voorzien, is deze bestemming niet uitgewerkt en kan er dus geen bedrijvenpark worden ge
realiseerd. Feitelijk zijn er dus geen bebouwingsmogelijkheden op grond van het oude be
stemmingsplan.

(12)

Onder de vigeur van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) was de jurispruden

ABRvS ii oktober 2006, BR 2007/10, m.nt. J.W. van Zundert.
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tie dat, indien in een bestemmingsplan een uitwerkingsplicbt was opgenornen en bet college
van burgerneester en wethouders daadwerkelijk bet plan hadden uitgewerkt, voor wat be
treft de mogelijkheden van het oude plan moest worden gekeken naar de mate waarin bet
uitwerkingsplan tot stand was gekomen.
4 Was de bestemming in het moederplan niet uit
gewerkt, dan moest worden gekeken naar de maximale mogelijkheden binnen het plan. Die
situatie moest dan worden vergeleken met bet nieuwe besternmingsplan.
(13)

Onder de nieuwe, thans vigerende, Wro is dit anders. De Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State (hierna: de “Afdeiing”) is van oordeel dat de nieuwe Wro tot gevoig
heeft dat de maximale uitwerkingsrnogelijkheden in een oud bestemmingsplan niet bij de
planschadevergelijking dienen te worden betrokken, in tegenstelling tot de situatie onder de
WRO. In haar uitspraak d.d. 7 november 2012 oordeelde de Afdeling:

‘Dat een uitwerkingsplan thans, anders dan onder he! oude rech’, oorzaak van
planschade kan 4/n, dient naar he! oorclee/ van de Afdeling lot gevoig te hebben
dat bU een verge/king lussen een bestemmingsplan en het nieuwe plano/ogische
regime niet van de maxima/c moge/ijkheden van de uitwerkingsregels van dat be
stemmingsplan wordt uilgegaan. Indien van de maxima/c mogelkheden van die
uilwerkingsregels wordt uitgegaan, zou dat tot de ongewenste situatie leiden dat
een uilwerkingsp/an a/s zodanig nimmer tot een p/anologische verslechtering kan
leiden, omdat dat uitwerkingsplan a/s oorzaak van plansehade dan immers wegall
legen de inaximale invulling van he! bestemmingsplan waarin de uitwerkingsver
plichting is overgenomen.
(14)

In haar uitspraak van 7 november 2012 concludeerde de Afdeling dus dat in ieder geval niel
van de maxima/c rnogelijkheden van de uitwerkingsregels dient te worden uitgegaan. Om
dat er echter in die zaak sprake was van actieve risicoaanvaarding door de belanghebbende,
kwam de Afdeling niet toe aan een oordeel over hoe dan we! rekening moest worden ge
houden met onbenutte u itwerkingsmogel ijkheden.

(15)

De lijn dat onder de Wro bij niet benutte flexibiliteitsbepalingen in besternmingsplannen
niet dient te worden uitgegaan van de maximale invulling van die mogelijkheden heeft de
Afdeling overigens ook ten aanzien van de binnenpianse ontheffing bevestigd in de uitspra
ken van 1 augustus 20126 en 5 september 2012.

(16)

In haar uitspraak d.d. 17 april 2013 heeft de Afdeling de lijn met betrekking tot de niet be
8 In deze uitspraak verwijst de Afdeling
nutte uitwerkingsmoge1jkheid nader gepreciseerd.

ABRvS 1 juli, AB 2010, 62.
ABRvS 7 november 2012, BR 20 13/16, m.nt. J.W. van Zundert.
6

ABRvS 1 augustus 2012, Gst. 20 12/98, m.nt. J.W. van Zundert.
ABRvS 5 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX6493.

8

ABRvS 17 april 2013, BR 2013/16, m.nt. I.P.A. van Heijst.
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eerst naar haar eerdere uitspraak van 7 november 2012. Deze “rechlsvraag [of uitgegaan
dient te worden van de maximale mogelijkheden van een niet benutle uitwerkingsmogelijk
held] heeji de Ajdeling eerder (‘bU uit.spraak van 7 november 2012 zaak nr.
201]10908/1/A2,) [ontkennend] beaniwoord”, aldus de Afdeling. In de uitspraak van 17
april 2013 kornt de Afdeling, in tegenstelling tot de zaak van 7 november 2012, wél toe aan
de manier waarop de niet benutte uitwerkingsrnogelijkheid dient te worden betrokken bij de
vraag of er sprake is van planschade:
“13. Dc Afdeling ziet zich voor de vraag gesleld of en zo ja in hoeverre de nioge
lUkheden van ccii nog tilt te werken bestentining bj CC/i planvergelking inogen
worden betrokken vóór ccii uilwerkingsplan is vastgesteld.

13.1 Als gevolg van c/c uitwerkingsplich!, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, aanhef
en onder b, van de Wro, is het vaststellen van een uitwerkingsplan nEd slechts een
toekonislige onzekere gebeurienis. Hoewel de uitwerkingsplicht bij een letterlijke
lezing van artikel 6.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wro niet kan worden
beschouwd als oorzaak van schade in de zin van die bepaling, laat dat onverlet
dat sinds de inwerkingtreding van het besternniingsplan aannenielijk is dat de uit
te werken bestemniing vroeg of laat zal worden uitgewerkt. Naar he! oordeei van
de Afdeling brengi dit met zich dat de mogefljkheden van de uit Ic werken bestem
ming bj de p/an vergelking niet buiten beschouwing mogen worden gelaten.
“

(17)

Zoals de Afdeling zeif a! overweegt dienen bij de planvergelijking niet de maximale uit
werkingsmogelijkheden te worden betrokken. In haar uitspraak van 17 april 2013 bevestigt
de Afdeling deze lijn expliciet. Hoe de niet-benutte uitwerkingsrnogelijkheid dan we! dient
te worden meegewogen wordt door de Afdeling nader gepreciseerd in de volgende overwe
ging.

“13.2 Met die mogelkheden dient aldus rekening te worden gehouden dat nage
gaan dient Ic worden wat ten tde van de inwerkingtreding van het belrokken be
sluit naar redelijke verwachting de invulling van de uit te werken bestemming
van de gronden zou zUn. In dat verband komt onder meer betekenis toe aan de
uitwerkingsregels, aan de toelichting bU het besteinmingsplan en aim de mate
waarin eeii en ander, naar aard en omvang, binnen de ruimtelzjke kenmerken
van de omgeving en het geldende planologische beleid past. Het ligt voor de hand
dat deze vraag wordt beaniwoord door de ten behoeve van de planvergel
10
king door het college te raadplegen deskundige.”
(18)

Een niogelijke interpretatie van deze overweging is dat de Afdeling heeft bedoeld dat moet
worden beoordeeld wat naar redelijke verwachting de invulling van de uit te werken be
stemming van de gronden zou zijn op bet moment van inwerkingtreding van het oude be
stemmingsplan. Volgens deze redeneerlijn zou uitgegaan dienen te worden van de maxima-

Idem.
10

Idem.
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le uitwerkingsmogelijkheid. Immers, op het moment van inwerkingtreding van bet oude be
stemmingsplan mag er in beginsel vanuit gegaan worden dat het bedrijvenpark zou worden
gerealiseerd.
(19)

1k acht deze interpretatie echter niet in lijn met de uitspraak. Ten eerste leidt deze interpre
tatie ertoe dat in feite aisnog wordt uitgegaan van de maxi,nale uitwerkingsrnoge1kheden,
hetgeen de Afdeling nu juist expliciet uitsluit. Ten tweede blijkt uit de uitspraak dat met
‘het betrokken besluit’ wordt bedoeld bet planschade veroorzakend besluit. Dat is dus bet
nieuwe bestein,ningsplan. Ten derde !eidt de interpretatie dat de inwerkingtreding van bet
oude beslenimingsplan het moment is dat de redelijke verwachting moet worden getoetst tot
de conclusie dat geen rekening gehouden kan worden met een wijziging van bet planolo
gisch beleid,
’ hetgeen wel volgens de Afdeling meegewogen moet worden.
1

(20)

Naar mijn oordeel is nieer in overeenstemming met de jurisprudentie van de Afdeling de
uitleg dat bij een planvergelijking waarbij er sprake is van een niet benutte uitwerkingsmo
gelijkheid, deze mogelijkheid we! dient te worden betrokken bij de vergelijking, rnaar dat
de invulling van de mate waarin die mogelijkheid een rol speelt afhankelijk is van de om
14 ben ik van oor
3 en Balandis-de Vroome
, van den Broek’
12
standigheden. Met van Heijst
deel dat de mate waarin deze uitwerkingsmogelijkheid een rol speelt bij bet bepalen van bet
bestaan van planschade bepaald wordt aan de band van wat de redelijke verwacbting van de
invulling van de uit te werken bestemming van de gronden zou zijn op bet moment dat he!
nienwe planologisehe regime in werking treedt.

(21)

Op bet moment van inwerkingtreding van een nieuw bestemmingsplan voor de Oostvliet
polder, waarbij de percelen worden bestemd tot ‘groen’, zal naar mijn oordeel goed betoog
baar zijn dat de uitwerkingsmogelijkheid niet naar redelijke verwachting kan leiden tot een
bedrijvenpark. Het huidige bestemmingsplan is vanaf 20 november 2008 onherroepelijk.
Op 28 april 2010 werd in bet beleidsakkoord echter a! bekend gemaakt dat de bestemming
‘UB’ niet zou worden uitgewerkt. Op 9 september 2010 volgde vervolgens het raadsvoorstel
orn de structuurvisie te wijzigen zodat de Oostvlietpolder niet langer als bedrijvenpark zou
worden aangemerkt en op 1 december 2011 heeft de gemeenteraad conform het raadsvoor
stel de structuurvisie gewijzigd vastgesteld. Bij de inwerkingtreding van een nieuw be
naar
stemmingsplan zal de uitwerkingsmogelijkheid in bet oude bestemmingsplan dus
goed kan worden betoogd niet naar redelijke verwachting kunnen leiden tot een bedrij
venpark. 1k merk op dat in de artikel 13 Wvg-procedure met betrekking tot de percelen van
de beer de Wit in de Oostvlietpolder de rechtbank Den Haag tot eenzelfde conclusie kwam
en op grond daarvan de percelen waardeerde tegen agrarische waarde (inclusiefeen beperk
—

—

1

Emrners, bij inwerkingtreding van het oude bestemmingsplan is een uitwerkingsmoge!ijkheid per definitie

in lijn met bet geldende planologische beleid, anders zou bet oude bestemmingsplan geen stand
kunnen houden.
12

ABRvS 17 april 2013, BR 2013/16, m.nt. I.P.A. van Heijst.

‘

ABRvS 17 april 2013, AB 20 13/194, m.nt. G.M. van den Broek.
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C. Balandis-de Vroome, ‘Deplanvergelking b(j uitwerkingsregels, TBR 2013, afl.9, p.848-851.
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5
te verwachtingswaarde).’
(22)

Kortom, naar rnijn oordeel dient de niet benutte uitwerkingsrnogelijkbeid ‘UB’ we! in een
planschadevergelijking mee te worden gewogen, maar dient hieraan minimale betekenis te
worden toegekend. Dit gelet op bet feit dat goed verdedigbaar is dat bij de inwerkingtreding
van bet nieuwe planologische regime naar redelijkheid niet te verwachten is dat bet bedrij
venpark gerealiseerd kan worden. Bij een p!anschadevergelijking dient daarorn een verge
hiking te worden gemaakt tussen de niet-uitgewerkte bestemming ‘UB’, zonder bebou
wingsrnogehijkheden, en de bestemming ‘groen’. De conclusie op basis van deze vergelij
king zal naar rnijn oordeel zijn dat er geen sprake is van planscbade nu de bestemming
groen niet Ieidt tot een planologisch nade!igere situatie voor de perceeleigenaren.

