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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Het Trekvaartplein is in het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw aangelegd als 

een regionaal woonwagencentrum. Veel van de bewoners wonen er al sinds de aanleg 

van de eerste circa 80 standplaatsen. Inmiddels staan er circa 135 woonwagens, 

waarvan een groot deel in gebruik is door overstaanders1. Daarnaast staan er ook en-

kele leeg. Voor zover nu bekend wonen er circa 125 huishoudens.  

 

De bewoners van het Trekvaartplein zijn bijzonder gehecht aan hun woonsituatie en de 

sterke sociale verbanden op het plein. Het terrein van het woonwagencentrum ‘Trek-

vaartplein’ is zeer dicht bebouwd. Volgens de huidige bouwregelgeving staan ook de 

woonwagens op de 80 officiële standplaatsen veel te dicht op elkaar. Daardoor is een 

brandonveilige woonbuurt ontstaan met een onacceptabel laag woon- en leefkwaliteit. 

Er is sprake van veel achterstallig onderhoud en (versterking van) de fysieke handha-

ving wordt sterk bemoeilijkt door de rommelige en onoverzichtelijke situatie en een ge-

brek aan een goed planologisch regime. Ook is de grond plaatselijk vervuild en laat de 

inbedding van het Trekvaartplein in Leiden te wensen over. De locatie ligt achteraf en 

afgesloten.  

 

Bij de komst van de nieuwe woonwijk Poelgeest in de gemeente Oegstgeest is de geïso-

leerde ligging verminderd maar is de afgeslotenheid blijven bestaan. De meeste regio-

nale woonwagenlocaties in Nederland zijn inmiddels gedeconcentreerd. In Leiden is 

het daar nooit toe gekomen. Het Trekvaartplein was tot voor kort in beheer bij het regi-

onaal woonwagenschap. Alle deelnemende gemeenten zijn inmiddels uit het schap ge-

treden, waardoor het woonwagencentrum de verantwoordelijkheid is geworden van de 

gemeente Leiden. 

 

Al vele jaren zijn er plannen gemaakt voor de verbetering en vernieuwing van het 

woonwagencentrum ‘Trekvaartplein’. In het collegeprogramma 2006-2010 heeft het 

college zichzelf de opdracht gegeven om op korte termijn voortgang te brengen in het 

langlopende dossier van het Trekvaartplein. In het huidige coalitieakkoord 2008-2010 

streeft het college van burgemeester en wethouders ernaar een besluit te nemen over 

de herinrichting van het Trekvaartplein en de inrichting van woonwagencentrum Room-

burg. De jaren van discussie en plannenmakerij hebben tot verwachtingen geleid bij de 

bewoners van het Trekvaartplein. Onder hen leeft de sterke behoefte aan een verbete-

ring van de woonsituatie en aan duidelijkheid over de toekomst. Inmiddels heeft de 

gemeenteraad op 7 juli 2009 een uitvoeringsbesluit genomen, waarbij tevens het ste-

denbouwkundig ontwerp is vastgesteld. Dit ontwerp heeft mede de basis gevormd voor 

dit bestemmingsplan.  

 

                                                           
1 getrouwde kinderen clandestien in het vak van hun ouders 
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Herstructurering en gedeeltelijke deconcentratie zijn noodzakelijk en zeer gewenst. Dit 

bestemmingsplan biedt het juridisch-planologisch kader om de gewenste ontwikkelin-

gen mogelijk te maken. 

 

1.2 Begrenzing van het plangebied 

Het Trekvaartplein ligt aan de rand van de gemeente Leiden, tussen Leiden Noordwest 

en de gemeente Oegstgeest. Aan de oostzijde van het Trekvaartplein, ligt de Oegst-

geestse wijk Poelgeest. Aan de westzijde grenst het gebied aan de Haarlemmerweg en 

de Haarlemmertrekvaart. Ten zuiden van het Trekvaartplein ligt tennisclub Unicum met 

daarachter op een talud een belangrijke spoorverbinding tussen Leiden en Schiphol. 

Het Trekvaartplein wordt vanuit Leiden ontsloten via een (verborgen) onderdoorgang 

onder het spoor, waardoor het gebied in de luwte ligt. 

 

 
Luchtfoto met indicatieve aanduiding van het plangebied 

 

Spoorlijn Leiden-Den 

Haag-Amsterdam 

Tennisclub 

 

Haarlemmer weg  

 

Poelgeest 
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1.3 Vigerende bestemmingsplannen 

Voor het plangebied, vigeert het sterk verouderde bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan 

der gemeente Leiden, plan Noord-West’. Vastgesteld op 6 november 1933 en goedge-

keurd op 13 februari 1935’  

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het relevante beleid dat als basis dient voor dit bestemmingsplan 

besproken. De ruimtelijke karakteristiek en structuur van de locatie wordt besproken in 

hoofdstuk 3. De algehele gebiedsvisie komt aan de orde in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 

wordt aandacht besteed aan de juridische planbeschrijving. De hoofdstukken 6 t/m 8 

beschrijven verschillende onderzoeken en milieuaspecten. De uitvoerbaarheid van het 

plan komt aan de orde in hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10 beschrijft hoe om te gaan met 

handhaving van het bestemmingsplan.  
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2 Beleidskader 

Dit hoofdstuk gaat in op het beleidskader dat van belang is voor de functionele en 

ruimtelijke aspecten die worden vastgelegd in dit bestemmingsplan en waarbinnen de 

voorziene ontwikkelingen in het plangebied moeten passen. Het relevant beleid wordt 

per beleidsterrein weergegeven, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de bestuursla-

gen Europees, nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk.  

 

2.1 Ruimtelijk  

Europees en nationaal 

Nota ruimte (2006) 

De Nota Ruimte is een nota van het rijk, waarin de principes voor de ruimtelijke inrich-

ting van Nederland vastgelegd worden. De nota is op 23 april 2004 door het kabinet 

vastgesteld en is tevens door de Tweede Kamer aangenomen. 

 

In de Nota Ruimte gaat het om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, 

met een doorkijk naar 2030. In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, 

waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland een belangrijke rol zal spelen. On-

derwerpen die aan bod komen zijn: wonen, woonlocaties en verstedelijking, natuur, 

landschap en waterbeheer, bereikbaarheid en het ruimtelijk accommoderen van de 

economie. 

 

Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschil-

lende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat Nederland ter beschik-

king staat. Meer specifiek richt het kabinet zich hierbij op vier algemene doelen: 

———— versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland;  
———— bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 
———— borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; 
———— borging van de veiligheid. 
 

Het rijk wil zich niet meer met alles bemoeien en wil strategisch op hoofdlijnen sturen. 

Decentrale overheden krijgen meer ruimte om hun eigen weg te gaan. Het gaat er uit-

eindelijk om dat de besluitvorming over de inrichting van de ruimte dichter bij de direct 

belanghebbenden komt te liggen. De Nota Ruimte kenmerkt zich dan ook door: 

———— Ontwikkelingsplanologie: het ruimtelijk beleid moet beter gaan voldoen aan maat-
schappelijke wensen en sneller uitgevoerd worden. Het accent zal meer liggen op 

wat kan en minder op wat moet. 

———— Decentralisatie: nationale prioriteiten en decentralisatie bepalen de inhoud. De na-
tionale ruimtelijke hoofdstructuur is daarbij een belangrijk kader. 

———— Deregulering: dit betekent minder rijkssturing. Provincies en gemeenten kunnen 
hun eigen verantwoordelijkheid verschillend gaan invullen. 

———— Uitvoeringsgerichtheid: het kabinet legt het accent op uitvoering met onder meer 
een periode die financieel gedekt is tot aan 2010. 
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Voor verstedelijking, infrastructuur en vestiging van bedrijven en economische activitei-

ten geldt een zogenaamd bundelingsbeleid: nieuwe woongebieden en bedrijvigheid 

moeten zoveel mogelijk worden aangesloten op bestaande bebouwing en infrastruc-

tuur. Hierbij moet bovendien rekening worden gehouden met recreatieve voorzienin-

gen, groen en water. 

 

Stedelijke vernieuwing en Grotestedenbeleid 

Eind jaren 90 is een nieuwe beleidsvorm ontwikkeld om problemen in met name de 

naoorlogse wijken van de grotere steden van Nederland aan te pakken. Het gaat hier 

om stedelijke vernieuwing als onderdeel van het Grotestedenbeleid (GSB). Stedelijke 

vernieuwing geldt in feite als opvolger van het ‘klassieke’ stadsvernieuwingsbeleid en 

is een integrale beleidsvorm welke gericht is op het wegwerken van fysieke achter-

standen in stedelijke gebieden. Uiteindelijk gaat het om het scheppen van condities 

voor de kwaliteitsverbetering van het woon-, werk-, productie- en leefmilieu in en rond 

de steden. Dit moet bereikt worden door het treffen van maatregelen die met name ge-

richt zijn op de aard en het beheer van de fysieke leefomgeving. 

 

Voor 30 grote steden, waaronder Leiden, maakt stedelijke vernieuwing deel uit van het 

GSB. Het GSB richt zich naast de fysieke pijler ook op de sociale en economische pijler. 

Vanuit deze drie invalshoeken wordt gewerkt aan het verbeteren van de concurrentie-

positie van de steden. 

 

Provinciaal en regionaal  

Streekplan Zuid-Holland West (2003) 

Het streekplan Zuid-Holland West geeft een samenhangende visie op de ruimtelijke 

ontwikkeling van Zuid-Holland West voor de periode tot aan 2015. Het streekplan 

vormt het kader voor de toetsing van plannen van andere overheden; het vormt ook de 

basis voor een op ontwikkeling gericht beleid en een concreet uitvoeringsprogramma. 

 

Het ruimtelijk beleid van de provincie is gericht op verbetering van het woon- en leef-

klimaat in Zuid-Holland West door een verdergaande ruimtelijke en functionele diffe-

rentiatie. Die wordt verkregen door het scheiden van stedelijke eenheden en het ver-

sterken van de groene en blauwe kwaliteiten in de tussenliggende gebieden. 

 

In Zuid-Holland West is stedelijke vernieuwing prioriteit nummer één. De ruimte voor 

verstedelijking wordt aangegeven door rode contouren. Om het tekort aan bedrijventer-

reinen te lenigen zet de provincie primair in op zorgvuldige (her)ontwikkeling van be-

staand areaal. De landelijke gebieden zijn opgenomen in het groenblauwe raamwerk. 

Zij hebben een belangrijke functie in de sfeer van openluchtrecreatie en bieden ruimte 

aan duurzaam waterbeheer. Om de bereikbaarheid in Zuid-Holland West te verbeteren 

moeten functies die veel mobiliteit generen gevestigd worden op knopen van infra-

structuur. 
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Uitsnede van de plankaart van het Streekplan Zuid-Holland-West met een aanduiding van het plangebied 

 

Station Leiden Centraal is in dit kader aangewezen als een bovenregionale knoop met 

OV-gerelateerde functies waar de nadruk ligt op zakelijke en maatschappelijke dien-

sten, kenniscentra, cultuur en toerisme.  