3.

HET NORMALE MAATSCHAPPELIJKE RISICO

(23)

U bebt mij daarnaast verzocht om in te gaan op de vraag of indien er a! sprake zou zijn van
planschade, de eventuele planschade van de perceeleigenaren binnen de kaders van bet
normale rnaatschappehijke risico valt.

(24)

Het normale maatschappehijke risico is bet risico dat e!ke burger (of ondernemer) loopt in
de maatschappij en waarmee hij in bepaalde situaties rekening moet houden. Schade die
binnen dit risico valt is geen bijzondere schade in die zin dat de scbade niet wordt gekwa!i
ficeerd als schade die de ene burger wel treft, maar andere burgers niet, waardoor deze
scbade vergoed zou moeten worden (egalite devant les charges publiqaies). Het normahe
rnaatschappelijke risico is op grond van artike! 6.2, lid 1, Wro daarom een grond om plan
6
schade niet voor vergoeding in aanmerking te laten komen)

(25)

De vraag of scbade als gevoig van een planologiscbe ontwikkeling tot bet normale maat
schappelijke risico behoort, moet, aldus de Afdeling:
“worden beaniwoord met inachtneming van alle van belang zUnde omstandigheden

van het geval. Van belang is onder ineer of de planologische ontwikkeling als een
normale maatschappelke ontwikkeling kan worden beschouwd 14’aarmee de bena
deelde rekening had kunnen houden in die zin dat die ontwikkeling in de li/n der
verwachtingen lag, ook al bestond geen concreet zicht op de omvang waarin, de
plaats waar en het moment waarop deze ontwikkeling zich zou voordoen. Omstan
digheden die in acht worden genomen zUn verder de aard van de maatregel en de
aard en de omvang van het daardoor veroorzaakte nadeel.
(26)

In een latere uitspraak voegde de Afdeling aan deze overweging toe dat:

Rb. Den Haag 12 december2011, nr. 383409/HARK 10-738.
16

‘

Van Buuren, P.J.J. e.a., HoofdlUnen rzumtelk bestuursrecht (Deventer 2010), p. 295 en Tjepkerna,
M.K.G., Nadeelcompensatie op basis van het égalitébeginsel, (Deventer 2010).
ABRvS 29 februari 2012, AB 20 13/78, m.nt. M.K.G. Tjepkerna.
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“In dii verband konit betekenis toe aun de iiiate waarin de oniwikkeling naar hoar
aard en omvang binnen de ruimielUke structuur van de olngeving en he! gevoerde
planologische beleid past.
(27)

Bij de bepaling van of de eventuele planschade binnen bet normale maatschappelijke risico
valt dient er dus rekening te worden gehouden met de vraag of de planologische ontwikke
ling in de lijn der verwachtingen lag, de aard van die planologische ontwikkeling, bet ver
oorzaakte nadeel en de mate waarin de planologische ontwikkeling binnen de ruimtelijke
structuur van de orngeving en bet gevoerde planologisch beleid past.

(28)

De herziening van het besternrningsplan Oostvlietpolder en het daarmee gepaarde wegval
len van de niet benutte uitwerkingsmogelijkheid tot bedrijvenpark lag in de lijn der ver
wachtingen. In ieder geval sinds begin 201 0 is er een brede consensus binnen de politiek in
de gemeente Leiden dat bet bedrijvenpark niet gerealiseerd zou moeten worden. Op 28 april
2010 is voorts de bestuursovereenkomst20l0-2014 ‘Sarnen Leiden’ gesloten. In dit beleids
akkoord van uw college was afgesproken dat in de Oostvlietpolder geen bedrijvenpark zou
worden gerealiseerd en dat daartoe concrete planologische stappen zouden worden geno
men. Op 9 september 2010 heeft uw college vervolgens een raadsvoorstel ingediend om de
structuurvisie van de gemeente Leiden aan te passen zodat de structuurvisie zou reflecteren
dat bet beleidsvoornemen van de gemeente Leiden is om het bedrijvenpark in de Oostvliet
polder niet te realiseren. Op 1 december 2011 heeft de gemeenteraad van de gerneente Lei
den bet besluit genomen om overeenkomstig bet voorstel van uw college de structuurvisie
aan te passen. De planologische ontwikkeling was dus voorzienbaar voor de perceeleigena
ren.

(29)

Ret kan betoogd worden dat de aard van de planologische ontwikkeling beperkt is en het
daardoor eventueel veroorzaakte nadeel dus eveneens beperkt is. De planologische ontwik
keling betreft namelijk slechts bet wegvallen van een uitwerkingsmogelijkheid die nog niet
was gebruikt. Voorts merk ik op dat het wegvallen van deze mogelijkheid volledig binnen
de ruimtelijke structuur van de omgeving valt (bet groene buitengebied van de gemeente
Leiden) en het door de gemeente Leiden gevoerde planologisch beleid (zie de gemeentelij
ke structuurvisie). Kortom, goed verdedigbaar is dat sprake is van planschade welke binnen
het normale maatschappelijke risico van de perceeleigenaren valt.

4.

CONCLUSIE

(30)

U hebt mij verzocht om advies met betrekking tot de vraag of (i) het herbestemmen van
percelen met eeri nog niet uitgewerkte bestemming tot planschade kan leiden aan de zijde
van de perceeleigenaren en (ii) indien er al planschade zou zijn, of er sprake kan zijn van
schade die valt binnen bet normaal maatschappelijk risico van de perceeleigenaren in de
Oostvl ietpolder.

(31)

De niet benutte uitwerkingsmogelijkbeid ‘UB’ moet naar mijn oordeel in een planschade
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vergelijking mee worden gewogen. Maar in dit geval is goed verdedigbaar dat aan deze
uilwerkingsmogelijkheid minimale betekenis kan te worden toegekend gelet op bet feit dat
bij de inwerkingtreding van bet nieuwe planologische regime naar redelijkheid niet te ver
wachten is dat bet bedrijvenpark gerealiseerd zou worden. Bij de planschadevergelijking
dient daarom een vergelijking te worden gemaakt tussen de niet-uitgewerkte bestemming
‘UB’, zonder bebouwingsrnogelijkbeden, en de bestemming ‘groen’.
(32)

Ten aanzien van uw vraag of indien er wel sprake zou zijn van planschade, bet normale
maatscbappelijke risico aan de perceeleigenaren in de Oostvlietpolder kan worden tegen
geworpen concludeer ik bet volgende. Voor zover er al sprake is van planschade valt dit
naar rnijn oordeel binnen bet normale maatschappelijke risico van de perceeleigenaren in de
Oostvlietpolder.

1k vertrouw u hiermee naar behoren te hebben geInformeerd. Voor nadere vragen houd ik mij van
zelfsprekend beschikbaar.
Met vriendelijke groet,

ST\ASD\13918466.1

(9)

64

Bijlage 3 Zienswijzennota

bestemmingsplan "Oostvlietpolder" (vastgesteld)

Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Oostvlietpolder
Procedure
Artikel 3.1 Wro
Procedureonderdeel
Beantwoording zienswijzen
Onderwerp
Ontwerpbestemmingsplan Oostvlietpolder 23 januari 2013
Datum

1. Inleiding
De gemeente Leiden wil de Oostvlietpolder groen houden. Om dat te bereiken heeft de gemeente Leiden
samen met de provincie Zuid – Holland en de regio Holland – Rijnland in de regio naar alternatieve locaties
gezocht voor een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. De zoektocht heeft een alternatief opgeleverd in de
gemeente Kaag en Braasem: Veenderveld 2. Nu een alternatief gevonden is gaat de gemeente Leiden het
bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder herzien naar een groene invulling. Met het herzien van het
bestemmingsplan Oostvlietpolder wordt juridisch – planologisch mogelijk gemaakt dat de functie ‘Uit te
werken bedrijvenpark’ in de Oostvlietpolder gewijzigd wordt naar een ‘groene invulling’.
Het plangebied beslaat die gronden die in het vigerende bestemmingsplan van de bestemming 'Uit te werken
bedrijvenpark' waren voorzien. Deze liggen hoofdzakelijk in de oostelijke helft van de Oostvlietpolder, tussen
de A4, de Europaweg en De Vliet.
2. Procedure
Op 9 juli 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden besloten het
ontwerpbestemmingsplan Oostvlietpolder (NL.IMRO.0546.BP00095-0201) voor zienswijzen vrij te geven. Het
ontwerp heeft vanaf 18 juli 2013 t/m 29 augustus 2013 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er 10
zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan.
Na het beëindigen van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan beslist de gemeenteraad
omtrent de vaststelling en over de vraag welke zienswijzen al dan niet gehonoreerd moeten worden; een en
ander op voorstel van burgemeester en wethouders. Voordat de raad een besluit neemt, worden de indieners
van de zienswijzen uitgenodigd om hun brieven (of mondeling ingediende zienswijzen) nader toe te lichten
voor de commissie Ruimte en Regio.
Na vaststelling door burgemeester en wethouders van de voorliggende nota van beantwoording worden
degenen die een zienswijze hebben ingediend onder toezending van deze zienswijzennota op de hoogte
gebracht.
Binnen twee weken na de vaststelling van het bestemmingsplan wordt het raadsbesluit bekendgemaakt. De
bekendmakingtermijn bedraagt zes weken indien
 Gedeputeerde Staten of eventueel betrokken rijksdiensten ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan
een zienswijze naar voren hebben gebracht en deze niet volledig is overgenomen;
 de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte
van het ontwerp.
Vervolgens kan gedurende de ter inzage termijn van zes weken een beroepschrift tegen het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die
o waarop de beroepstermijn van zes weken afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om
een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van
State.
o (indien beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend) waarop de Raad van
State het verzoek om voorlopige voorziening afwijst. Indien het verzoek om voorlopige voorziening deels
wordt toegewezen kan worden bepaald dat het bestemmingsplan, behoudens dat deel, inwerking treedt.
3. Ingekomen zienswijzen.
Lijst van indieners:
1.

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
4. Beantwoording van de zienswijzen
De ingediende zienswijzen zijn in paragraaf 4 van deze zienswijzennota samengevat weergegeven en
beantwoord. In de laatste kolom van de tabel in paragraaf 4 is tevens aangegeven of de zienswijzen hebben
geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Ambtshalve wijzigingen zijn toegelicht in paragraaf 5. In
paragraaf 6 is naar aanleiding van ambtshalve wijzigingen en zienswijzen een gehele staat van wijzigingen
opgenomen.
Reactie

Samenvatting
ingekomen zienswijze

A

Zienswijze 1

A1

Er wordt een positief
wateradvies gegeven.

B

Zienswijze 2

B1

B2

Reactie van het College

Gevolgen voor
bestemmingsplan

Hiervan is kennis genomen.

Geen

Sinds 1996 liggen de
gronden van indiener in
een gebied dat steeds
aan
planologische
wijzigingen onderhevig is
geweest. Gedurende die
periode heeft indiener
niet ‘vrijelijk’ over zijn
eigendom
kunnen
beschikken noch heeft hij
concrete plannen kunnen
maken ten aanzien van
de gronden. Thans is het
gebied wederom aan een
wijziging
onderhevig
zonder
dat
deze
wijzigingen voorzien zijn
van
een
deugdelijke
motivering.
Het
is
derhalve weer onduidelijk
of
de
voorgestelde
bestemming tot stand zal
komen
en
indiener
voorziet wederom een
periode aankomen van
procedures
en
onduidelijkheid over de
(uiteindelijke)
bestemming van zijn
grond.

Met deze herziening van het bestemmingsplan
wordt de bestemming ‘UB’ en ‘UB(z)’ gewijzigd
naar ‘Groen’. Met deze bestemming wordt
aangesloten bij het bestaande gebruik en kan
dit gebruik dus ook worden gecontinueerd.

Geen

Het bestemmingsplan is

Op

Op 1 december 2011 heeft de raad de
herziening van de structuurvisie vastgesteld
(RV 11.0104), waarin het bedrijventerrein in
de Oostvlietpolder gewijzigd is naar een
groene bestemming.
Daarnaast hebben Provinciale Staten op 26
juni 2013 besloten het voornemen uit te
spreken om de Oostvlietpolder planologisch te
schrappen als bedrijventerrein en dit beoogde
bedrijventerrein weer een groene functie te
geven. De provincie doorloopt hiervoor een
aparte herziening van de Structuurvisie en
Verordening Ruimte om dit planologisch vast te
leggen.
Het bestemmingsplan volgt daarmee de
ontwikkelingen en voegt daar niet iets nieuws
aan toe. Derhalve kan niet worden ingezien dat
bij deze wijziging een deugdelijk motivering
ontbreekt.
Het bestemmingsplan volgt de procedures die
zijn vastgelegd in de Algemene wet
bestuursrecht en de Wet ruimtelijk ordening,
voordat er definitieve duidelijkheid komt over
de bestemming van de gronden van indiener.
basis

van

2

de

vigerende

Provinciale

Geen

in
strijd
met
de
Structuurvisie 2010 en de
Verordening Ruimte van
de
provincie
ZuidHolland. Het plangebied
is in de visie aangemeld
als Bedrijventerrein. Ook
de Verordening gaat uit
van een bedrijventerrein
ter
plaatse.
Er
is
onvoldoende
gemotiveerd waarom er
in onderhavig geval van
deze
visie
wordt
afgeweken.

Structuurvisie
(actualisering
2012)
en
Verordening Ruimte (actualisering 2012) heeft
de Oostvlietpolder momenteel nog een invulling
als bedrijventerrein.
Echter, op basis van de uitgevoerde
behoefteramingen naar bedrijventerreinen in de
regio Holland Rijnland en het onderzoek naar
compensatielocaties voor de Oostvlietpolder
hebben Provinciale Staten op 26 juni 2013
besloten het voornemen uit te spreken dat de
locatie Veenderveld 2 in de gemeente Kaag en
Braassem een acceptabele compensatielocatie
voor de Oostvlietpolder is en de Oostvlietpolder
planologisch te schrappen als bedrijventerrein.
Dit
beoogde
bedrijventerrein
in
de
Oostvlietpolder zal weer een groene functie
krijgen en
Veenderveld 2 zal
tevens
planologisch
benoemd
worden
als
bedrijventerrein.
Dit zal met een aparte herziening van de
Structuurvisie
en
Verordening
Ruimte
planologisch worden geregeld.
Op 15 oktober 2013 hebben GS deze
ontwerpherziening
van
de
Provinciale
Structuurvisie en de Verordening Ruimte voor
de
Oostvlietpolder
en
Veenderveld
2
vastgesteld met daarbij de vormvrije merbeoordeling voor Veenderveld 2 als bijlage.
Van 28 oktober 2013 tot en met 27 november
2013 is de ontwerpherziening ter inzage gelegd
de herziening zal eind februari 2014 worden
vastgesteld.
Het
bestemmingsplan
Oostvlietpolder
is
in
lijn
met
de
ontwerpherziening
van
de
Provinciale
Verordening en Provinciale Structuurvisie en
wordt vrijwel gelijktijdig vastgesteld met deze
herziening en zal dan ook niet strijdig zijn met
provinciaal beleid.

B3

De bestemming van de
gronden van indiener
wordt gewijzigd van ‘Uit
te werken bedrijvenpark’
met bouwmogelijkheden
naar de bestemming
‘Groen’
(G)
met
archeologische waarden
(WR-A-5 en WR-A-7).
Waar
eerst
volop
gebouwd kon worden, is
thans
een
van
de
doelstellingen om de
archeologische bronnen
zo verantwoord mogelijk
te beschermen. Door het

Op 1 september 2007 is de Monumentenwet
1988
gewijzigd
in
verband
met
de
implementatie van het Europees verdrag
inzake de bescherming van het archeologisch
erfgoed (het Verdrag van Valetta te Malta). De
wijziging in de Monumentenwet 1988 (Wet op
de archeologische monumentenzorg: WAMZ)
houdt in dat gemeenten bij de vaststelling van
een bestemmingsplan rekening houden met
archeologische waarden in de bodem.
Op 7 december 2010 heeft de gemeenteraad
van Leiden het Paraplubestemmingsplan
Archeologie Leiden vastgesteld. Met dit
Paraplubestemmingsplan
is
de
dubbelbestemming “Waarde archeologie” aan
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Geen

B4

B5

opnemen
van
deze
bestemming,
wordt
indiener beperkt in het
gebruik van zijn gronden
daar
er
thans
archeologisch onderzoek
nodig is bij bouw- en
grondwerkzaamheden.
Voorgaande brengt de
nodige belemmeringen
en kosten voor indiener
met zich mee. Indiener
kan zich dan ook niet
verenigen
met
het
opnemen
van
de
bestemming
archeologische waarden
ter plaatse van zijn
gronden. Het is op zijn
minst
opmerkelijk
te
noemen dat ten tijde van
de
bestemmingsplanwijziging in 2004, archeologie
geen tot nauwelijks een
rol speelde in onderhavig
gebied.

vigerende
bestemmingsplannen,
waarin
archeologie nog niet was opgenomen,
toegevoegd. Onderhavig bestemmingsplan
heeft
de dubbelbestemming “Waarde
Archeologie”,
die
ten
tijde
van
het
paraplubestemmingsplan Archeologie aan de
gronden
van
indiener
is
toegekend,
overgenomen. De archeologische waarden zijn
dus niet met onderhavig bestemmingsplan aan
de gronden van indiener toegekend, maar al
eerder.

Het huidig gebruik van de
gronden van cliënt is
agrarisch en niet ‘Groen’
die meerdere functies
mogelijk
maakt.
Daarnaast
is
de
bestemming
archeologische waarden
toegevoegd.
Het
vigerende
bestemmingsplan noch
het huidig gebruik vereist
dat rekening dient te
worden gehouden met
archeologische waarden.
Onduidelijk is waarom de
bestemming thans wordt
opgerekt.

De uitoefening van agrarische activiteiten is
toegestaan binnen de bestemming 'Groen'.

Indiener geeft aan dat op
grond
van
al
het
voorgaande
de
bestemming ‘Groen’ met
archeologische waarden
niet opgenomen kan
worden op zijn percelen.

Binnen de wettelijke kaders op het gebied van
de
ruimtelijke
ordening
en
ruimtelijke
beleidskaders van Rijk en provincie heeft de
gemeente Leiden de beleidsvrijheid haar
grondgebied in te richten zoals geformuleerd in
haar eigen beleid. De gemeente heeft haar
beleid ten aanzien van de inrichting van de
Oostvlietpolder vastgelegd in een herziening
van de Structuurvisie Leiden 2025, waarin is
uitgesproken dat de Oostvlietpolder een groen
gebied moet zijn, bedoeld voor agrarische- en
recreatieve doeleinden.

Geen

Op 7 december 2010 heeft de gemeenteraad
van Leiden het Paraplubestemmingsplan
Archeologie Leiden vastgesteld. Met dit
bestemmingsplan is de dubbelbestemming
“Waarde
archeologie”
aan
vigerende
bestemmingsplannen, waar archeologie nog
niet in was opgenomen, toegevoegd. Met de
vaststelling van dit Paraplubestemmingsplan
zijn de archeologische waarden van de
gronden van indiener reeds vastgelegd.

Het opnemen van de bestemming “Groen met
archeologische’
waarden
sluit
qua
bestemmingsomschrijving aan bij het huidige

4

Geen

gebruik van
gemeentelijk
bestemming
getuigt dan
ordening.

de gronden en is in lijn met
beleid. Het toekennen van deze
aan de gronden van indiener
ook van een goede ruimtelijke

C

Zienswijze 3

C1

Aangegeven wordt dat uit
de
Behoefteraming
bedrijfshuisvesting
2.0
(2012)
van
Holland
Rijnland blijkt dat op de
as Leiden – Katwijk 69
hectare
extra
ruimte
nodig is voor bedrijven.
Om de urgente tekorten
in
te
lossen
is
aanbevolen om op korte
termijn
locaties
te
ontwikkelen op deze as.
Met de keuze om de
Oostvlietpolder
als
berdrijventerrein
te
schrappen,
zijn
de
mogelijkheden om in te
spelen op het urgente
tekort
aanzienlijk
verminderd.

Op
grond
van
de
uitgevoerde
behoefteramingen naar bedrijventerreinen in de
regio Holland Rijnland en het onderzoek naar
compensatielocaties voor de Oostvlietpolder
hebben Provinciale Staten op 26 juni 2013
besloten om uit te spreken dat de locatie
Veenderveld 2 in de gemeente Kaag en
Braassem een acceptabele compensatielocatie
voor de Oostvlietpolder is.

Geen

C2

Het bedrijfsleven is van
mening
dat
de
Oostvlietpolder nog altijd
de
meest
geschikte
locatie is voor een nieuw
bedrijventerrein. Het nu
aangewezen alternatief,
Veenderveld 2 in Kaag
en Braassem, is dit in de
ogen
van
het
bedrijfsleven
niet.
Veenderveld 2 bevindt
zich niet op de as
Leiden-Katwijk
en
bovendien
is
de
ontwikkeling van het
gebied in de nabije
toekomst uiterst onzeker,
gezien haar bestemming
als
vogelweidegebied.
Veenderveld 2 wordt
gezien als strategische
reserve voor het totale
tekort (110 hectare) in de
regio.

Hoewel in het vigerende plan voor de
Oostvlietpolder de bestemming Uit te werken
bedrijvenpark voor een deel van de
Oostvlietpolder is opgenomen, is echter sinds
het bestuursakkoord d.d. 28 april 2010 ‘Samen
Leiden’, het raadsvoorstel d.d. 9 september
2010 en de geldende ‘Structuurvisie 2025’
duidelijk dat de gemeente Leiden niet zal
meewerken aan de ontwikkeling van een
bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. Derhalve
zou deze locatie zowel op de korte als de lange
termijn niet tot realisatie geleidt hebben en is
Veenderveld 2 zo evengoed zo niet een
haalbaardere locatie dan de Oostvlietpolder.