 

Een goede onderlinge afstemming van knopen en infrastructuur, zoals rond Leiden 

Centraal, moet onder meer bijdragen aan: 

———— bevordering van de bereikbaarheid; 
———— optimalisering van het ruimtegebruik; 
———— functiemenging- en differentiatie; 
———— energiebesparing en goede omgevingskwaliteit. 
 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Zuid-Holland 2020 (vaststelling 2004) 

De visie op het provinciaal ruimtelijk beleid is beschreven in de provinciale ruimtelijke 

structuurvisie. Deze structuurvisie heeft geen juridische status in het kader van de Wet 

op de Ruimtelijke Ordening, maar zij is voor de provincie wel een zelfbindend en rich-

tinggevend document, waarin de streekplangebieden in onderlinge samenhang worden 

bezien.  
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Uitsnede van de plankaart van de Provinciale structuurvisie Zuid-Holland 2020 

 

De ruimtelijke strategie in de PRSV richt zich op 2020 met een doorkijk naar de nog 

langere termijn. Deze structuurvisie helpt bij het duidelijker positioneren van 

streekplangebied overschrijdende zaken als de Zuidvleugel en het Groene Hart.  

Het doel van de structuurvisie is om tijdig en actief in te spelen op ruimtelijke proces-

sen. De provincie Zuid Holland wil een samenhangende en richtinggevende ruimtelijke 

strategie schetsen die inspeelt op rijksbeleid, zoals in de Nota Ruimte en de Nota Mobi-

liteit, en die actuele provinciale en regionale plannen en visies integreert: de streek-

plannen, het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan, het Beleidsplan Milieu en Water, 

de Provinciale Economische Visie, de Deelstroomgebiedsvisies, de Zuidvleugelvisie en 

de Kwaliteitszonering Groene Hart. 

 

De ruimtelijke opgave richt zich op locaties voor de kennisintensieve en stuwende in-

dustrie (onder meer Leiden), herstructurering en intensivering van bestaande bedrij-

venterreinen en ontwikkelingskansen voor kleinschalige stadseconomie in het be-

staand stedelijk gebied. Voor herstructurering en intensivering van bedrijventerreinen 

is schuifruimte nodig. Om die te krijgen zet de provincie in op een proces van door-

stroming en ontmenging. Kleinschalige, intensieve bedrijvigheid kan ter plaatse inten-

siveren of doorstromen naar knooplocaties. Dit moet leiden tot intensiever en hoog-

waardiger ruimtegebruik op binnenstedelijke bedrijventerreinen, kansen voor broed-

plaatsmilieus, creatieve diensten en een betere integratie met het overig stedelijk ge-

bied. 
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Knopen Leggen 

Het rapport ‘Knopen Leggen’ bevat de beleidsinzet van de sectoren Ruimtelijke Orde-

ning, Verkeer en Vervoer, Economie en Milieu. De betrokkenheid van deze vier beleids-

velden komt voort uit de overtuiging dat doelen van deze vier sectoren met één ruimte-

lijk concept (‘knopen’) worden gediend: 

 

Ruimtelijke Ordening 

———— realisatie Zuidvleugel als goed functionerend stedelijk netwerk. 
———— bevorderen intensief ruimtegebruik, functiemenging en differentiatie. 
 

Verkeer en Vervoer 

———— optimale benutting van de bestaande infrastructuur. 
———— stimulering van het gebruik van het openbaar vervoer (mede door het verbeteren 

van de overstapfunctie van knopen). 

 

Economie 

———— optimaal gebruik van unieke locaties. 
———— realisatie van een concurrerend vestigingsklimaat in de Zuidvleugel door middel van 

selectiviteit en segmentering. 

 

Milieu 

———— energie- en ruimtebesparing. 
———— verbetering van omgevingskwaliteit op knopen. 
 

Knopen zijn locaties in het stedelijk netwerk die bestaan uit een concentratie van ver-

voersstromen (uitgedrukt in vervoerswaarde) en stedelijke functies (uitgedrukt in de 

functiewaarde). Cruciaal voor een goed functionerende netwerkstad is de juiste match 

tussen infrastructuur en verstedelijking. Dat betekent dat voor de knopen een even-

wicht tussen vervoerswaarde en functiewaarde gewenst is. In het rapport zijn knopen 

beschreven naar schaalniveau, gewenste vervoers- en functiewaarde, gewenste hoofd-

functies en thema.  

 

Leiden Centraal is vanwege de intercitystatus geclassificeerd als een bovenregionale 

knoop, met een concentratie van publieke en economische functies. De corebusiness 

van de knoop wordt bepaald door een selectie van functies die een publiek en/of eco-

nomisch karakter heeft en vooral bereikbaar moet zijn per openbaar vervoer. Daarbij 

moeten deze functies aansluiten bij het karakter van Leiden. De vestiging van functies 

met een bovenregionale reikwijdte uit de functiecategorieën kenniscentrum (gerela-

teerd aan de universiteit), maatschappelijke voorzieningen (gerelateerd aan het aca-

demisch ziekenhuis), cultuur en toerisme (vanwege de nabijheid van de binnenstad) en 

zakelijke diensten (vanwege de redelijke autobereikbaarheid en de aanwezige ontwik-

kelingsruimte) moet worden gestimuleerd. Vergelijkbare functies met een minder grote 

reikwijdte mogen zich op de knoop vestigen, waarbij in aanvulling op de genoemde ca-

tegorieën ook een uitbreiding van het winkelprogramma mogelijk moet zijn. Leiden ver-

vult immers ook een belangrijke centrumfunctie voor de Leidse regio.  
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Regels voor ruimte 

Op 8 maart 2005 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de nota Regels voor 

Ruimte vastgesteld. Deze nota komt ter vervanging van de nota Planbeoordeling. De 

nota vormt naast de streekplannen het beoordelingskader voor gemeentelijke ruimte-

lijke plannen en bevat beleidsregels ten behoeve van de goedkeuring van ruimtelijke 

plannen. 

 

De nota Regels voor Ruimte benadrukt en bewaakt de provinciale belangen beter en 

laat de gemeenten meer vrijheid, onder andere op het gebied van agrarische bebou-

wing, inrichtingseisen voor het stedelijke gebied, en voor toerisme en recreatie. Proce-

dures worden korter door het overleg over ontwerpbestemmingsplannen in te perken 

en indieningvereisten voor ruimtelijke plannen te vereenvoudigen. Bij de inwerkingtre-

ding van de Wet ruimtelijke ordening blijft de nota Regels voor Ruimte van kracht. De 

provinciale nota Interimbeleid WRO geeft aan dat de inhoud van de nota Regels voor 

Ruimte gedurende de interimperiode gehandhaafd blijft. 

 

Interimbeleid WRO 

In de periode vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening 

(Wro) op 1 juli 2008 tot de vaststelling van de Provinciale Structuurvisie eind 2009, zal 

het bestaande ruimtelijke beleid worden voortgezet. Uitgangspunt is het beleid zoals 

vastgelegd in de diverse streekplannen en het toetsingskader, de nota Regels voor 

Ruimte. Er wordt niet vooruitgelopen op de inhoudelijke keuzes die gemaakt zullen 

worden in het kader van de nieuwe Provinciale Structuurvisie. Verder hebben Gedepu-

teerde Staten ingestemd met de gedragslijn voor de inzet van Wro-instrumenten in de 

interimperiode. De gedragslijn gaat uit van overleg vooraf, ter voorkoming van juridi-

sche procedures achteraf. Inpassingsplannen worden alleen opgesteld indien dit een 

duidelijke provinciale meerwaarde oplevert of waar de provincie een opdracht heeft. 

Voor het overige wordt het opstellen van bestemmingsplannen in eerste instantie over-

gelaten aan de gemeenten. De bestemmingsplannen worden gemonitord op provinci-

aal belang. Inpassingsplannen kunnen eveneens worden opgesteld wanneer gemeen-

ten weigeren een bestemmingsplan op te stellen.  

 

Voor de interimperiode worden geen verordeningen opgesteld, tenzij uit de monitoring 

blijkt dat het provinciaal belang structureel wordt geschaad. 

 

Regionale Structuurvisie Holland Rijnland 2009 

De Regionale Structuurvisie Holland Rijnland 2020 is op 25 juni 2009 vastgesteld door 

het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland en vormt het 

gemeenschappelijke toetsingskader van alle regiogemeenten. Op basis hiervan worden 

voortaan alle ruimtelijke ontwikkelingen in Holland Rijnland tot 2020 getoetst.  
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Deze visie bevat zeven kernbeslissingen die uitgaan van een evenwichtige ontwikkeling 

van wonen, recreatie, infrastructuur en intensief, meervoudig en duurzaam ruimtege-

bruik. De kernbeslissingen zijn:  

1 Holland Rijnland is een top woonregio. 
2 Leiden vervult een regionale centrumfunctie. 
3 Concentratie stedelijke ontwikkeling. 
4 Groenblauwe kwaliteit staat centraal. 
5 De Bollenstreek en Veenweide en Plassen blijven open. 
6 Twee speerpunten voor economische ontwikkeling: Kennis en Greenport. 
 

De Holland Rijnland-gemeenten willen een aantrekkelijke regio, waar je niet alleen ple-

zierig werkt en woont, maar ook prettig kunt recreëren. Ook moet Holland Rijnland 

goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de auto. Verder wil de regio zich on-

derscheiden in de Randstad en bijdragen aan de internationale positionering daarvan. 

Onder andere door de toegevoegde waarde op het gebied van landschap, wonen en 

economie. In het bijzonder voor economische sectoren als de Greenport, Bio Sciences 

en ruimtevaarttechnologie. 

 

Gemeentelijk 

Structuurplan Leiden, Boomgaard van kennis (1995) 

Het Structuurplan van Leiden ‘Boomgaard van kennis’ is vastgesteld in 1995, en be-

schrijft in hoofdlijnen de meest gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente 

Leiden. Het is bedoeld als een sturingskader voor op te stellen bestemmingsplannen. 

De drie pijlers zijn de versterking van de kennisintensieve werkgelegenheid, het ge-

bruik van de monumentale binnenstad, en het bieden van gevarieerde woonmilieus. 

Ook hier is geconstateerd dat in het stedelijk gebied van Leiden nagenoeg geen ruimte 

meer is voor geschikte bouwlocaties.  

 

Bij het (voornamelijk) binnenstedelijk realiseren van (woning)bouwopgaven wordt dus 

gestreefd naar doelmatig ruimtegebruik en een verbetering van de stedenbouwkundige 

vervlechting en ruimtelijke kwaliteit. 