Geen

Verder komt De Stuurgroep Oostvlietpolder
(met daarin de Provincie, de regio Holland
Rijnland, de gemeenten Leiden en Kaag en
Braassem vertegenwoordigd) op basis van het
Onderzoek
"Compensatielocaties
Oostvlietpolder” en de gesprekken met de
betrokken gemeenten tot de conclusie dat
de locatie Veenderveld-2 in de gemeente Kaag
en
Braassem
een
acceptabele
compensatielocatie is voor de Oostvlietpolder.
Deze locatie kan net als de Oostvlietpolder
ontwikkeld worden als regulier bedrijventerrein
met ruimte voor bedrijvigheid in de hogere
milieucategorieën (HMC).
Het verlies aan belangrijk weidevogelgebied zal
worden
gecompenseerd
(beleidsregel
compensatie 2013).
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D

Zienswijze 4

D1

Op 26 juni 2013 hebben
Provinciale
Staten
besloten het voornemen
uit te spreken om de
Oostvlietpolder
planologisch
te
schrappen
als
bedrijventerrein en dit
beoogde bedrijventerrein
weer een groene functie
te geven en dit met een
aparte herziening van de
Structuurvisie
en
Verordening
Ruimte
planologisch te regelen.
Deze herziening wordt
naar verwachting op 26
februari
2014
door
Provinciale
Staten
vastgesteld.
Tot
die
datum vindt derhalve
beoordeling van het plan
plaats op basis van de
vigerende
Provinciale
Structuurvisie
(actualisering 2012) en
Verordening
Ruimte
(actualisering 2012 ).
Formeel dient er dan ook
een zienswijze te worden
ingediend
tegen
de
groene bestemming die
in het plan reeds aan de
Oostvlietpolder
is
gegeven.
Indien
Provinciale Staten de
voorgenomen herziening
ten aanzien van de
huidige
bedrijvenbestemming
conform
onderhavig
bestemmingsplan heeft
vastgesteld, dan wordt
de
zienswijze
ingetrokken.

Het bestemmingsplan Oostvlietpolder en de
herziening van de Provinciale Structuurvisie en
Verordening Ruimte worden vrijwel gelijktijdig
vastgesteld, zodat het bestemmingsplan
Oostvlietpolder in lijn zal zijn met Provinciaal
beleid.

D2

Aangegeven wordt dat
het plan de ontwikkeling
van de Rijnlandroute
raakt. Verzocht wordt om
hiermee
bij
het
bestemmingsplan
reklening te houden.

Het
bestemmingsplan
Oostvlietpolder
consolideert de huidige situatie in het
plangebied waardoor geen ontwikkelingen
mogelijk zijn op de gronden die straks bedoeld
zijn voor het traject van de Rijnlandroute. De
Rijnlandroute wordt juridisch – planologisch
niet
mogelijk
gemaakt
in
voorliggend
bestemmingsplan.
Hiervoor
wordt
een
afzonderlijk inpassingsplan gemaakt.

Geen

E

Zienswijze 5

E1

Op de verbeelding is de
ligging
van
de

In het ontwerpbestemmingsplan waren de
leidingentracés inderdaad niet geheel juist

Aanpassen
ligging

Geen

Het mogelijk intrekken van de zienswijze
(indien Provinciale Staten de voorgenomen
herziening ten aanzien van de huidige
bedrijvenbestemming
conform
onderhavig
bestemmingsplan heeft vastgesteld), wordt
voor kennisneming aangenomen.
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gastransport
leidingen
niet
geheel
juist
overgenomen. Verzocht
wordt om de ligging van
de leidingen wel juist op
de verbeelding op te
nemen.

opgenomen.

dubbelbestemmin
g Leiding - Gas 1 en Leiding Gas -2

E2

De
gastransportleiding
tot 40 bar, is op de
verbeelding
weergegeven met een
belemmeringenstrook
van
5
meter
ter
weerszijden
van
de
hartlijn van de leiding.
Voor
deze
gastransportleiding
volstaat
echter
een
belemmeringenstrook
van
4
meter
ter
weerszijden
van
de
hartlijn van de leiding.

Voor de dubbelbestemming Leiding - Gas - 1
zal een belemmeringenstrook van 4 meter aan
weerszijden van de hartlijn van de leiding
worden aangehouden.

Aanpassen
breedte
dubbelbestemmin
g Leiding - Gas 1

F

Zienswijze 6

F1

Verzocht wordt om aan
artikel
3.1
‘GroenBestemmingsomschrijving
’ de mogelijkheid toe te
voegen om een landgoed
met een museum met
levende
have
met
bijbehorende
voorzieningen
en
bebouwingen, waaronder
horeca en detailhandel
ten behoeve van verkoop
van
streekeigen
producten
te kunnen
realiseren.

Het bestemmingsplan heeft tot doel het
plangebied te voorzien van een actuele
bestemmingslegging die aansluit bij de
bestaande situatie en bij de gewijzigde
bestuurlijke visie op het plangebied. Nieuwe
ontwikkelingen worden nu niet meegenomen.

F2

Indien
voornoemde
mogelijkheid
wordt
toegevoegd
aan
de
bestemmingsomschrijving
dan wordt er ook verzocht
om aan de bouwregels in
lid 3.2 rekening te houden
met schuilmogelijkheden
voor vee en het realiseren
van opstallen.

Zie beantwoording F1.

Geen

F3

Verzocht wordt om aan de
hoofdbestemming aan de
landerijen een agrarische
bestemming
toe
te
kennen,
waardoor
indiener
ook
in
aanmerking zou kunnen
komen voor agrarische
subsidieregelingen,
waaronder de subsidie
Agrarisch Natuurbeheer.

Leidend voor het al dan niet toekennen van
beheersubsidie voor agrarisch natuurbeheer in
het kader van SNL is de provinciale
subsidieverordening
natuuren
landschapsbeheer van de provincie ZuidHolland.
Conform deze regeling stelt de provincie
jaarlijks vast welke gebieden worden
opgesteld voor beheersubsidie. Basis voor de
subsidie is of het gronden betreft met
agrarisch gebruik. De gebieden die in

Geen

Geen

Aan indiener wordt verzocht om bij de
gemeente een plan in te dienen, zodat voor dit
initiatief een eigen planologische procedure
wordt doorlopen waarbij alle relevante milieuen omgevingsaspecten getoetst dienen te
worden en de wenselijkheid kan worden
beoordeeld.

7

aanmerking komen voor subsidie zijn
opgenomen op de beheersubsidiekaart in het
provinciale Natuurbeheerplan en het daaraan
gekoppelde openstellingsbesluit.
Het toekennen van subsidies agrarisch
natuurbeheer heeft daarmee geen enkele
relatie met de bestemming conform het
vigerende
bestemmingsplan.
Bij
de
ontwikkeling van het Subsidiestelsel Natuur en
Landschap (SNL) is wel onderzocht of die
koppeling gemaakt moet worden. Daar is
bewust van afgezien, omdat het werkelijke
gebruik
van
een
locatie
niet
altijd
correspondeert met een bestemming of nog te
wijzigen bestemming. Bovendien kan de
wijziging van een bestemmingsplan een paar
jaar duren.
Verder laat de nu opgenomen bestemming
'Groen' landbouwactiviteiten toe.
F4

Er wordt verzocht om in
artikel 3.1 b de tekst ’met
een
in
hoofdzaak
grondgebonden
agrarische bedrijfsvoering’
te verwijderen. In artikel
1.4 wordt een agrarisch
bedrijf reeds gedefinieerd.

De
tekst
‘met
een
in
hoofdzaak
grondgebonden agrarische bedrijfsvoering’ in
artikel 3.1 b is inderdaad niet noodzakelijk.
Wel wordt benadrukt dat met betrekking tot de
gronden in het plangebied het om een
agrarische
bedrijfsvoering
gaat
die
hoofdzakelijk niet in gebouwen plaatsvindt,
maar waarbij het gebruik van agrarische
gronden noodzakelijk is voor het functioneren
van het bedrijf.
De bouwregels bepalen dus ook dat geen
gebouwen zijn toegestaan.

De tekst ‘met een
in
hoofdzaak
grondgebonden
agrarische
bedrijfsvoering‘ in
artikel 3.1 b van
de regels wordt
geschrapt.

F5

Door nu ook de landerijen
de bestemming groen te
geven met daarbij de
bepalingen zoals deze
thans zijn opgenomen in
het
ontwerpbestemmingsplan,
wordt het de huidige
grondeigenaren
en
ondernemers zo goed als
onmogelijk gemaakt om
hun bestaansrecht te
behouden
en
winstgevend te kunnen
ondernemen.

Het opnemen van de bestemming ‘Groen’ sluit
qua bestemmingsomschrijving aan bij het
huidige gebruik van de gronden en is in lijn
met
gemeentelijk en provinciaal beleid.
Grondeigenaren kunnen het huidig gebruik en
dus
ook
de
huidige
bedrijfsvoering
continueren.

Geen

Indiener zou graag een
locatie
voor
een
windmolen
opgenomen
zien
in
het
bestemmingsplan.

De vraag of windmolens passen bij het beeld
van een duurzaam groene Oostvlietpolder is
voorafgaand aan het opstellen van de
Structuurvisie herziening aan de raad
voorgelegd. Daar was men bijna unaniem van
mening dat windmolens niet passen bij het
groene en recreatieve karakter van de
Oostvlietpolder zoals men zich dat voor ogen
heeft.
Om
die
reden
biedt
het
bestemmingsplan geen mogelijkheden voor
het oprichten van windmolens.

F6

Indien
er
een
aanpassing
van
de
bedrijfsvoering gewenst is dan wordt aan
indiener verzocht om bij de gemeente een plan
in te dienen, zodat voor dit initiatief een eigen
planologische procedure wordt doorlopen
waarbij
alle
relevante
milieuen
omgevingsaspecten getoetst worden en de
wenselijkheid kan worden beoordeeld.
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Geen

F7

Aangegeven wordt dat
meerdere malen contact
is
gezocht
met
de
gemeente
om
te
overleggen
over
de
mogelijkheden voor het
gebied
en
om
een
onderneming te kunnen
uitoefenen. Hiervan is
niets terug te vinden in
het
ontwerpbestemmingsplan.
Aangegeven wordt dat
het de gemeente had
gesierd
als
het
ontwerpbestemmingsplan
meer in samenspraak tot
stand was gekomen.

G

Zienswijze 7

G1

Indiener is van mening
dat de nu vigerende
bestemming
“uit
te
werken
gebied
voor
bedrijvenpark” nog steeds
doelmatig is en dat deze
bestemming gehandhaafd
dient te blijven.

De structuurvisie Leiden 2025 is in 2011
e
voorzien van een 1
herziening. De
Oostvlietpolder is in deze herziening
aangewezen
als
groenstructuur
met
daarbinnen een recreatieve/ groene verbinding
op regionaal schaalniveau. In het kader van
deze herziening heeft al
inspraak
plaatsgevonden. Op grond van de Participatieen inspraakverordening 2012 is ervoor
gekozen om geen
inspraak dan wel
participatie te verlenen. Het onderhavige
bestemmingsplan legt immers niets anders
vast dan hetgeen dat in de herziening van de
structuurvisie is beoogd.
Indien indiener een nieuw initiatief/plan heeft
met betrekking tot zijn gronden dan kan hij bij
de gemeente een plan indienen, zodat voor dit
initiatief een eigen planologische procedure
wordt doorlopen waarbij alle relevante milieuen omgevingsaspecten getoetst dienen te
worden en de wenselijkheid kan worden
beoordeeld.