 

In het structuurplan wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de functie van 

het Stationsplein en de Schipholweg als onderdeel van de stedelijke boulevard Ples-

manlaan, Stationsplein, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan. Een hoge ruimtelijke kwa-

liteit, die tegenwicht biedt aan de drukke verkeersfunctie, met de voorkant van de ge-

bouwen gericht op de weg is daarbij vereist ten behoeve van de verbetering van het 

stedelijk verblijfsklimaat en vermindering van de barrièrewerking. Werkgelegenheids-

functies maar ook woonfuncties als de geluidssituatie dat toelaat, zijn daarlangs in de 

eerste plaats gewenst. 

 

In het structuurplan wordt een verbetering van de openbare ruimte voorgestaan, waar-

bij de centrale as Stationsplein, Stationsweg, Steenstraat, Beestenmarkt, Breestraat/-

Haarlemmerstraat voorrang moet hebben. Voorts wordt de versterking van de groene 

singelrand rondom de aan de overzijde gelegen binnenstad voorgestaan. 
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Bij de inbreidingslocaties heeft het de voorkeur de stedenbouwkundige kwaliteit te ver-

sterken, bijvoorbeeld door duurdere woningen toe te voegen in wijken met relatief veel 

sociale huurwoningen. Dit komt het woonmilieu ten goede en draagt bij aan meer vari-

eteit in woningtypes. Aandachtspunten zijn verder de dalende woningbezetting, de toe-

nemende vergrijzing en het op peil houden van wooneenheden voor studenten. Door 

een toename aan leefstijlen en verscheidenheid in de samenleving dient Leiden te 

voorzien in voldoende gevarieerde woonmilieus.  

 

Leiden, Stad van ontdekkingen: profiel 2030 (2005) 

In 2004 is een gemeentelijke ontwikkelingsvisie verschenen waarin een toekomstbeeld 

wordt geschetst van de stad Leiden. De kwaliteiten van de stad worden benoemd, 

evenals de kansen en de bedreigingen. De historie, de ligging en de levendigheid zijn 

duidelijke kwaliteiten. Daarnaast valt op dat de Leidse bevolking jong is en een goed 

opleidingsniveau heeft. Anderzijds is de stad nagenoeg volgebouwd; is er spanning op 

de woningmarkt en de ruimte voor wonen, werken en recreatie is beperkt. In navolging 

van deze nota wordt het structuurplan Boomgaard van Kennis geactualiseerd. 

 

2.2 Waterhuishouding 

Europees en nationaal 

4e Nota waterhuishouding (1998) 

De landelijke hoofdlijnen van beleid op het gebied van de waterhuishouding zijn hierin 

aangegeven, waarbij integraal waterbeheer en de watersysteembenadering belangrijke 

uitgangspunten vormen. Er wordt gestreefd naar een veilig en bewoonbaar land met 

gezonde en duurzame watersystemen. Relevant in dit kader is het streven naar duur-

zaam stedelijk waterbeheer, vergroting van de waterberging van watersystemen en een 

goede afstemming van het water- en het ruimtelijke ordeningsbeleid. 

 

Nota anders omgaan met water, waterbeleid in de 21e eeuw (2000) 

Deze nota is uitgegeven door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en verwoord het 

kabinetsstandpunt over het waterbeleid in de 21e eeuw. De nota heeft als doelstelling 

een ander waterbeleid te realiseren, aangezien het huidige watersysteem voor de toe-

komst niet op orde is. Aanleiding voor dit rapport is de situatie in de jaren 90 toen ver-

schillende delen van Nederland regelmatig te maken hadden met wateroverlast. Dit 

deed maatschappelijk en politiek de vraag rijzen of Nederland wel zijn waterhuishou-

ding op orde had voor de 21e eeuw.  

 

Door anders om te gaan met water moet er geanticipeerd worden op een stijgende 

zeespiegel een stijgende rivierafvoer, bodemdaling en een toename van de neerslag.  

 

Compensatie en waterberging zijn enkele onderdelen van dit beleid waar bij de ontwik-

keling van de speerpunten en andere ontwikkelingen in het plangebied rekening mee 

is gehouden. 
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Provinciaal en regionaal 

Beleidsplan milieu en water 2000-2004 

Duurzaamheid en omgevingskwaliteit zijn sleutelbegrippen in deze nota. Met dit be-

leidsplan wil de provincie vooral inzetten op de ontwerpende opgave om milieuproble-

men in de toekomst te voorkomen. Met duurzaamheid als uitgangspunt wil de provin-

cie Zuid-Holland in het handelen van nu de gevolgen op lange termijn meewegen. Om 

de kwaliteit van de omgeving duurzaam te verbeteren krijgt het milieu- en waterbeleid 

een meer sturende rol in ruimtelijke en economische ontwikkelingen. 

 

Voor anticiperend beleid speelt het bestemmingsplan een belangrijke rol. Met de voor-

ziene ontwikkelingen tracht de provincie vooraf inzicht te verkrijgen in verschillenden 

milieuaspecten. Deze milieuaspecten sluiten aan bij zes thema’s die in het beleidsplan 

zijn geformuleerd. Het gaat om: 

———— vitaal stedelijk gebied; 
———— bedrijvig Zuid-Holland; 
———— mobiliteit en omgevingskwaliteit; 
———— water en milieu in het landelijk gebied; 
———— grote wateren; 
———— handhaving en omgevingskwaliteit. 
 

Voor dit plan is met name het thema 'vitaal stedelijk gebied' van belang. De provincie 

Zuid-Holland wil een compact en vitaal stedelijk gebied met een sterk sociaal-

economisch draagvlak realiseren. De provincie streeft naar het terugdringen van de 

luchtverontreiniging, het faciliteren van duurzame mobiliteit, het openhouden van de 

groene ruimte rond de steden, het vergroten van het waterbergend vermogen en duur-

zaam bouwen. De provincie streeft voorts naar een verdere ontkoppeling tussen eco-

nomische groei en milieudruk. 

 

Bestemmingsplannen Blauw gekleurd 

De provincie heeft zich er voor uitgesproken om water een volwaardige plaats te geven 

en stelt het verplicht om in bestemmingsplannen een waterparagraaf op te nemen. 

Daarnaast is het van groot belang dat vanaf het begin van het planproces overleg 

wordt gevoerd tussen gemeente en waterbeheerder(s), om op goede wijze rekening te 

houden met uitgangspunten van duurzaam waterbeheer. Met ‘Bestemmingsplannen 

blauw gekleurd’ geeft de provincie richtlijnen voor de invulling van de waterparagraaf. 

In de waterparagraaf kan worden ingegaan op de resultaten van het overleg tussen 

gemeente en waterbeheerder. 

 

Hoogheemraadschap van Rijnland – De waterparagraaf in bestemmingsplannen 

Per 1 september 2000 is artikel 10 Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd.  

 

De wijziging beoogt de relatie tussen planvorming op het gebied van de ruimtelijke or-

dening en de waterhuishouding van beide kanten te versterken. Het is in dat kader van 

groot belang dat het waterbeleid zichtbaar wordt op de bestemmingsplankaarten en in 

de tekst van bestemmingsplannen.  
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Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een beleidsstuk opgesteld dat erop ge-

richt is richtlijnen te geven voor het opnemen van de waterparagraaf in bestemmings-

plannen. Achtergrondgedachte van het stuk is dat het water in bestemmingsplannen 

meer dan vroeger het geval was, een belangrijke rol in ruimtelijke ontwikkelingen 

speelt en moet spelen. 

  

Het beleid bevat aanbevelingen/richtlijnen voor de taakverdeling tussen de gemeenten 

en waterbeheerders, de karakterisering van watersystemen, het water in relatie tot 

functies en (gewenste) ruimtelijke ontwikkelingen en samenwerking tussen de ge-

meenten en waterbeheerders. 

Ten slotte bevat het beleidsstuk algemene principes omtrent het omgaan met water – 

zoals het tegengaan van versnippering in het watersysteem en het realiseren van een 

biologisch gezond watersysteem – en beleidsuitspraken omtrent verschillende onder-

werpen die met water te maken hebben: eisen waterberging, afvoercapaciteit, beper-

king dempen, vaststellen peil en dergelijke Daarnaast aanbevelingen voor de planolo-

gische doorwerking. Met dit beleid houdt de gemeente rekening. 

 

Hoogheemraadschap van Rijnland – Waterneutraal bouwen 

Begin 2003 is het rapport Waterneutraal bouwen verschenen. Centraal in het rapport 

staat het vasthouden, bergen of afvoeren bij een transformatie van onverhard naar 

verhard gebied in boezemland. Aanleiding van dit rapport (en vele andere waternota’s) 

is de situatie in de jaren 90 wanneer verschillende delen van Nederland regelmatig 

overlast van water hebben. Dit deed maatschappelijk en politiek de vraag rijzen of Ne-

derland wel zijn waterhuishouding op orde had voor de 21e eeuw. 

 

Doel van het rapport Waterneutraal bouwen is het geven van een onderbouwing van 

het benodigd percentage open water dat noodzakelijk is om de negatieve gevolgen 

voor de waterhuishouding bij transformatie van onverhard naar verhard gebied in het 

boezemland teniet te kunnen doen. Onder meer de opgenomen 15% regel is hieruit af-

komstig.  

 

Deze regel houdt in dat extra waterbezwaar als gevolg van toenemende verstedelijking 

kan worden opgevangen, als in het plangebied een oppervlak gelijk aan 15% van het 

nieuw aan te leggen verhard oppervlak gereserveerd wordt voor extra open water. Dit 

open wateroppervlak komt bovenop het al bestaande oppervlak aan open water. 

 

Hoogheemraadschap Rijnland van Rijnland – Waterbeheerplan (2006) 

In dit plan geeft Rijnland aan wat zijn ambities voor de komende planperiode zijn en 

welke maatregelen in het watersysteem worden getroffen. De ambities en maatregelen 

richten zich op het waarborgen van de veiligheid, het verder verbeteren van het beheer 

en de inrichting van het waterhuishoudkundig systeem en het verbeteren van de wa-

terkwaliteit.  
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De verandering van het klimaat leidt naar verwachting tot meer lokale en heviger bui-

en, perioden van langdurige droogte en zeespiegelrijzing. De maatregelen in het water-

beheerplan bereiden het beheergebied de komende jaren voor op deze ontwikkelingen. 

Rijnland is op meerdere manier bezig om bovenstaande ambities te verwezenlijken. 

Enerzijds wordt bekeken of het huidige watersysteem aan de eisen voldoet en rekening 

houdend met klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling ook blijft voldoen. 

Zo nodig worden maatregelen uitgevoerd als dat het niet het geval is (op orde krijgen). 