Geen

Op 1 december 2011 heeft de raad de
herziening van de structuurvisie vastgesteld
(RV 11.0104), waarin het bedrijventerrein in
de Oostvlietpolder gewijzigd is naar een
groene bestemming. Daarnaast hebben
Provinciale Staten op 26 juni 2013 besloten
het voornemen uit te spreken om de
Oostvlietpolder planologisch te schrappen als
bedrijventerrein
en
dit
beoogde
bedrijventerrein weer een groene functie te
geven en dit met een aparte herziening van de
Structuurvisie
en
Verordening
Ruimte
planologisch te regelen.

Geen

Met de locatie Veenderveld 2 in de gemeente
Kaag en Braassem is gekozen voor een
acceptabele compensatielocatie voor de
Oostvlietpolder. Deze locatie kan net als de
Oostvlietpolder worden ontwikkeld als regulier
bedrijventerrein met ruimte voor HMC.

G2

Opgemerkt wordt dat
politiek opportunisme en
de waan van de dag ten
grondslag liggen aan het
ontwerpbestemmingsplan.
Paragraaf 1.1 van de
plantoelichting doet dan
ook ernstig geweld aan de
werkelijkheid
door
te
beweren
dat
het
voorliggende plan beter
aansluit bij het bestaande

Binnen de wettelijke kaders op het gebied van
de ruimtelijke ordening en ruimtelijke
beleidskaders van Rijk en provincie heeft de
gemeente Leiden de beleidsvrijheid haar
grondgebied in te richten zoals geformuleerd
in haar eigen beleid. De gemeente haar beleid
ten aanzien van de inrichting van de
Oostvlietpolder vastgelegd in een herziening
van de Structuurvisie Leiden 2025, waarin is
uitgesproken dat de Oostvlietpolder een groen
gebied moet zijn, bedoeld voor agrarische- en
recreatieve doeleinden.
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In paragraaf 1.1
van de toelichting
e
wordt
de
2
alinea geschrapt
en
vervangen
door de volgend
e tekst:
Het
gemeentebestuur
heeft
in
de
bestuursovereen
komst
‘Samen

gebruik,
omdat
ontwikkeling
van
bedrijventerrein
afgelopen jaren niet
de grond is gekomen.

de
het
de
van

Het in Nederland gebruikelijke democratisch
proces heeft tot de keuze voor een groene
invulling van de Oostvlietpolder geleid en
uiteindelijk heeft de raad ook dit besloten.
De gewijzigde bestuurlijke visie op
plangebied
en
aanpassing
van
gemeentelijk beleid hebben dan ook
grondslag gelegen aan de herziening van
bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder.

G3

G4

het
het
ten
het

Aangegeven wordt dat de
gemeente Leiden en de
provincie
Zuid-Holland
jaren met kracht hebben
betoogd dat de groene
Oostvlietpolder
plaats
moest maken voor een
bedrijventerrein en dat de
regio te kampen heeft met
een ernstig tekort dat
uitsluitend kan worden
opgelost door vestiging
van
een
nieuw
bedrijventerrein in de
Oostvlietpolder.
Die
behoefte
aan
bedrijventerrein is niet
minder geworden en ook
de financiële crisis heeft
daarin geen verandering
gebracht.

De gemeente Leiden heeft al in de
bestuursovereenkomst ‘Samen Leiden’ 20102014 opgenomen de Oostvlietpolder als
bedrijventerrein te schrappen en een groene
bestemming aan het gebied te geven. Op 1
december 2011 heeft de raad de herziening
van de structuurvisie vastgesteld (RV
11.0104), waarin het bedrijventerrein in
de Oostvlietpolder gewijzigd is naar een
groene bestemming.

De
provinciale
structuurvisie
die
betrekking heeft op het
onderhavige gebied kent
nog
steeds
de
bestemming
bedrijventerrein aan de
Oostvlietpolder.
Weliswaar
heeft
de
provincie min of meer
toegegeven
aan
het
verzoek van het huidige

De provincie heeft niet min of meer
toegegeven aan het verzoek van het college
van burgemeester en wethouders te willen
voldoen, maar heeft inmiddels procedurele
stappen ondernomen om de Oostvlietpolder
weer een groene invulling te geven.

Leiden’
20102014 opgenomen
de
Oostvlietpolder
als
bedrijventerrein
te schrappen en
een
groene
bestemming aan
het gebied te
geven.
Op
1
december 2011
heeft de raad de
herziening van de
structuurvisie
vastgesteld (RV
11.0104), waarin
het
bedrijventerrein
in
de Oostvlietpold
er gewijzigd is
naar een groene
bestemming.

Geen

Op
basis
van
de
uitgevoerde
behoefteramingen naar bedrijventerreinen in
de regio Holland Rijnland en het onderzoek
naar
compensatielocaties
voor
de
Oostvlietpolder hebben Provinciale Staten op
26 juni 2013 besloten uit te spreken dat de
locatie Veenderveld 2 in de gemeente Kaag en
Braassem
een
acceptabele
compensatielocatie voor de Oostvlietpolder is.

Op 15 oktober 2013 hebben GS deze
ontwerpherziening
van
de
Provinciale
Structuurvisie en de Verordening Ruimte voor
de Oostvlietpolder en Veenderveld 2
vastgesteld en de ontwerpherziening is op 28
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Geen

van
B&W
van
de
gemeente Leiden om de
Oostvlietpolder
te
schrappen
als
bedrijventerrein en een
groene invulling te geven,
maar een gelopen race is
dat zeker niet.

oktober 2013 ter inzage gelegd.

G5

Omdat
het
allerminst
zeker is dat Veenderveld
2
daadwerkelijk
een
acceptabele
compensatielocatie
is
voor de Oostvlietpolder, is
het prematuur om reeds
nu daarop te anticiperen
en
een
nieuw
ontwerpbestemmingsplan Oostvlietpolder in
procedure te brengen dat
ziet op schrapping van de
bedrijfsbestemmingen.
Naar verwachting komt er
veel
verzet
vanuit
belanghebbenden tegen
het
nieuwe
bestemmingsplan
Veenderveld 2.

Het bestemmingsplan Oostvlietpolder is in lijn
met de op korte termijn door Provinciale
Staten vast te stellen herziening van de
Verordening Ruimte. De gemeente Kaag en
Braassem
is
verplicht
om
het
bestemmingsplan voor Veenderveld 2 binnen
1 jaar na inwerkingtreding van de herziene
Verordening Ruimte vast te stellen (met
inachtneming van de herziene Verordening
Ruimte). Een gelopen race is dit uiteraard niet,
wel zal de gemeente Kaag en Braassem
goede nota nemen van de relevante belangen
en
het
vaststellingsbesluit
zorgvuldig
voorbereiden.

Geen

G6

De
verwachting
is
overigens
gerechtvaardigd dat zowel
de gemeentepolitiek als
de provinciale politiek in
2014
weer
anders
aankijken
tegen
de
Oostvlietpolder. Na de
gemeenteraadsverkiezingen
van
19
maart 2014 zal er weer
sprake zijn van een
nieuwe
politieke
en
bestuurlijke realiteit die
met zich brengt dat de
Oostvlietpolder toch weer
de locatie bij uitstek is
voor een bedrijventerrein.

Op dit moment moet worden uitgegaan van de
bestuursovereenkomst ‘Samen Leiden’ 20102014 en de herziening van de structuurvisie
zoals vastgesteld door de raad op 1 december
2011.

Geen

G7

Nu
de
provinciale
structuurvisie nog niet is
aangepast en ook een
alternatieve locatie in de
gemeente
Kaag
en
Braassem
planologisch
nog niet op de rails staat,
is het logisch eerst die
ontwikkelingen
af
te
wachten alvorens een
nieuw
ontwerpbestemmingsplan
in procedure te brengen.

Zie beantwoording B2.

Geen

G8

Voor

De gemeente Leiden is van oordeel dat niet

Geen

zover

uw

raad
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G9

G10

daadwerkelijk het door
indiener bestreden plan
wil
vaststellen,
wordt
reeds
opgemerkt
dat
indiener
daardoor
aanmerkelijke planschade
zal lijden. Voor die
planschade zal te zijner
tijd
een
planschadeverzoek
worden ingediend.

aannemelijk is dat er sprake zal zijn van
planschade. In paragraaf 6.1 van de toelichting
is in het kader van de economische
uitvoerbaarheid van het plan een nadere
toelichting op dit punt gegeven.

Aangegeven wordt door
indiener
dat
het
ontwerpbestemmingsplan
niet past in de provinciale
structuurvisie en in de
provinciale
verordening
Ruimte. Nu sprake is van
strijdigheid
met
de
provinciale structuurvisie
en
de
provinciale
verordening Ruimte, is het
onderhavige plan in strijd
met het recht en kan
reeds om die reden geen
vaststelling plaatsvinden.
Eerst zal de verordening
en
de
structuurvisie
aangepast
moeten
worden, vervolgens zal
een planologisch traject
doorlopen moeten worden
van
een
compensatielocatie en tot
slot zou een eventuele
planaanpassing voor het
onderhavige
gebied
eventueel
tot
de
mogelijkheden behoren.
Van belang is immers ook
dat het vigerend plan een
uit te werken plan is met
een
voorlopig
bouwverbod, zodat de
gemeente Leiden niet
geconfronteerd
kan
worden met thans in haar
ogen
onaanvaardbare
ontwikkelingen.

Het bestemmingsplan Oostvlietpolder en de
herziening van de Provinciale Structuurvisie en
Verordening Ruimte worden qua planning
vrijwel gelijktijdig vastgesteld, zodat het
bestemmingsplan Oostvlietpolder in lijn zal zijn
met Provinciaal beleid.

Gelet op het aanzienlijke
tekort is het niet doelmatig
om
reeds
nu
een
geldende
bedrijfsbestemming
te
ecarteren ten gunste van
Veenderveld 2, waarvan
het nog maar de vraag is
of
een
eventueel
bestemmingsplan dat ziet
op de ontwikkeling voor
dat
gebied
ooit
de

Zie beantwoording C1.

Geen

Voor dit moment is het voornaamste doel dat
de oorspronkelijke ontwikkeling van het
plangebied tot bedrijventerrein planologisch
wordt uitgesloten.
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Geen

eindstreep haalt.
G11

In de plantoelichting wordt
met geen enkel woord
gerept
over
de
aanzienlijke planschade
die grondeigenaren in het
plangebied
lijden
als
gevolg van het doen
vervallen
van
de
bedrijfsbestemming
ten
gunste
van
een
groenbestemming.

Zie beantwoording G8.

Geen

G12

Voor
het
hele
bestemmingsplangebied
is in het bestemmingsplan
de bestemming Groen
opgenomen.
Die
groenbestemming geeft
vervolgens
allerlei
gebruiksmogelijkheden
die enerzijds moeilijk met
elkaar te verenigen zijn en
anderzijds
niet
kwalificeren
als
een
doelmatige bestemming.
De
rechtszekerheid
brengt met zich dat uit het
bestemmingsplan
duidelijk
volgt
welke
bestemmingen
worden
toegekend
aan
de
verschillende
gronden.
Het
gebruikte
containerbegrip
“groen”
dat een veelheid aan
bestemmingen omvat, is
onvoldoende specifiek.

De Wro staat niet in de weg aan het opnemen
van globale bestemmingen, met een scala aan
gebruiksmogelijkheden. Bij het toekennen van
de bestemming Groen en de daarin
opgenomen
gebruiksmogelijkheden
is
rekening gehouden met de bestaande functies
en belangen in het gebied. Daarnaast
behouden de grondeigenaren zeggenschap
over wat er op hun eigen gronden gebeurt. Het
oprichten van gebouwen past niet in het
streven naar een groene invulling van het
plangebied.