Anderszijds wordt er voor gezorgd dat bij veranderingen in het watersysteem als gevolg 

van ruimtelijke ontwikkelingen het watersysteem blijft voldoen (op orde houden). 

 

Hoogheemraadschap Rijnland van Rijnland - Beleids- en algemene regels 2009 

De beleidsregels en algemene regels 2009 maken het mogelijk dat het Hoogheem-

raadschap van Rijnland haar taken als waterkwaliteits- en -kwantiteitsbeheerder kan 

uitvoeren. De keur is een verordening van de waterbeheerder met wettelijke regels (ge-

bods- en verbodsbepalingen) voor waterkeringen (dijken en kaden), watergangen (ka-

nalen, rivieren, sloten en beken) en andere waterstaatswerken (bruggen, duikers, stu-

wen, sluizen en gemalen. Er kan een ontheffing van de in de Keur vastgelegde gebods- 

en verbodsbepalingen worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel te mogen 

uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt wordt geregeld in een Keurvergunning. In de be-

leidsregels, die bij de Keur horen, is het beleid van Rijnland nader uitgewerkt. 

 

Gemeentelijk 

Binnen de gemeente Leiden vigeren een aantal water(huishoudkundige) nota’s. Het 

betreft het Waterplan Leiden (2007), gemeentelijk rioleringsplan, Baggerbeheersplan 

Leiden, en de gemeentelijke Grondwaternota en Aansluitverordening riolering Leiden. 

 

Om problemen met wateroverlast te voorkomen, om een goede waterkwaliteit te waar-

borgen én om de beleving van water voor burgers te vergroten, is de Watertoets in het 

leven geroepen. De Watertoets is een sinds 2003 verplichte procedure die er voor zorgt 

dat water en de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk moment bij de planvorming 

worden betrokken.  

 

De Watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uit-

eindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en be-

sluiten. De waterparagraaf is een vereiste die volgt uit de Watertoets. De Handleiding 

‘Watertoets Leiden. Praktisch omgaan met Watertoets en waterbeleid bij ruimtelijke 

plannen’ geeft alle betrokkenen meer duidelijkheid hoe praktisch om te gaan is met de 

Watertoets en de watereisen, wensen en kansen. Het is opgesteld in samenspraak met 

het Hoogheemraadschap van Rijnland. Gebruik van deze Handleiding en met name het 

Stappenplan inclusief de invullijst versnelt het planproces. Door vroegtijdig de waterei-

sen in kaart te brengen en hiermee rekening te houden wordt de goedkeuring van het 

plan en het verkrijgen van de ontheffing van de keur van het Hoogheemraadschap van 

Rijnland vergemakkelijkt. 

 

 



Bestemmingsplan Trekvaartplein Gemeente Leiden 

Croonen Adviseurs 

16 

Waterplan Leiden (2007) 

Met het Waterplan Leiden hebben de gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap 

van Rijnland afgesproken om gezamenlijk knelpunten in het watersysteem efficiënter 

op te lossen, kansen te benutten en andere te inspireren om ‘Leiden Waterstad’ nog 

beter op de kaart te zetten. In het Waterplan Leiden wordt aan de hand van de volgen-

de vier thema’s een visie op het water gegeven: Ruimte voor water, Water als trekpleis-

ter, Schoon en gezond water, Water in de wijk. Deze visie is vertaald in een uitvoe-

ringsprogramma 2008-2010 met gezamenlijke maatregelen. 

 

Gemeentelijk rioleringsplan 2004-2008 

Het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) is een beleidsmatig en strategisch plan voor de 

aanleg en beheer van de gemeentelijke riolering. De technische uitwerking vindt plaats 

in operationele plannen. Elke 5 jaar wordt door de gemeente een nieuw GRP gemaakt. 

Het GRP wordt vastgesteld door de raad. In het GRP tot aan 2003 ligt het accent onder 

meer op milieuhygiënische verbeteringen (terugdringen overstort) en aanleg van een 

verbeterd gescheiden rioolstelsel. 

 

Baggerbeheersplan Leiden 2000-2004 

Binnen de gemeente Leiden is sprake van een achterstand in de uitvoering van onder-

houdsbaggerwerk. Het gaat hierbij om watergangen die in onderhoud zijn bij de ge-

meente Leiden. Het baggerbeheersplan 2000-2004 is vastgesteld door de gemeente-

raad. Het plan geeft in concreto de planning aan van de watergangen die in de jaren 

2000-2004 gebaggerd gaan worden. Bij de prioritering van de werkzaamheden wordt 

rekening gehouden met financiële beleidsmatige en milieuhygiënische aspecten. 

 

Gemeentelijke grondwaternota 

De zorg voor de kwaliteit en hoeveelheden grondwater is opgedragen aan de provincie. 

Wettelijk is echter niet geregeld wie welke taak heeft in het stedelijk grondwaterbe-

heer. In de grondwaternota wordt, vooruitlopend op een wettelijke regeling voor het 

grondwater, aangegeven hoe in Leiden met de problematiek (grondwateroverlast) 

wordt omgegaan. De nota heeft tot doel om na te gaan of grondwateroverlast een pro-

bleem vormt of kan gaan vormen en zo nodig maatregelen te treffen opdat oplossingen 

worden geboden en problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. 

 

Aansluitverordening riolering Leiden 

Particuliere huishoudens en bedrijven zijn verplicht om aangesloten te zijn op het 

openbaar riool. De aansluiting of de wijziging van de bestaande aansluiting dient door 

de rechthebbende bij de gemeente te worden aangevraagd.  

 

In de Aansluitverordening zijn de regels en voorwaarden genoemd om tot de aanslui-

ting van percelen op het gemeentelijk rioolstelsel te komen, teneinde de verplichtingen 

van gemeente en huiseigenaren eenduidig te regelen. De verordening is door de raad 

vastgesteld. 
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2.3 Cultuurhistorie en archeologie 

Europees en nationaal 

Europees beleid, Verdrag van Malta 

In 1998 is het Verdrag van Malta tot stand gekomen. Doelstelling van het verdrag is de 

bescherming en het behoud van archeologische waarden. Ter uitvloeisel van dit ver-

drag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het archeologisch 

erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van het plan 

een rol spelen. Dit verdrag is hiermee van toepassing op de ontwikkelingslocaties in 

het plangebied. 

 

Nota Belvedère 

Vanuit een ontwikkelingsgerichte visie op de omgang met cultuurhistorie worden in de-

ze nota beleidsmaatregelen voorgesteld die tot een kwaliteitsimpuls bij de toekomstige 

inrichting van Nederland zouden moeten leiden. Doelstelling van de nota is om de alom 

aanwezige cultuurhistorische waarden sterker richtinggevend te laten zijn bij de inrich-

ting van Nederland om daarmee het aanzien van Nederland aan kwaliteit te laten win-

nen en tegelijkertijd de onderlinge samenhang van cultuurhistorische waarden op het 

terrein van de archeologie, gebouwde monumenten en historische cultuurlandschap te 

versterken. 

 

Monumentenwet 1988 

Een deel van het culturele erfgoed wordt beschermd via 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’ geeft daarnaast de mogelijkheid tot aanwijzing van beschermde 

stads- en dorpsgezichten. Onder stads- en dorpsgezicht worden groepen van onroeren-

de zaken bedoeld die een bijzondere eigenschap hebben en in welke zich een of meer 

monumenten bevinden. De aanwijzing zorgt voor extra bescherming via aangepaste 

bestemmingsplannen en het daarbij horende vergunningenstelsel. De leeftijdsgrens 

van 50 jaar schuift steeds op, er komen daarom steeds meer gebouwen bij die rijks-

monument kunnen worden. 

 

De Monumentenwet richt zich voornamelijk op bescherming. Wanneer het gewenst is 

dat monumenten gebruikt worden voor het stimuleren van ontwikkelingen, zullen ande-

re instrumenten een rol moeten spelen.  

 

De Monumentenwet geeft aan gemeenten de vrijheid om zelf monumenten aan te wij-

zen en een monumentenlijst op te stellen. Een gemeentelijk monument mag jonger zijn 

dat 50 jaar, maar kan geen gebruik maken van de middelen die het Rijk ter beschik-

king stelt. 
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Wet op de Archeologische Monumentenzorg 

In 1992 werd in Valetta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa 

aangesloten landen het ‘Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeolo-

gisch Erfgoed’, beter bekend onder de naam ‘Verdrag van Malta’, ondertekend.  

De wet tot goedkeuring van het verdrag is aangenomen door het Nederlands parlement 

en op 9 april 1998 in het Staatsblad gepubliceerd. Na enkele malen uitstel is het wets-

voorstel in april 2006 door de Tweede Kamer aangenomen en in december van dat 

jaar door de Eerste Kamer bekrachtigd. De Wet op de Archeologische Monumentenzorg 

is op 1 september 2007 in werking getreden. De nieuwe wet heeft zijn beslag gekregen 

via een wijziging van de Monumentenwet 1988, aanpassingen in de Wet op de Ruimte-

lijke Ordening (WRO) en enkele andere wetten. 

 

Met de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg is het accent komen te lig-

gen op het streven naar het behoud en beheer van archeologische waarden in de bo-

dem (in situ) en het beperken van (de noodzaak van) archeologische opgravingen. Uit-

gangspunt van het nieuwe beleid is tevens het principe ‘de verstoorder betaalt’. Bij het 

voorbereiden van werkzaamheden die het bodemarchief kunnen verstoren (zoals de 

aanleg van een weg, een nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein), dient onderzocht te 

worden of daardoor archeologische resten verstoord kunnen worden (dat kan bijvoor-

beeld door booronderzoek of sleuvenonderzoek - beide na een gedegen bureauonder-

zoek). Als uit het onderzoek blijkt dat er archeologische waarden aanwezig zijn en deze 

niet ter plaatse behouden kunnen blijven, dan dient de initiatiefnemer van het werk de 

kosten die gepaard gaan met het opgraven en conserveren van de plaats te dragen. 

 

Met de introductie van de nieuwe wet zijn de kerntaken en bestuurlijke verantwoorde-

lijkheden van gemeenten veranderd. Eén van de belangrijkste consequenties is, dat 

gemeenten een centrale rol is toegekend in de bescherming van archeologisch erf-

goed. In de wet is bepaald, dat gemeenten door inzet van een planologisch instrumen-

tarium het archeologisch belang dienen te waarborgen. Bescherming van het archeolo-

gisch erfgoed kan onder meer vorm krijgen door in bestemmingsplannen regels ter be-

scherming van bekende en te verwachten archeologische waarden op te nemen.  

 

Gemeentelijk 

Monumentenverordening  

De Monumentenverordening 2009 van de gemeente Leiden regelt zaken met betrek-

king tot gemeentelijke monumenten. Wijzigingen aan monumenten zijn altijd vergun-

ningplichtig. Dit betreft zowel het inwendige van het monument als de buitenkant. Vaak 

is ook voor het bijbouwen van een bijgebouw op het perceel een vergunning nodig. Als 

de vergunning op grond van de monumentenverordening noodzakelijk is, moet ook al-

tijd een bouwvergunning worden aangevraagd. Bij monumenten geldt de regel voor ver-

gunningvrij bouwen niet.  

 

Nota Cultureel Erfgoed Leiden 

De nota Cultureel Erfgoed Leiden (2005 – 2015) betreft het beleid ten aanzien van 

monumenten, bouwhistorie, beschermd stadsgezicht en archeologie. 
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Hieraan liggen tevens wettelijke verplichtingen ten grondslag zoals de Monumenten-

wet, inclusief de Wet op de archeologische monumentenzorg. De nota geeft onder 

meer aan dat een cultuurhistorische paragraaf onderdeel dient uit te maken van een 

bestemmingsplan. 

 

2.4 Milieu 

Europees en nationaal 

Nationaal Milieubeleidsplan 4 (2001) 

Voor een groot aantal knelpunten kan nog niet aan de minimale milieukwaliteitcondi-

ties worden voldaan. Daarom krijgt het stedelijk gebied in het Nationaal Milieubeleids-

plan 4 (NMP 4) extra aandacht. Het gaat om gezondheidsverlies door luchtvervuiling 

(NO2 en fijn stof), geluidhinder of te grote risico’s op calamiteiten. Volgens het NMP 4 

staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk door een opeenstapeling van mili-

euproblemen, die onder andere veroorzaakt worden door de intensiteit van het ver-

keer, de ouderdom van de bebouwing, de bedrijvigheid en de beperkte aanwezigheid 

van groen. Om de milieukwaliteit van de stad te vergroten moeten lawaai, lucht, bo-

dem- en (grond)waterverontreiniging worden aangepakt.  

 

Provinciaal en regionaal 

Regionaal Milieubeleidsplan (2003-2010)  

De landelijke doelstelling uit het NMP 4 is ook de doelstelling voor de bij de Milieu-

dienst aangesloten gemeenten. De doelstelling is: ‘een gezond en veilig leven, in een 

aantrekkelijke leefomgeving, te midden van een vitale natuur, zonder de mondiale di-

versiteit aan te tasten of natuurlijke hulpbronnen uit te putten, hier en nu en elders en 

later’.  

 

Enkele relevante beleidsuitgangspunten uit het concept Milieubeleidsplan zijn: 

———— Water, natuur, groen, energie en openbaar vervoer zijn sturende elementen bij de 
totstandkoming van ruimtelijke plannen. De landschappelijke onderlegger, inclusief 

bodemtypologie, het watersysteem, en natuur- en landschappelijke waarden vor-

men het hoofduitgangspunt voor de inrichting van de ruimte. Zo wordt er niet ge-

bouwd in waardevolle gebieden zoals de ecologische structuur en juist wel op loca-

ties waar veel mensen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. 

———— Herstructureren van woon- en werkgebieden heeft voorrang op uitbreiden. 
———— Waar mogelijk worden intensief- en meervoudig ruimtegebruik sterk bevorderd. In 

stedelijke gebieden wordt gedacht aan gestapelde bouw, in randmilieus kan worden 

gedacht aan 'compacte buurten in het groen'. 

———— Bestaande bedrijventerreinen worden zo duurzaam mogelijk (her)ingericht. Tenmin-
ste is er sprake van parkmanagement, aandacht voor energie, water en inpassing 

natuur- en cultuurwaarden. 

 

Geluidskaart Milieudienst West-Holland 

In het kader van de EU-richtlijn Omgevingslawaai heeft Leiden een geluidskaart en ac-

tieplan gemaakt om de geluidssituatie in beeld te brengen. 
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De richtlijn richt zich vooral op het vaststellen, beheersen en waar nodig gewenst ver-

lagen van geluidsniveaus in de leefomgeving. Het toepassingsgebied beperkt zich tot 

een aantal gedefinieerde brontypen, te weten schadelijke en hinderlijke effecten door 

weg- en railverkeer en luchtvaart van een zekere omvang, alsmede specifieke vastge-

legde industriële activiteiten. 

 

Uit de geluidskaarten blijkt dat er in Leiden een relatief beperkt deel van de bevolking 

blootgesteld is aan ernstige geluidhinder. Het binnenstedelijk wegverkeer vormt verre-

weg de belangrijkste bron en leidt bij circa 3.300 woningen tot geluidsbelastingen met 

een gezondheidsrisico.  

 

In het actieplan worden de acties beschreven die de gemeente wil uitvoeren in de 

planperiode 2008 – 2013, om deze situatie te verbeteren. Leiden wil de geluidbelas-

ting terugbrengen door in de eerste plaats maatregelen aan de bron te nemen. Dat zijn 

maatregelen die leiden tot minder verkeer én tot verkeer dat minder geluid produceert. 

Zulke maatregelen worden ook in het kader van de luchtkwaliteit al overwogen. 

Voor geluid denkt de gemeente aan toepassing van stille wegdekken op knelpuntsitua-

ties. Als zo’n stil wegdek wordt aangelegd op het moment dat een wegdek tóch al aan 

vervanging toe is, zijn de kosten beperkt. 

 

Spoorweglawaai leidt in Leiden ook tot ernstige geluidhinder, maar de prioriteit daar-

van is duidelijk ondergeschikt aan die van wegverkeer. 

 

Het geluid van bedrijven vormt in Leiden geen knelpunt. 

 

Vliegtuiglawaai wordt in Leiden wel als bron van geluidhinder ervaren, veroorzaakt door 

vliegverkeer van en naar de luchthaven Schiphol.  

 

De maatregelen om deze hinder te reduceren vallen buiten de competentie van de ge-

meente. Daarom komen deze maatregelen in het actieplan niet aan de orde. 

 

Gemeentelijk 

Besluit bodemkwaliteit (2008) 

Medio 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht geworden. Dit vervangt het 

Bouwstoffenbesluit en de Vrijstellingsregeling grondverzet. Het besluit biedt de moge-

lijkheid om ten aanzien van bodembeheer te kiezen voor een landelijk geldend ‘gene-

riek beleid’, dan wel zelf ‘gebiedsspecifiek’ beleid op te stellen. Hangende deze keuze 

geldt in het gebied van de Milieudienst West-Holland het ‘overgangsbeleid’ uit het Be-

sluit bodemkwaliteit. Dat betekent dat voorlopig het nu geldende bodembeheerbeleid 

nog van kracht is. 
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Voorlopig geldt derhalve nog dat grondverzet is toegestaan: 

———— Als de nu nog geldende bodemkwaliteitskaarten dat toestaan. 
———— Op basis van het ‘één op één beleid’ beleid uit de regionale nota Bodembeheerbe-

leid. Dat behelst dat grondverzet altijd is toegestaan als de toe te passen grond be-

ter van kwaliteit is als de ontvangende bodem en de toe te passen kwaliteit voldoet 

aan de bodemgebruikswaarde die hoort bij de functie (bestemming) van de locatie. 

 

Zodra de definitieve keuze is gemaakt ten aanzien van het nieuwe beleid en dit be-

stuurlijk is vastgesteld vervalt het overgangsbeleid. 

 

Luchtkwaliteitsplan 2005-2010 

De rapportage luchtkwaliteit van 2006 heeft laten zien dat in Leiden sprake is van een 

plandrempeloverschrijding van één van de stoffen uit het Besluit luchtkwaliteit, de 

jaargemiddelde stikstofdioxideconcentratie. 

 

In het ‘Luchtkwaliteitsplan Leiden 2005-2010’, vastgesteld op 31 januari 2006, wordt 

een overzicht gegeven van de maatregelen die in de gemeente Leiden al uitgevoerd 

zijn, en nog moeten worden uitgevoerd om in 2010 wél aan de eisen van het Besluit 

luchtkwaliteit te voldoen. Een berekening van het effect van deze maatregelen toont 

aan dat mits het beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, de luchtkwaliteit zodanig 

zal verbeteren dat in 2010 waarschijnlijk aan de grenswaarde zal worden voldaan. In 

het Luchtkwaliteitsplan Leiden 2005-2010 wordt op basis van berekeningen geconclu-

deerd dat als gevolg van reeds of bijna vastgesteld beleid, de luchtkwaliteit in de ge-

meente zal verbeteren. Met uitzondering van de Plesmanlaan zullen alle in het beleid 

onderzochte gevoelige locaties in 2010 voldoen aan stikstofdioxidenorm. Op de Ples-

manlaan zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden indien de aanleg 

van de eventuele Rijnlandroute niet voldoende verbetering bewerkstelligt. 

 

Op de Hooigracht, Kooilaan, Langegracht, Morsweg en Willem de Zwijgerlaan zal in 

2010 nog sprake zijn van een overschrijding van de daggemiddelde norm voor fijnstof. 

Het Luchtkwaliteitplan Leiden benoemt een aantal mogelijke maatregelen om ook met 

betrekking tot fijnstof in 2010 te kunnen voldoen aan de gestelde norm.  

 

Het gaat bijvoorbeeld om het instellen van een milieuzone, groene golf, een schoner en 

zuiniger gemeentelijke wagenpark en diverse bewustwordingscampagnes. De komende 

periode zal worden benut voor uitvoering van de maatregelen. 

Het Luchtkwaliteitsplan Leiden 2005-2010 geeft aan dat ook aandacht moet worden 

besteed aan het voorkomen van nieuwe knelpunten. Voor bestemmingsplannen die 

ontwikkelingen mogelijk maken geldt dat per plan een luchtkwaliteitsonderzoek moet 

plaatsvinden. In het geval van overschrijdingen kunnen oplossingen gevonden worden 

in de maatregelen uit het Luchtkwaliteitsplan. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om op 

locaties waar veel mensen wonen of zich voornamelijk gevoelige groepen (ouderen, 

zieken, kinderen) bevinden, of bij sportterrein waar mensen zich intensief fysiek in-

spannen, uit te gaan van luchtkwaliteitwaarden die aanmerkelijk lager liggen dan de 

wettelijke grenswaarden. 
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Geluidsnota Leiden (2004) 

Met de vaststelling van de geluidsnota in 2004 heeft het gemeentebestuur van Leiden 

het beleid ten aanzien van geluidhinder vastgesteld. Geluid wordt sinds die vaststelling 

als speerpunt voor het milieubeleidsplan beschouwd, integraal aangepakt en het be-

leid wordt gebiedsgericht ingevuld. Uitgangspunt van die geluidsnota uit 2004 is, dat er 

voor ieder gebiedstype een passend geluidsniveau is vastgesteld. In het drukke, leven-

dige centrum is dit vanzelfsprekend een ander geluidsniveau dan in een rustige woon-

wijk. Per gebiedstype is er in de geluidsnota een bovengrens vastgesteld, die de ge-

meente niet wil overschrijden. Daarmee legt de geluidsnota vooral vast, hoe de ge-

meente in toekomstige situaties met geluid wil omgaan en biedt de geluidsnota een 

beoordelingskader voor de bestaande situaties in de stad. 