Geen

G13

Ook valt niet in te zien
waarom de bestemming
“groen” de mogelijkheid
zou moeten bieden om
geluidwerende
voorzieningen
op
te
richten.

Bij
nader
inzien
zijn
geluidwerende
voorzieningen in beginsel niet noodzakelijk om
op te nemen binnen de bestemming groen.

Artikel 3 lid 3.1
sub
k
wordt
geschrapt.

G14

Het is ook opvallend dat
een
stedenbouwkundig
plan
en
een
inrichtingsplan ontbreken
die de basis vormen voor
een
bestemmingsplan.
Voor de hand ligt om
eerst een inrichtingsplan
te maken voor het gebied
dat ook onderworpen is
aan
inspraak
en
vervolgens
een
bestemmingsplan
in
procedure brengt dat ziet
op realisatie van dat plan.

Aangezien
het
bestemmingsplan
Oostvlietpolder tot doel heeft het plangebied te
voorzien van een actuele bestemmingslegging
die aansluit bij de bestaande situatie en bij de
gewijzigde bestuurlijke visie op het plangebied,
valt niet in te
zien
waarom
een
stedenbouwkundig- dan wel inrichtingsplan de
basis zou moeten vormen voor onderhavig
bestemmingsplan. Voor dit moment is het
voornaamste
dat
de
oorspronkelijke
ontwikkeling
van
het
plangebied
tot
bedrijventerrein
planologisch
wordt
uitgesloten.

Geen
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G15

Indiener geeft aan de
toegedachte bestemming
in ieder geval niet te
realiseren en uit de
plantoelichting blijkt niet
dat de gemeente Leiden
actief van plan is de
nieuwe bestemming te
realiseren.

Het bestemmingsplan schept ook geen
verplichting om de bestemming te realiseren,
maar geeft het toegelaten gebruik en
bebouwing op de gronden weer.

Geen

G16

Indiener en marktpartijen
hebben
nog
steeds
belangstelling
om
gezamenlijk
een
bedrijfsbestemming
te
realiseren. Het vigerend
bestemmingsplan
Oostvlietpolder
is
onherroepelijk
en
maatschappelijk
en
economisch uitvoerbaar
en het zou verstandig zijn
als de gemeenteraad het
aan marktpartijen overlaat
om de nu nog vigerende
bestemming na uitwerking
te realiseren in plaats van
de indruk te wekken dat
de vigerende bestemming
niet verwezenlijkt kan
worden.

Zie beantwoording G1.

Geen

H

Zienswijze 8

H1

Aangegeven wordt dat de
provincie
nog
geen
ontwerp
van
de
aangepaste Verordening
Ruimte
heeft
gepubliceerd. Het lijkt
daarop
dat
het
bestemmingsplan
Oostvlietpolder
daarom
vooruitloopt
op
deze
wijziging en daarmee
strijdig is. Aangegeven
wordt dat het misschien
beter was geweest de
procedure gelijk op te
laten lopen met de
wijziging
van
de
Verordening
Ruimte,
zodat
zienswijzen
in
onderlinge
afstemming
kunnen
worden
beantwoord. Dit is nog
meer van belang, omdat
de bestemmingswijziging
afhankelijk is van de
realisatie
van
‘Veenderveld 2’, welke in
diezelfde aanpassing van
de
verordening
moet

Inmiddels hebben GS op 15 oktober 2013 de
ontwerpherziening
van
de
Provinciale
Structuurvisie en de Verordening Ruimte voor
de Oostvlietpolder en Veenderveld 2
vastgesteld.

Geen

Van 28 oktober 2013 t/m 27 november 2013 is
de ontwerpherziening ter inzage gelegd en de
planning is dat de herziening eind februari
2014 wordt vastgesteld.
Het
ontwerpbestemmingsplan
en
de
ontwerpherziening hebben elk een eigen
zelfstandige procedure die gevolgd dient te
worden.
Het bestemmingsplan heeft tot doel het
plangebied te voorzien van een actuele
bestemmingslegging die aansluit bij de
bestaande situatie en bij de gewijzigde
bestuurlijke visie op het gebied. Voor dit
moment is het voornaamste dat de
oorspronkelijke
ontwikkeling
van
het
plangebied tot bedrijventerrein planologisch
wordt uitgesloten.

14

worden gefaciliteerd.
H2

H3

In de toelichting wordt
aangegeven dat voor het
ter inzage leggen van het
ontwerpbestemmingsplan
overleg
zal
worden
gevoerd in het kader van
artikel 3.1.1 Bro. Indiener
geeft aan het jammer te
vinden om blijkbaar niet
tot
de
relevante
overlegpartners
te
behoren, ondanks de
overduidelijke regionale
betekenis
van
het
bestemmingsplan.

Aangezien in het kader van de Stuurgroep
Oostvlietpolder de keuze voor een groene
invulling voor de Oostvlietpolder ook is
afgestemd met de diverse gemeenten uit de
regio Holland Rijnland, is in het kader van het
artikel 3.1.1 Bro overleg het bestemmingsplan
niet voor overleg naar andere gemeenten
gestuurd.

In het bestemmingsplan
wordt aangegeven dat
vrijwel
alle
gronden
bestemd zijn als ‘Groen’.
Binnen
de
bestemmingsomschrijving
worden deze gronden
tevens bestemd voor
‘agrarische bedrijven met
een
in
hoofdzaak
grondgebonden
agrarische
bedrijfsvoering’.
Aangegeven wordt of bij
de definitieve versie van
het bestemmingsplan dit
onderscheid beter kan
worden
aangegeven,
zodat helder is welke
delen van het plangebied
voor
agrarische
doeleinden zijn bestemd
en welke delen voor
(openbaar) groen.

Om de Oostvlietpolder overeind te houden als
knooppunt, bestemming en “stepping stone” in
de grotere regionale groenstructuur rond
Leiden wordt het behoud van wat er reeds is
belangrijk. De kwaliteit van de Oostvlietpolder
die bewaard moet worden, is groene ruimte in
combinatie met landbouw.
Met het herzien van de “Uit te werken
bedrijvenpark” bestemming van vigerende
bestemmingsplan naar een “groene invulling”
in onderhavig bestemmingsplan is hiermee
een eerste stap gezet.

I

Zienswijze 9

I1

In de bestemming wordt
een
doeleindenomschrijving
gemist die gericht is op
de
gewenste
en
aanwezige
natuurwaarden
en
landschapswaarden. Het
toevoegen van deze
doeleinden zal de kracht
van de Oostvlietpolder
als overgangsgebied van
Leiden
naar
het
buitengebied
van
Zoeterwoude versterken.

Geen.

Indiener
wordt
zeker
als
relevant
overlegpartner
gezien,
maar
het
bestemmingsplan volgt alleen de al ingezette
ontwikkelingen en voegt daar niet iets nieuws
aan toe.

Geen

In de nabije toekomst zal de gehele
Oostvlietpolder nader vastgelegd worden met
een indeling die past bij de hiervoor genoemde
ambitie.

Onderhavig bestemmingsplan heeft tot doel het
plangebied te voorzien van een actuele
bestemmingslegging die aansluit bij de
bestaande situatie en bij de gewijzigde
bestuurlijke visie op het gebied. Het
voornaamste doel voor dit moment is dat de
oorspronkelijke
ontwikkeling
van
het
plangebied tot bedrijventerrein planologisch
wordt uitgesloten.
Het bestemmingsplan sluit in die zin ook aan bij
het toetsingskader voor de Oostvlietpolder door
de kwaliteit van de Oostvlietpolder die bewaard
moet worden, groene ruimte in combinatie met
landbouw vast te leggen.
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Geen

I2

Indiener hoopt dat de
gronden
feitelijk
ook
primair gebruikt zullen
worden ten behoeve van
agrarische en recreatieve
functies en dat het
plangebied
niet
zal
worden
ingericht
als
plantsoen. Het primaire
gebruik van de grond met
een
economisch
en
maatschappelijk
gedragen functie draagt
volgens indiener het
meest bij aan het in
stand
houden
en
ontwikkelen van de door
de gemeente Leiden
gewenste visie op het
gebied.

J

Zienswijze 10

J1

Aangegeven wordt met
grote instemming kennis
te hebben genomen van
het
ontwerpbestemmingsplan.

Hiervan is kennis genomen.

Geen

J2

Opgemerkt wordt dat de
keuze
om
in
de
Oostvlietpolder
geen
bedrijventerrein aan te
leggen een verstandige
en toekomst vaste keuze
is. Ondanks dat de in het
ontwerpbestemmingsplan
genoemde
behoefteraming
bedrijfshuisvesting van de
Regio Holland Rijnland
met 110 hectare nieuw
bedrijventerrein
al
beduidend lager uitkomt
dan
eerdere
behoefteramingen,
is
deze
behoefteraming
volgens
indiener
nog
steeds veel te hoog en
gebaseerd
op
onrealistische
verwachtingen
ten
aanzien
van
de
economische
en
demografische
ontwikkelingen.

Op
basis
van
de
uitgevoerde
behoefteramingen naar bedrijventerreinen in
de regio Holland Rijnland en het onderzoek
naar
compensatielocaties
voor
de
Oostvlietpolder hebben Provinciale Staten op
26 juni 2013 besloten om uit te spreken dat de
locatie Veenderveld 2 in de gemeente Kaag en
Braassem
een
acceptabele
compensatielocatie voor de Oostvlietpolder is.

Geen

In artikel 3 Groen, lid 1
onder i en artikel 4
Verkeer, lid 1 onder i
worden
hondenuitlaatplaatsen als
groene
respectievelijk
verkeersbestemming

Met betrekking tot hondenuitlaatplaatsen kan
worden opgemerkt dat deze in de
Oostvlietpolder niet noodzakelijk zijn.

J3

Zie antwoord I1.

Geen

Relevant voor onderhavig bestemmingsplan is
dat met deze constatering de Oostvlietpolder
een groene bestemming kan krijgen aangezien
er een acceptabele compensatielocatie is
gevonden.
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In
artikel
3
Groen,
lid
1
onder i en artikel
4 Verkeer, lid 1
onder i wordt.
“hondenuitlaatplaatsen”

toegestaan.
Verzocht
wordt om terughoudend te
zijn bij het toestaan van
hondenuitlaatplaatsen in
de Oostvlietpolder.

5

geschrapt

Ambtshalve wijzigingen

Regels
1.

In art. 13 lid 13.1 zijn sub a t/m d geschrapt.

2.
3.

Naamgeving H.1 en H.2 regels is aangepast (was abusievelijk H.1 Bestemmingsregels, H.2
Inleidende regels),.
Opsomming in art. 3 lid 3.3.1. is aangepast.

4.

In de regels is in artikel 1 lid 1.1 het versienummer van het plan aangepast worden naar ‘0301’

Toelichting
1.
2.

In hoofdstuk 3 van de toelichting is in paragraaf 3.2 Provinciaal en regionaal beleid opgenomen.
Deze paragraaf is geactualiseerd.
In hoofdstuk 3 in paragraaf 3.3 is het woord “merkenkompas” vervangen door “Toetsingskader”.
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6 Staat van Wijzigingen
6.1

Verbeelding

1.

Aanpassen ligging dubbelbestemming Leiding - Gas -1 en Leiding - Gas -2

2.

Aanpassen breedte dubbelbestemming Leiding - Gas -1

6.2
1.
2.
3.
4.
5.