 

2.5 Ecologie 

Europees en nationaal 

Flora- en faunawet 

Werkzaamheden die worden uitgevoerd om ontwikkelingen mogelijk te maken, kunnen 

mogelijk aanwezige natuurwaarden verstoren of aantasten. Om deze reden dient –in 

het kader van de Flora- en faunawet– een ecologische toets uit te worden gevoerd om 

het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de aanwezige natuurwaarden inzichte-

lijk te kunnen maken. In het kort komen verplichtingen in het kader van de Flora- en 

faunawet op het volgende neer: 

———— onderzoeken of er beschermde planten of dieren voorkomen in het te ontwikkelen 
gebied; 

———— voorkómen van verstoring van deze beschermde planten en dieren; 
———— eventueel vóóraf bieden van een alternatief voor de gevonden soorten (bijvoorbeeld 

in de vorm van vervangende verblijfplaatsen); 

———— eventueel aanvragen van een ontheffing met een gedegen ecologische onderlegger 
en/of compensatieplan. 

 

De flora- en faunawetgeving is sinds februari 2005 gewijzigd. Hierbij is het bescher-

mingsregime voor algemeen voorkomende soorten verlicht en kan het aanvragen van 

ontheffingen voor een aantal beschermde soorten worden voorkomend als gewerkt 

wordt volgens een gedragscode.  

 

De gemeentelijke Gedragscode voor ruimtelijke ontwikkelingen in Leiden en het daarbij 

horende ecologische toetsingskader geeft inzicht in de diverse verplichtingen die dit 

met zich meebrengt en kan op elk stedelijk project worden toegepast. 

 

Provinciaal en regionaal 

Landschapsbeleidsplan Leidse regio en Warmond 2002 

Het regionale landschapsbeleidsplan heeft meerdere doelstellingen. Aangegeven moet 

worden hoe de agrarische, ecologische, recreatieve, cultuurhistorische en visueel – 

ruimtelijke kwaliteiten van het landschap behouden, versterkt of ontwikkeld kunnen 

worden op een zodanige manier, dat een meerwaarde ontstaat op regionaal niveau.  
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Daarnaast moet er een landschappelijk raamwerk worden ontworpen, waarin functies 

als landbouw, natuur, waterbeheer, recreatie en mogelijkheden voor verstedelijking 

duidelijk zijn gepositioneerd. Ook een optimale wisselwerking tussen stedelijke en lan-

delijke gebieden moet worden aangegeven. De relatie stad-land, de voedingsaders 

voor natuur in de stad, moet worden geoptimaliseerd en worden beschermd. 

 

Gemeentelijk 

Het groene beleid van de gemeente Leiden is onder andere vastgelegd in de Bomenno-

ta (1993) en de Kaderstelling Bomenbeleid 2004 – 2014 (actualisatie Bomennota), 

het Speelruimtebeleidsplan (1995; evaluatie 2000) en het Ecologisch Beleidsplan Lei-

den (EBL 1998; uitvoeringsprogramma 2002 en 2006). Leiden hanteert een groen-

norm van 75 m² per woning en een boomnorm van 0,9 boom per woning bij ontwikke-

lingen. Het volgen van de Gedragscode voor Ruimtelijke ontwikkelingen in Leiden mi-

nimaliseert de kans op conflicten met de Flora- en faunawet. In 2008 is het uitvoe-

ringsplan GroenActiePlan (GAP) vastgesteld. 

 

Notitie Speelruimte voor de Jeugd in Leiden (2006) en Speelruimtebeleidsplan (1995; 

evaluatie 2000) 

Eén van de doelstellingen van het Speelruimtebeleidsplan is een kwalitatieve en kwan-

titatieve verdeling van speelvoorzieningen over de stad en het creëren van ruimte voor 

jongeren (12-18 jaar), meer avontuurlijke speelplekken en de scheiding tussen open-

bare speelplekken en speeltuinen proberen op te heffen. 

 

Gedragscode voor ruimtelijke ontwikkelingen in Leiden (2005) 

Deze Gedragscode voor ruimtelijke ontwikkelingen in Leiden dient als leidraad voor 

ruimtelijke projecten waarbij sprake is van een functieverandering of werkzaamheden 

waarbij sprake is van een ruimtelijke verandering (zoals sloop, grondwerk of bouw). Het 

volgen van de gedragscode bij ruimtelijke ontwikkelingen minimaliseert de kans op 

conflicten met de Flora- en faunawet. Het Ecologisch toetsingskader voor stedelijke 

projecten (2003) en het Stadsnatuurmeetnet vormen de basis van de Gedragscode. 

 

Kaderstelling Bomenbeleid (2004 – 2014; actualisatie Bomennota 1993) 

De Bomennota heeft vier hoofddoelstellingen voor het ruimtelijk, beheersmatig en juri-

disch beleid: het aanvullen van structuurvormende bomenrijen, het beschermen van 

bomen (Bomenverordening), het verbeteren van groeiplaatsomstandigheden van bo-

men, het versterken van stad-land relatie door sortimentskeuze van bomen. 

 

Ecologisch Beleidsplan Leiden (1998) 

Het uitgangspunt van het Ecologisch Beleidsplan Leiden (EBL) is om de natuur mee te 

laten tellen als bewoner van de stad. Hierbij moeten de kansen om de natuur de stad 

in te halen optimaal worden benut en bedreigingen voor die natuur zoveel mogelijk 

worden beperkt, rekening houdend met de multifunctionaliteit van de stad en haar 

stedelijk groen. 
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Algemene doelstellingen die voortvloeien uit genoemde beleidskaders: 

———— Stadsnatuur laten meetellen als volwaardige bewoner van de stad. 
———— Het vastleggen van de Leidse Ecologische Groen Structuur (LES) en het maken van 

de noodzakelijke verbindingen binnen die structuur. 

———— Het regionaliseren van het Leidse stadsnatuurbeleid. 
———— Het voortzetten van programma’s voor natuurlijk beheer en communicatie over 

stadsnatuur. 

———— Het uitvoeren van het Stadsnatuurmeetnet Leiden. 
———— Voldoen aan Europese en Nederlandse regelgeving op het gebied van natuurbe-

scherming en soortenbescherming (zoals de Flora- en faunawet). 

———— Een boomnorm van 0,9 boom per woning en een groennorm van 75 m² per woning. 
Daarbij rekening houdend met behoeften die in de wijk spelen. 

———— Het behoud van waardevolle en monumentale bomen, het benutten van potenties 
om bomen te planten bij nieuwbouw- of renovatieplannen en het creëren van goede 

groeiomstandigheden. 

———— Het juridisch beschermen van bomen en het completeren van structuurvormende 
bomenrijen in de stad. 

———— Het nastreven van een goede coördinatie tussen wettelijke regelingen en vergun-
ningen (bijvoorbeeld vogelbroedseizoen, kapvergunningen, ecologisch toetsingska-

der). 

———— Het versterken van de natuurlijke relatie tussen stad en land. 
———— Een gelijkmatige verdeling van speelvoorzieningen over de hele stad, ruimte creë-

ren voor jongeren tussen 12 en 18 jaar en het realiseren van meer avontuurlijke 

(groene) speelplekken. Daarbij rekening houdend met demografische ontwikkelin-

gen en leeftijdsopbouw van de wijk. 

———— Voldoen aan de Europese veiligheidseisen voor speelplekken en –toestellen. 
———— Duurzaamheid in het handelen is troef, ‘schoon (oppervlakte)water’ maakt hier ze-

ker deel van uit. Andere punten in dit kader zijn: het afkoppelen van schoon water, 

zelfreinigende watersystemen, het hebben van een goede waterbalans, het toepas-

sen van verbeterd gescheiden rioolstelsels, het vasthouden van water, streven naar 

goede waterkwaliteit, etc. 

———— Meervoudig duurzaam grondgebruik. 
 

2.6 Wonen 

Provinciaal en regionaal 

Beleidsvisie Wonen Leidse Regio 2002 

De Beleidsvisie Wonen Leidse regio (2002) geeft een beeld van de trends en een 

kwantitatieve analyse van de Leidse woningmarkt. Enkele genoemde trends zijn: regio-

nalisering van de woningmarkt, stijgende ruimtebehoefte, verschuiving van een aan-

bod- naar een vraagmarkt, vergrijzing, gewenste aandacht voor duurzaamheid en een 

grotere keuzevrijheid van woonconsumenten.  

 

De kwantitatieve analyse leert dat er ultimo 2001 bijna 88.700 woningen waren in de 

Leidse regio, waarvan bijna 58% (51.280) in Leiden (bron: WBO 2002). 
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In de beleidsvisie is geraamd dat de voorraad in de regio in de periode 2000 2010 met 

12.000 woningen zou moeten groeien om in de behoefte te voorzien. In de perio-

de 2000-2003 zijn circa 2.200 woningen gerealiseerd. De actualisering Vinexbouw-

scenario van 2004 laat zien dat in dit jaar ruim 1.100 woningen zijn geprogrammeerd 

(inclusief Voorhout), waarvan 89 in Leiden. In de periode 2005-2010 zal dus nog veel 

moeten worden gebouwd om het geraamde tekort terug te brengen. Het merendeel 

(62%) van de uitbreiding zal door verdichting worden gerealiseerd. In 2004 is dat aan-

deel nog 29%.  

 

Verder blijkt dat Leiden relatief veel sociale huurwoningen (45% tegen 37% in de totale 

regio) en weinig koopwoningen (43% tegen 52%) heeft. In de woonvisie zijn afspraken 

gemaakt om die verhouding meer in evenwicht te brengen. 

De visie concludeert dat een flink deel van de woningen binnenstedelijk gerealiseerd 

moet worden, bijvoorbeeld door middel van herstructurering en verdichting. De visie 

concludeert tevens dat de verhouding tussen vraag en aanbod van de woningmarkt uit 

balans is. Transformatie van bestaande wijken en nieuwbouw moeten deze discrepan-

tie verhelpen. 

 

Gemeentelijk 

Woonvisie 2005-2015 

De Woonvisie Leiden is op 11 oktober 2005 door de Raad vastgesteld en beloopt de 

periode van 2005 tot 2015. De Woonvisie bestaat uit een schets van de ontwikkeling 

van de woningmarkt in het algemeen gedurende de afgelopen decennia, een analyse 

van de Leidse situatie op dit moment, de visie zelf en het daarop aansluitende actie-

programma voor Leiden.  

 

In het actieprogramma zijn zowel kwantitatieve aspecten (de regionale woningbouwaf-

spraken, hoeveel gaan we bouwen etc.) als kwalitatieve aspecten van de woningbouw-

opgave verwerkt (voor wie bouwt Leiden, houden we voldoende rekening met groeien-

de doelgroepen als ouderen, welk kwaliteitsniveau voor duurzaam bouwen willen we 

realiseren etc.). Leiden wil een stad zijn waar alle inwoners (binnen hun financiële mo-

gelijkheden) vrij kunnen kiezen voor een woning met de door hen gewenste kwaliteit. 

Om dit te bereiken staan drie doelen centraal: 

———— doorstroming bevorderen door snel te bouwen in die segmenten waar de spanning 
op de woningmarkt het grootst is; 

———— het maken van een kwaliteitssprong zowel in de nieuwbouw als in de bestaande 
voorraad; 

———— zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor de huishoudens met een laag in-
komen. 

 

De Woonvisie constateert dat er in de afgelopen jaren te weinig is gebouwd, waardoor 

de kwalitatieve en kwantitatieve spanningen zijn vergroot. Hoofddoel is dan ook om tot 

2010 4.000 woningen te bouwen, waarvan 20% sociale huurwoningen moeten zijn. 

Aanvullend dienen circa 3.500 woningen te worden gerenoveerd, waarbij ongeveer 

90% in dezelfde huurprijsklasse blijft. 
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Een tweede hoofddoel is om de kwaliteit van de woningen te vergroten. Een groot deel 

van de huidige woningen kent een beperkte woninggrootte. Daarom richt de kwalitatie-

ve aandacht zich op zaken als woninggrootte (minimaal 100 m² voor zowel eengezins-

woningen als appartementen) en op het maken van bergruimte (niet meer verplicht 

volgens de bouwregelgeving). 

 

Met de sterke groei van een belangrijke doelgroep als ouderen is het bouwen van le-

vensloopbestendige woningen van groot belang. Levensloopbestendigheid wordt uitge-

drukt in een classificatiesysteem van het RAVG (Rijnlands Revalidatie Centrum) dat 

met sterren werkt.  

 

Levensloopbestendige nieuwbouwprojecten dienen te voldoen aan minimaal drie ster-

ren (financieel zijn de kwaliteitseisen omtrent woninggrootte, berging en levensloopbe-

stendigheid nog niet doorgerekend in de huidige globale grondexploitatie van het Kooi-

plein) en levensloopbestendige projecten in de bestaande voorraad aan ten minste 

twee sterren. Duurzaam bouwen (pluspakket) is een ander belangrijk doel. Wat betreft 

de spreiding van woonzorgzones is in een andere nota een aantal belangrijke uit-

gangspunten te vinden (Nota Wonen, Zorg en Welzijn). 

 

Leiden is een stad met veel verschillende woongebieden, met een verschillende uitstra-

ling, woonklimaat en imago, ofwel met een verschillend woonmilieu. Voor grotere pro-

jecten is in de Woonvisie het gewenste toekomstige woonmilieu vastgelegd. Het berei-

ken van de beleidsdoelen geformuleerd in de Woonvisie is van groot belang. Medewer-

king van de gemeente zal steeds (mede) hieraan worden getoetst.  

 

2.7 Maatschappelijke voorzieningen 

Gemeentelijk 

Nota wonen, zorg en welzijn 

Doel van de nota is de Gemeente Leiden een stad te laten zijn waarin alle mensen, in-

clusief die met een zorgbehoefte, goed wonen, actief kunnen participeren in de samen-

leving en zelf de regie in handen hebben bij de invulling van de wijze waarop hun zorg-

behoefte wordt vervuld. Het beleid kan in zeven speerpunten worden samengevat: 

———— Preventie voorop. 
———— Vraag gestuurd: denken vanuit de zelfstandige vrager. Het speerpunt vraagt om een 

transformatie van de woningmarkt, waardoor er enkele duizenden ‘geschikte’ wo-

ningen bij komen voor mensen met een zorgvraag. 

———— Diversiteit vraagt om maatwerk: buurtgerichte benadering: Per samenhangend 
woongebied wordt een analyse gemaakt van de huidige stand van zaken en de te 

verwachten ontwikkelingen.  

———— Samenwerken, informeren en regisseren. Er wordt een drietafeloverleg geïntrodu-
ceerd waar onder leiding van de corporaties (wonentafel), het zorgkantoor (zorgta-

fel) en de gemeente (welzijnstafel) een actieprogramma wordt uitgewerkt en de uit-

voering wordt gemonitord. De voorzitters van de tafels rapporteren aan de wethou-

der wonen, zorg en welzijn. 
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———— Kennis van de vraag nodig. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de wonen, zorg 
en welzijnsvraag van niet-senioren.  

———— Efficiënte oplossingen. Met de introductie van het concept woonservicezone wil de 
gemeente efficiënte en duurzame oplossingen stimuleren. 

———— Beperkte middelen en capaciteiten vragen om prioriteiten. In eerste instantie kiest 
de gemeente ervoor haar inspanningen te richten op Leiden-Noord en Zuidwest; dat 

neemt niet weg dat de mogelijkheid bestaat dat ook in het plangebied initiatieven 

en mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het kunnen voldoen aan de toe-

komstige grote vraag naar geschikte woningen worden bekeken en afgewogen. 

 

2.8 Verkeer en vervoer 

Europees en nationaal 

Nota mobiliteit 

De Nota Mobiliteit geeft de visie van het rijk op het verkeer en vervoersbeleid weer tot 

en met 2020. De Nota is in samenwerking met de provincies, gemeenten, kaderwetge-

bieden en waterschappen tot stand gekomen.  

 

De Nota Mobiliteit is een zogenaamde planologische kernbeslissing (pkb), een planfi-

guur die wordt beschreven in de Wet op de Ruimtelijke Ordening en die de nota zijn 

wettelijke status geeft. Dit betekent dat eerst een beleidsvoornemen wordt gemaakt, 

waarna inspraak en advies volgen en tot slot een kabinetsstandpunt met parlementai-

re behandeling. De ruimtelijke aspecten van het verkeers- en vervoersbeleid komen te-

rug in de Nota Ruimte van het ministerie van VROM. 

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft op 28 mei 2004 de hoofdlijnennotitie 

voor de Nota Mobiliteit aan de Tweede Kamer aangeboden. In de hoofdlijnennotitie 

worden de volgende beleidsdoelen aangegeven: 

1 het verbeteren van de internationale bereikbaarheid; 
2 het verbeteren van de interne en onderlinge bereikbaarheid van de nationale stede-

lijke netwerken en economische kerngebieden; 

3 een goed functionerend systeem voor het vervoer van personen en goederen als 
essentiële voorwaarde voor economische ontwikkeling; 

4 het inzetten op proces- en technologie-innovatie ter realisering van de beleidsdoe-
len. 

 

De uitgangspunten bij het realiseren van deze beleidsdoelen zijn betrouwbare reistij-

den, vlotte en veilige verkeersafwikkeling binnen de (inter)nationale wettelijke en be-

leidsmatige kaders van milieu en leefomgeving. Een goede bereikbaarheid is een 

voorwaarde voor de sociale en economische ontwikkeling in Nederland. Op zijn beurt 

creëert die ontwikkeling weer nieuwe mobiliteit. Mobiliteit mag, maar niet altijd en 

overal. Mensen moeten mobiel kunnen zijn om maatschappelijk te kunnen participe-

ren. 
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Provinciaal en regionaal 

Regionaal Verkeer en Vervoerplan  

Begin juli 2002 is het ontwerp Regionaal Verkeer en Vervoerplan verschenen. In dit 

RVVP met de titel ‘De Regio’s Verbonden’ wordt aangegeven wat de komende jaren het 

beleid zal zijn voor de Leidse Regio, de Duin en Bollenstreek en de Provincie Zuid-

Holland. Met het plan wil men vraagstukken aanpakken die op het gebied van mobili-

teit een bijdrage leveren aan een goed klimaat om te wonen, werken en ondernemen 

in de regio. 

 

Ten aanzien van het plangebied zijn de volgende aandachtvelden van belang: 

1 Mobiliteit en ruimte; dit aandachtveld stelt de volgende doelen: 
a betere afstemming van de ruimtelijke ontwikkelingen en de vervoersnetwerken; 

b bundeling van activiteiten op locaties die goed bereikbaar zijn met de vervoer-

middelen die daarbij horen; in dit geval het openbaar vervoer; 

c een uitgekiende ruimtelijke ordening, zodat gebruik van fiets en openbaar ver-

voer gestimuleerd worden. 

 

2 De fiets; dit aandachtveld stelt de volgende doelen: 
a meer gebruik van de fiets in stedelijke gebieden; 

b gebruik van fiets als voor- en natransport bij het openbaar vervoer. 

 

3 Openbaar vervoer; dit aandachtsveld stelt de volgende doelen: 
a een snel en hoogwaardig verbindend regionaal hoofdnet (RijnGouweLijn); 

b het hoofdnet en het onderliggend netwerk moeten afzonderlijk en eenduidig 

herkenbaar zijn. 

 

Gemeentelijk 

GVVP, Leiden, stad in beweging (2006) 

Leiden is strategisch gelegen als schakelpunt tussen de Noord- en Zuidvleugel van de 

Randstad. Dat blijkt ook uit de mobiliteitscijfers. De gemiddelde Leidenaar maakt 10% 

meer verplaatsingen dan personen in vergelijkbare sterk stedelijke gemeenten. Om dit 

zowel nu en in de toekomst vlot en veilig te kunnen blijven doen zijn er diverse inspan-

ningen nodig. Omdat het verkeers- en vervoersbeleid in Leiden nu nog verwerkt is in 

een scala aan deelplannen is dit integraal verkeers- en vervoersplan opgesteld. Hierin 

is de onderliggende visie verwoord, wordt de samenhang met andere vakdisciplines 

aangeven, komen alle vervoerwijzen aan bod en is een actieplan opgesteld voor uit-

werking van het beleid. Nadrukkelijk is daarbij gekeken naar de verwachtingen voor de 

toekomst.  

 

Centraal binnen het plan staat het stimuleren van duurzame mobiliteit. Dat wil zeggen 

dat door de te nemen maatregelen én de noodzakelijke bereikbaarheid van voorzienin-

gen met verschillende vervoerswijzen is gewaarborgd én een bijdrage wordt geleverd 

aan een kwalitatief goede leefomgeving. De mobiliteitsvraag wordt gefaciliteerd uit 

oogpunt van vitaliteit en economie. 
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Echter, Leiden als historische stad en verblijfsplaats, waar de netwerkstructuur en de 

openbare ruimte niet optimaal zijn ontwikkeld op het massale autogebruik van de 

nieuwe tijd, noodzaakt wel tot een beheerste groei van die mobiliteit. 