Regels
De tekst ‘met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoering‘ in artikel 3.1 b van de
regels wordt geschrapt.
Artikel 3 lid 3.1 sub k wordt geschrapt.
In artikel 3 Groen, lid 1 onder i en artikel 4 Verkeer, lid 1 onder i wordt “hondenuitlaat-plaatsen”
geschrapt
In artikel 13 lid 13.1 zijn sub a t/m d geschrapt.

6.

Naamgeving Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk
Bestemmingsregels, H.2 Inleidende regels),.
Opsomming in art. 3 lid 3.3.1. is aangepast.

7.

In de regels is in artikel 1 lid 1.1 het versienummer van het plan aangepast naar ‘0301’

6.3

2 regels is aangepast (was abusievelijk H.1

Toelichting
e

1.

In paragraaf 1.1 van de toelichting wordt de 2 alinea geschrapt en vervangen door de volgende
tekst:
Het gemeentebestuur heeft in de bestuursovereenkomst ‘Samen Leiden’ 2010-2014 opgenomen de
Oostvlietpolder als bedrijventerrein te schrappen en een groene bestemming aan het gebied te
geven. Op 1 december 2011 heeft de raad de herziening van de structuurvisie vastgesteld (RV
11.0104), waarin het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder gewijzigd is naar een groene
bestemming.

2.

In hoofdstuk 3 van de toelichting is in paragraaf 3.2 Provinciaal en regionaal beleid opgenomen.
Deze paragraaf is geactualiseerd.
In hoofdstuk 3 in paragraaf 3.3 is het woord “merkenkompas” vervangen door “Toetsingskader”.

3.
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Regels

bestemmingsplan "Oostvlietpolder" (vastgesteld)
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Hoofdstuk 1
Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1

plan

het
bestemmingsplan
Oostvlietpolder
als
vervat
NL.IMRO.0546.BP00095-0301 van de gemeente Leiden.

1.2

in

het

GML-bestand

bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende
bijlagen.

1.3

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze
gronden.

1.4

agrarisch bedrijf

een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen
en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in:
a. akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet
begrepen sier-, fruit- en bollenteelt;
b. grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) geheel op
open grond;
c. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond;
d. bollenteelt: de teelt van bloembollen in samenhang met de teelt van bolbloemen;
e. een paardenfokkerij.

1.5

extensieve dagrecreatie

niet-gemotoriseerde recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, skaten, paardrijden,
vissen en natuurobservatie.

1.6

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.7

bestaande situatie

a. ten aanzien van bebouwing: bebouwing, zoals aanwezig en toegestaan op het tijdstip
waarop het bestemmingsplan rechtskracht heeft verkregen, dan wel mag worden gebouwd
bestemmingsplan "Oostvlietpolder" (vastgesteld)
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krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning;
b. ten aanzien van gebruik: het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig en
toegestaan op het tijdstip waarop het bestemmingsplan rechtskracht heeft verkregen.

1.8

bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van
een standplaats.

1.9

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.10

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die het-zij
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op
de grond.

1.11

gebouw

elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt.

1.12

kunstobject

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met artistieke waarde.

1.13

kunstwerk

civieltechnisch bouwwerk.

1.14

peil

a. voor bouwwerken die in of op het water worden gebouwd: het gemiddelde waterpeil ter
plaatse van het bouwwerk;
b. voor bouwwerken, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte
van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang vermeerderd met 2 cm;
c. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende maaiveld of het afgewerkte
bouwterrein vermeerderd met 2 cm.
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1.15

straatmeubilair

objecten die in de openbare ruimte staan en die niet tot de weg zelf behoren, zoals banken,
lantaarnpalen, abri's, vuilnisbakken en verkeersborden.

1.16

waterhuishoudkundige voorzieningen

voorzieningen, die het waterhuishoudkundige belang dienen, zoals watergangen, waterlopen,
kunstwerken, onderhoudsstroken ten behoeve van het beheer en onderhoud van een
watergang of waterloop.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van de regels wordt als volgt gemeten:

2.1

de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil verticaal tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen,
antennes, en naar aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Groen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

groenvoorzieningen;
agrarische bedrijven;
extensieve dagrecreatie;
langzaam verkeer met bijbehorende voorzieningen;
ruiterpaden;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
nutsvoorzieningen;
in- en uitritten;
kunstobjecten.

3.2

Bouwregels

3.2.1

Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en geen overkappingen worden opgericht.
3.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de
volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde,
mag niet meer bedragen dan 5 m.

3.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
3.3.1

Werken en werkzaamheden

Het is verboden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken,
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a.
b.
c.
d.

verleggen van bestaande paden en wegen;
het dempen van watergangen;
het verleggen van watergangen;
het aanleggen van watergangen.

3.3.2

Toelaatbaarheid

a. De in lid 3.3.1 bedoelde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, voor zover en
indien daardoor geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de cultuurhistorische
waarde en het beeldbepalende karakter van het slagenlandschap van het aangewezen
gebied.
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3.3.3

Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 3.3.1 is niet van toepassing op:
a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
b. werken of werkzaamheden die op het tijdstip, waarop het plan rechtskracht verkrijgt, in
uitvoering zijn of mogen worden uitgevoerd op grond van een geldige vergunning.
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Artikel 4
4.1

Verkeer

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer met bijbehorende voorzieningen;
(ondergrondse) parkeervoorzieningen;
groenvoorzieningen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
speelvoorzieningen;
nutsvoorzieningen;
in- en uitritten;
kunstobjecten;
straatmeubilair;
geluidswerende voorzieningen.

4.2

Bouwregels

4.2.1

Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden opgericht.
4.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen
dan 5 m.
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Artikel 5
5.1

Leiding - Gas - 1

Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding als zodanig aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de aanleg en
instandhouding van een ondergrondse hoge druk gastransportleiding met een druk van ten
hoogste 40 bar.

5.2

Voorrangsbepaling

In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de bepalingen van dit artikel vóór de bepalingen
die op grond van de andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.
Verder geldt voor zover de op de verbeelding weergegeven dubbelbestemmingen geheel of
bedeeltelijk samenvallen, dat de dubbelbestemming 'Leiding - Gas - 1' en Leiding - Gas - 2'
voorrang krijgen.

5.3

Bouwregels

1. Op of in de in lid 1 bedoeld gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, ten dienste van de bedoelde leiding(en) worden gebouwd. Overige gebouwen en
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn niet toegestaan uit het oogpunt van externe
veiligheid en energieleveringszekerheid.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het
bouwen overeenkomstig de daar andere voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid
van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen
bij de betrokken leidingbeheerder. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend
indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

5.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
1. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Gas - 1 zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de
volgende werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplanting en bomen;
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander
straatmeubilair;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen,
mengen, diepploegen, egaliseren, ontginngen, ophogen en aanleggen van drainager;
e. het permanent opslaan van goederen;
f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.
2. Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:
a. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
b. die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten
aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
c. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling
ondergrondse netten;
d. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
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3. Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden
de belangen van de leiding niet onevenredig schaden.
4. Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld onder
1, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of
door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de leiding niet
onevenredig worden geschaad en welke voorwaarden gesteld dienen te worden om
eventuele schade te voorkomen.
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Artikel 6
6.1

Leiding - Gas - 2

Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding als zodanig aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de aanleg en
instandhouding van een ondergrondse hoge druk gastransportleiding met een druk van ten
hoogste 66,2 bar.

6.2

Voorrangsbepaling

In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de bepalingen van dit artikel vóór de bepalingen
die op grond van de andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.
Verder geldt voor zover de op de verbeelding weergegeven dubbelbestemmingen geheel of
bedeeltelijk samenvallen, dat de dubbelbestemming 'Leiding - Gas - 1' en Leiding - Gas - 2'
voorrang krijgen.

6.3

Bouwregels

1. Op of in de in lid 1 bedoeld gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, ten dienste van de bedoelde leiding(en) worden gebouwd. Overige gebouwen en
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn niet toegestaan uit het oogpunt van externe
veiligheid en energieleveringszekerheid.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het
bouwen overeenkomstig de daar andere voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid
van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen
bij de betrokken leidingbeheerder. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend
indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

6.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
1. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Gas - 2 zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de
volgende werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplanting en bomen;
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander
straatmeubilair;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen,
mengen, diepploegen, egaliseren, ontginngen, ophogen en aanleggen van drainager;
e. het permanent opslaan van goederen;
f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.
2. Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:
a. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
b. die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten
aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
c. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling
ondergrondse netten;
d. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
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3. Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden
de belangen van de leiding niet onevenredig schaden.
4. Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld onder
1, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of
door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de leiding niet
onevenredig worden geschaad en welke voorwaarden gesteld dienen te worden om
eventuele schade te voorkomen.
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Artikel 7
7.1

Leiding - Water

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemmingen, mede bestemd voor een ondergrondse drinkwatertransportleiding,
ruwwatertransportleiding en/of effluentleiding .

7.2

Bouwregels

a. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 7.1 bedoelde bestemming uitsluitend
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer
mag bedragen dan 5 m.
b. Ten behoeve van de overige geldende bestemming(en) mag, met inachtneming van de
voor de betrokken bestemming geldende (bouw)regels, uitsluitend worden gebouwd,
indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van
bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet
wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

7.3

Afwijken van de bouwregels

a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het
bepaalde in lid 7.2 onder b voor het bouwen ten behoeve van de overige geldende
bestemming met inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende
(bouw)regels.
b. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a wordt verleend indien de belangen van de
leiding(en) niet onevenredig worden geschaad.
c. Alvorens omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning ten behoeve van de overige
geldende bestemming(en) te beslissen, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de
beheerder van de leiding.

7.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
7.4.1

Werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. grondwerkzaamheden, waartoe wordt gerekend het ophogen, afgraven, verwijderen van
oude funderingen, woelen en mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden
alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het
aanleggen van drainage;
b. het planten of rooien van bomen en diepwortelende struiken waarbij boomstronken worden
verwijderd;
c. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen,
anders dan de in de bestemmingsomschrijving genoemde leidingen, en daarmee verband
houdende constructies, installaties of apparatuur;
d. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen;
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van
voorwerpen.
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7.4.2

Toelaatbaarheid

a. De in lid 7.4.1 bedoelde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien de
belangen van de leiding(en) niet onevenredig worden geschaad.
b. Alvorens omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning te beslissen, wint het
bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de beheerder van de leiding.
7.4.3

Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 7.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en/of
voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming, zulks ter beoordeling
van het bevoegd gezag;
b. op het tijdstip, waarop het plan rechtskracht verkrijgt, in uitvoering zijn op grond van een
geldige vergunning, of mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende
omgevingsvergunning of ontgrondingenvergunning.
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Artikel 8
8.1

Waarde - Archeologie - 5

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van
archeologische waarden.

8.2

Bouwregels

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 8.1 bedoelde bestemming uitsluitend
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor aanvullend of
definitief archeologisch onderzoek (opgraven) noodzakelijk zijn, mits de bepalingen van lid
8.3 vooraf in acht zijn genomen;
b. op deze gronden mogen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden
opgericht voor de overige geldende bestemming(en), mits de regels van lid 8.3 vooraf in
acht zijn genomen.

8.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
8.3.1

Werken en werkzaamheden

Het is verboden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken,
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, dieper dan 50 cm en over een
(totale) oppervlakte groter dan 250 m²:
a. grondwerkzaamheden, waartoe wordt gerekend het ophogen, afgraven, verwijderen van
oude funderingen, woelen en mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden
alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het
aanleggen van drainage;
b. het planten of rooien van bomen en diepwortelende struiken waarbij boomstronken worden
verwijderd;
c. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
d. het verlagen van het waterpeil;
e. het werken met opsporingsapparatuur (waaronder vallen metaaldetectoren, grondradar en
ander detectieapparatuur), gevolgd door het opgraven van archeologische vondsten en
relicten;
f. het heien van palen en slaan van damwanden.
8.3.2

Toelaatbaarheid

a. de in lid 8.3.1 bedoelde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien en voor
zover die werken of werkzaamheden geen afbreuk doen aan het behoud en de
bescherming van de archeologische waarden in de desbetreffende gronden;
b. de aanvrager van een omgevingsvergunning dient bij het indienen van de aanvraag een
archeologisch rapport over te leggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat
blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag, in
voldoende mate is vastgesteld.
8.3.3

Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 8.3.1 is niet van toepassing op:
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a. onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplanting en
werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen, en het baggeren van
watergangen;
b. werken of werkzaamheden die op het tijdstip, waarop het plan rechtskracht verkrijgt, in
uitvoering zijn op grond van een geldige vergunning of mogen worden uitgevoerd krachtens
een reeds verleende omgevingsvergunning of ontgrondingenvergunning.
8.3.4

Voorwaarden omgevingsvergunning

Aan de omgevingsvergunning kunnen de volgende voorwaarden worden verbonden:
a. de verplichting tot het doen van archeologisch bureauonderzoek;
b. de verplichting tot het doen van inventariserend en/of waarderend archeologisch
onderzoek zoals boringen, proefsleuven en non-destructief onderzoek (zoals bijvoorbeeld
grondradar- en weerstandsonderzoek);
c. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische
waarden kunnen worden behouden (behoud in situ);
d. de verplichting tot definitief archeologisch onderzoek (opgraven) en het conserveren van de
archeologische resten en het opstellen van een eindrapportage;
e. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door
het bevoegd gezag te stellen kwalificaties (archeologische begeleiding).
8.3.5

Programma van Eisen

Archeologisch onderzoek zoals bedoeld in lid 8.3.4 wordt uitgevoerd op basis van een
Programma van Eisen opgesteld overeenkomstig de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie,
dat moet worden goedgekeurd door het bevoegd gezag. In het Programma van Eisen wordt
aangegeven op welke wijze de voorwaarden die aan de omgevingsvergunning worden
verbonden worden uitgevoerd.

8.4

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan te wijzigen door:
a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 5' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen,
indien op basis van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond
dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
b. aan gronden alsnog de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 5' toe te kennen indien
uit inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van de
gronden met deze bestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden,
aanpassing behoeft.
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Artikel 9
9.1

Waarde - Archeologie - 7

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 7' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van
archeologische waarden.

9.2

Bouwregels

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 9.1 bedoelde bestemming uitsluitend
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd die voor aanvullend of
definitief archeologisch onderzoek (opgraven) noodzakelijk zijn, mits de bepalingen van lid
9.3 vooraf in acht zijn genomen;
b. op deze gronden mogen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden
opgericht voor de overige geldende bestemming(en), mits de regels van lid 9.3 vooraf in
acht zijn genomen.

9.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
9.3.1

Werken en werkzaamheden

Het is verboden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken,
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, dieper dan 75 cm en over een
(totale) oppervlakte groter dan 2.500 m²:
a. grondwerkzaamheden, waartoe wordt gerekend het ophogen, afgraven, verwijderen van
oude funderingen, woelen en mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden
alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het
aanleggen van drainage;
b. het planten of rooien van bomen en diepwortelende struiken waarbij boomstronken worden
verwijderd;
c. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
d. het verlagen van het waterpeil;
e. het werken met opsporingsapparatuur (waaronder vallen metaaldetectoren, grondradar en
ander detectieapparatuur), gevolgd door het opgraven van archeologische vondsten en
relicten;
f. het heien van palen en slaan van damwanden.
9.3.2

Toelaatbaarheid

a. de in lid 9.3.1 bedoelde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien en voor
zover die werken of werkzaamheden geen afbreuk doen aan het behoud en de
bescherming van de archeologische waarden in de desbetreffende gronden;
b. de aanvrager van een omgevingsvergunning dient bij het indienen van de aanvraag een
archeologisch rapport over te leggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat
blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag, in
voldoende mate is vastgesteld.
9.3.3

Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 9.3.1 is niet van toepassing op:
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a. onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplanting en
werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen, en het baggeren van
watergangen;
b. werken of werkzaamheden die op het tijdstip, waarop het plan rechtskracht verkrijgt, in
uitvoering zijn op grond van een geldige vergunning of mogen worden uitgevoerd krachtens
een reeds verleende omgevingsvergunning of ontgrondingenvergunning.
9.3.4

Voorwaarden omgevingsvergunning

Aan de omgevingsvergunning kunnen de volgende voorwaarden worden verbonden:
a. de verplichting tot het doen van archeologisch bureauonderzoek;
b. de verplichting tot het doen van inventariserend en/of waarderend archeologisch
onderzoek zoals boringen, proefsleuven en non-destructief onderzoek (zoals bijvoorbeeld
grondradar- en weerstandsonderzoek);
c. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische
waarden kunnen worden behouden (behoud in situ);
d. de verplichting tot definitief archeologisch onderzoek (opgraven) en het conserveren van de
archeologische resten en het opstellen van een eindrapportage;
e. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door
het bevoegd gezag te stellen kwalificaties (archeologische begeleiding).
9.3.5

Programma van Eisen

Archeologisch onderzoek zoals bedoeld in lid 9.3.4 wordt uitgevoerd op basis van een
Programma van Eisen opgesteld overeenkomstig de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie,
dat moet worden goedgekeurd door het bevoegd gezag. In het Programma van Eisen wordt
aangegeven op welke wijze de voorwaarden die aan de omgevingsvergunning worden
verbonden worden uitgevoerd.

9.4

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan te wijzigen door:
a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 7' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen,
indien op basis van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond
dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
aan gronden alsnog de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 7' toe te kennen indien uit
inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van de
gronden met deze bestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden,
aanpassing behoeft.
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Hoofdstuk 3
Artikel 10

Algemene regels

Antidubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 11
11.1

Algemene aanduidingsregels

Vrijwaringszone - Molenbiotoop

11.1.1 Omschrijving
Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' zijn de gronden mede bestemd
voor bescherming van de vrije windvang en het zicht op de molen.
11.1.2 Bouwregels
Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' gelden voor het bouwen van
bouwwerken de volgende bepalingen:
a. binnen een straal van 100 m, gerekend vanuit het middelpunt van de molen, mag de
bouwhoogte van nieuwe bouwwerken niet meer bedragen dan de hoogte van de onderste
punt van de verticaal staande wiek;
b. binnen een straal van 100 tot 400 m, gerekend vanuit het middelpunt van de molen, mag
de bouwhoogte van nieuwe bouwwerken niet meer bedragen dan 1/100ste van de afstand
tussen het bouwwerk en het middelpunt van de molen, gerekend vanaf de hoogtemaat van
de onderste punt van de verticaal staande wiek.
11.1.3 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde
in lid 9.1.2 voor het oprichten van nieuwe bouwwerken met een hogere bouwhoogte, indien:
a. er sprake is van een situatie waarin de vrije windvang en het zicht op de molen al beperkt
zijn door bebouwing, zolang de vrije windvang en het zicht op de molen niet verder worden
beperkt; of
b. zeker is gesteld dat de belemmering van de windvang en het zicht op de molen door
maatregelen elders in de molenbeschermingszone worden gecompenseerd;
c. de provincie akkoord is met het bouwplan.
11.1.4 Specifieke gebruiksregels
Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' geldt voor bomen en hoog
opgaand struikgewas de volgende bepaling:
binnen een straal van 100 m, gerekend vanuit het middelpunt van de molen, mag de
hoogte van bomen en hoog opgaand struikgewas niet meer bedragen dan de hoogte van
de onderste punt van de verticaal staande wiek.
11.1.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken,
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
1. het planten van bomen of hoog opgaand struikgewas, voor zover deze niet voldoet aan
de volgende bepalingen:
a. binnen een straal van 100 tot 400 m, gerekend vanuit het middelpunt van de
molen, mag de hoogte van nieuwe beplanting niet meer bedragen dan 1/100ste
van de afstand tussen de beplanting en het middelpunt van de molen, gerekend
vanaf de hoogtemaat van de onderste punt van de verticaal staande wiek;
b. de onder a bedoelde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien:
1. er sprake is van een situatie waarin de vrije windvang en het zicht op de molen al
beperkt zijn door bebouwing, zolang de vrije windvang en het zicht op de molen niet
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verder worden beperkt; of
2. zeker is gesteld dat de belemmering van de windvang en het zicht op de molen door
maatregelen elders in de molenbeschermingszone worden gecompenseerd.
c. het bepaalde onder a is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
1. het normale onderhoud betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en/of
voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming, zulks ter
beoordeling van het bevoegd gezag;
2. op het tijdstip, waarop het plan rechtskracht verkrijgt, in uitvoering zijn op grond van
een geldige vergunning, of mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende
omgevingsvergunning of ontgrondingenvergunning.
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Artikel 12

Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken:
a. van de in deze regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 5%
van die maten, afmetingen en percentages;
b. van deze regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, wordt vergroot ten behoeve van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot
niet meer dan 15 m;
c. van deze regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van gebouwen ten
behoeve van een overschrijding van deze maximaal toegestane bouwhoogte voor
plaatselijke verhogingen, zoals lichtkappen en technische ruimten, met dien verstande
dat:
1. de maximale oppervlakte van de vergroting niet meer mag bedragen dan 10% van het
betreffende platte dakvlak of de horizontale projectie van het schuine dakvlak;
2. de overschrijding van de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;
d. deze regels en toestaan dat kleine gebouwen ten behoeve van openbare
nutsvoorzieningen, het openbaar vervoer, de bediening van kunstwerken, telefooncellen,
toiletvoorzieningen, en naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwen worden gebouwd,
met dien verstande dat:
1. de inhoud per gebouw niet meer dan 50 m³ mag bedragen;
2. de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen.
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Artikel 13
13.1

Overige regels

Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van
stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de
Woningwet buiten toepassing behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:
a. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; en
b. de ruimte tussen bouwwerken.

13.2

Verwijzing naar andere wettelijke regelingen

Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de
regelingen zoals die luidden op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het
bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 4
Artikel 14
14.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig
of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor
het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet
wordt vergroot:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan.
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als
bedoeld onder a met maximaal 10%.
c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in
strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat
plan.

14.2

Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde
onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik,
tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding
van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van
dat plan.
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Artikel 15

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
'Regels van het bestemmingsplan Oostvlietpolder'.
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Vaststellingsbesluit
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Eindnoten

1. Rapportage externe veiligheid bestemmingsplan A4/W4 Leiden (Cauberg-Huygen,
20101140-03, 4 november 2010); en Recreatief Transferium "De Landloper" Zoeterwoude
(DGMR, 23 mei 2012, rapport V.2012.0515.00.R001).
2. Risicoberekening Omgevingsdienst West-Holland, 13 januari 2013.
3. Rapportage externe veiligheid bestemmingsplan A4/W4 Leiden (Cauberg-Huygen,
20101140-03, 4 november 2010)
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