 

Er wordt sterk ingezet op behoud en verbetering van het aandeel langzaam verkeer in 

de verplaatsingen in de stad en toekomstige mobiliteitsgroei wordt zo veel mogelijk ge-

koppeld aan adequaat openbaar vervoer (RGL). De parkeerstrategie zet in op ontlas-

ting van de (binnen)stad en opvang aan de stadsrand (P&R, transferia), gekoppeld aan 

de RijnGouweLijn, zoals dat ook geldt voor de realisering van ontbrekende schakels in 

het rand- (A4-A44) en ring- (Kanalenroute, via Zijldijk) wegenstelsel op langere termijn. 

Zowel op korte als langere termijn leveren vervoers- en verkeersmanagementmaatrege-

len een bijdrage aan de oplossing. De strategie is uitgewerkt in een vijftal samenhan-

gende thema’s: mobiliteit, ruimtelijke ordening, bereikbaarheid, leefbaarheid en rand-

voorwaarden.  

 

Parkeerbeleidsplan (2002) 

In januari 2002 is het Parkeerbeleidsplan Leiden vastgesteld door de gemeenteraad. 

De gemeente stelt voor haar gehele grondgebied een parkeerbeleid vast. Daarin wordt 

onder andere bepaald waar in de gemeente betaald moet worden voor parkeren, waar 

een vergunning vereist is en welke normen worden gehanteerd voor de benodigde hoe-

veelheid parkeerplaatsen.  

 

Kadernota Bereikbaarheid 

De gemeenteraad van Leiden heeft op 26 mei 2009 de Kadernota Bereikbaarheid 

vastgesteld. In deze nota staan de thema’s parkeren en bereikbaarheid centraal: er 

komen meer parkeerplekken in en rondom de binnenstad van Leiden en wordt beter 

toegankelijk voor fietsers en voetgangers.  

 

Het college wil met de nota aanzienlijke verbeteringen realiseren voor zowel het milieu 

als de verkeersveiligheid. De kadernota Bereikbaarheid gaat uit van een ringstructuur 

om de stad. De plannen voor de RijnlandRoute, Ringweg Oost en RijnGouwelijn sluiten 

goed aan op dit eindbeeld. De ringstructuur dringt het doorgaand autoverkeer door 

Leiden terug. Autoverkeer wordt zoveel mogelijk over nieuwe ringwegen geleid, waar-

door de binnenstad beter bereikbaar is met meer en beter openbaar vervoer. De ver-

keersstructuur verbindt alle vormen van vervoer met elkaar. Dat geeft inwoners en be-

zoekers van Leiden keuzemogelijkheden om de stad in en uit te gaan. 

 

2.9 Woonwagens 

Nationaal 

Handreiking brandveiligheid van woonwagens en woonwagenlocaties 

In de door ministerie van VROM opgestelde brochure is aangegeven welke wetgeving 

van toepassing is op de brandveiligheid van woonwagens en hoe deze regelgeving ge-

bruikt kan worden.  
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De in de brochure opgenomen regels en voorschriften zijn meegenomen in het steden-

bouwkundig plan, welke ten grondslag heeft gelegen aan dit bestemmingsplan. Voor de 

brandveiligheid is de afstand van woonwagens en bijbehorende bijgebouwen van es-

sentieel belang. In dit bestemmingsplan zijn voorwaarden opgenomen voor de omvang 

van de woonwagens en de stand tussen de verschillende woonwagens onderling en 

hun bijgebouwen. 

 

2.10 Molens 

Provinciaal en regionaal 

De molenbiotoop Zuid-Holland 

De provincie Zuid-Holland vindt het culturele erfgoed een belangrijke kwaliteit van de 

leefomgeving. Instandhouding van dit culturele erfgoed draagt bij aan versterking van 

de kwaliteit van de leefomgeving. De provincie heeft in haar nota 'Regels voor ruimte' 

d.d. april 2005 het toetsingskader uiteengezet waaraan ruimtelijke plannen van ge-

meenten moeten voldoen. Deze Nota geeft regels voor de bouwmogelijkheden binnen 

molenbiotopen. Voor traditionele windmolens, aangemerkt als Rijksmonument (zijnde 

complete molens en incomplete molens, maar niet zijnde molenstompen en molenres-

tanten), moeten de windvang en het zicht op de molen voldoende zijn gegarandeerd. 

Ruimtelijke plannen in het stedelijke gebied dienen te voldoen aan de volgende voor-

waarde: 

———— de maximale hoogte van bebouwing/beplanting mag niet hoger zijn dan 1/30 van 
de afstand tussen bouwwerk/beplanting en het middelpunt van de molen, gere-

kend met de hoogtemaat van de onderste punt van de verticaal staande wiek (1 op 

30-regel). 

 

Indien sprake is van nieuwe intensieve ontwikkelingen op knopen en overige HOV-

locaties, niet zijnde beschermde stads- of dorpsgezichten, kunnen op basis van onder-

ling overleg afwijkende afspraken worden gemaakt. Ook is afwijking mogelijk in situa-

ties waarin de vrije windvang en het zicht op de molen niet verder beperkt worden ge-

zien de aanwezigheid van bestaande bebouwing.  

 

Binnen het plangebied staan geen molens. Buiten het plangebied bevinden zich drie 

molens: de Marendijkmolen, molen ‘De Herder’ en De Kikkermolen.  

 

Gemeentelijk 

Molenbeleid, 'Laat het de Leidse molen voor de wind gaan' 

Deze Nota besteedt aandacht aan de ruimtelijke gevolgen wanneer binnen het plange-

bied, in gebruik zijnde molens aanwezig zijn. 
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3 Beschrijving plangebied 

Het plangebied (Trekvaartplein) ligt aan de rand van de gemeente Leiden, tussen Lei-

den Noordwest en de gemeente Oegstgeest. Het plangebied is in gebruik als woonwa-

gencentrum. In totaal heeft het woonwagencentrum de beschikking over 80 officiële 

standplaatsen. Het woonwagencentrum is voorzien van een buurthuis. Dit buurthuis 

ligt centraal in het plangebied met daarnaast een sportveld. In dit buurthuis en op het 

sportveld vinden allerlei activiteiten plaats voor bewoners van Trekvaartplein en daar-

buiten. 

Het woonwagencentrum is naar binnengekeerd en ligt als een eiland tussen Leiden en 

Oegstgeest. Ook is de huidige inrichting van het woonwagencentrum een zwak punt. De 

woonwagens staan (te) dicht op elkaar waardoor er weinig privacy is en de situatie 

brandonveilig is. De uitstraling op het Trekvaartplein is rommelig, de openbare ruimte 

heeft een stenig karakter zonder verblijfskwaliteit waarin de auto het straatbeeld do-

mineert.  

 

De directe omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door grote verschillen. Er is 

sprake van een aantal zwakke en een aantal sterke punten. Sterke punten zijn de aan-

wezigheid van de historische verbindingen en de groenblauwe omgeving. Ze geven het 

gebied een bijzondere identiteit. Een zwak punt is het ontbreken van relaties tussen 

het Trekvaartplein en de omgeving. Zo is de blauwgroene kwaliteit van de Haarlemmer-

trekvaart niet goed zichtbaar en is de oever nauwelijks toegankelijk. Daarnaast laat de 

aansluiting van het Trekvaartplein op de omgeving te wensen over. De Haarlemmerweg 

is voor het Trekvaartplein, de woonboten en tennisclub Unicum de enige ontsluiting en 

is daar niet op aangelegd en ingericht. Ook is het gebied slecht toegankelijk voor 

vrachtverkeer. Dit is een gewenste situatie, met uitzondering dat veiligheidsdiensten en 

vuilniswagens het gebied in moeten kunnen gaan.  

 

Bij (her)ontwikkeling van het plangebied (verschillende deelopgaven) is het een kans 

om gebruik te maken van de sterke punten van het gebied en om de zwakke punten 

zoveel mogelijk op te heffen. 

 

3.1 Verkeer en infrastructuur 

Wegen 

Het Trekvaartplein ligt ingeklemd tussen de Haarlemmerweg aan de westzijde en de 

Broekweg aan de oostzijde. De Haarlemmerweg ligt op de dijk langs de Haarlemmer-

trekvaart. De Haarlemmerweg loopt in noordelijke richting via de Kwaakbrug richting 

Oegstgeest. Aan de Leidse kant sluit de Haarlemmerweg in de huidige situatie via de 

Gabriel Metzustraat en de Floris Versterlaan aan op de Willem de Zwijgerlaan.  

 

De Haarlemmerweg is een belangrijke (fiets)verbinding tussen Leiden en Oegstgeest 

en de enige auto-ontsluiting voor het Trekvaartplein, de woonschepen en tennisclub 

Unicum. 
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De gemeente Oegstgeest zal de Kwaakbrug in de toekomst opknappen en bij voorkeur 

afsluiten voor autoverkeer. Zwaar en intensief verkeer zal in elk geval worden tegenge-

gaan. Aan de Leidse kant zal de aansluiting op de Willem de Zwijgerlaan in het kader 

van het GEO-Project (Groenoordhallen) verlegd worden naar de Gooimeerlaan. De 

Broekweg is een doorgaand fietspad dat de Haarlemmerweg, ter hoogte van de 

Kwaakbrug, via een tunneltje onder het spoor met de Merenwijk in Leiden verbindt. 

Vanuit het Trekvaartplein zijn er geen aansluitingen op de Broekweg. De wijk Poelgeest 

is met drie kleine bruggen aangesloten op de Broekweg. Er is o.a. een (fiets)aansluiting 

ter plaatse van de Hugo de Vrieslaan, een van de hoofdontsluitingswegen van de wijk.  

 

De dichtstbijzijnde verbindingsweg is de Oegstgeesterweg aan de overzijde van de 

Haarlemmertrekvaart, met ongeveer 18.000 motorvoertuigen per etmaal. Dit is een 

50 km/uur-gebiedsontsluitingsweg met vrijliggende tweerichtingsfietspaden aan beide 

zijden en verbindt de Leidse stadsring (Willem de Zwijgerlaan-Schipholweg) met Oegst-

geest en Warmond. Het plangebied is hier niet op aangesloten.  

 

De wijk Poelgeest in Oegstgeest met ongeveer 1.000 woningen is momenteel alleen 

ontsloten via de Lange Voort en de Abtspoelwegrotonde. Er is ook een ‘achteruitgang’ 

via de Cornelis van Steenishof, een smalle woonstraat. Dit geeft ongewenst sluipver-

keer over de Haarlemmerweg. Ook het Trekvaartplein heeft in de huidige situatie maar 

één toegang, aan de Haarlemmerweg. De woonwagens op het Trekvaartplein worden 

ontsloten door een weg in de vorm van een lus. Het circuit is niet doorgaand en loopt in 

twee richtingen dood. Het Trekvaartplein heeft geen directe (langzaam)verkeers-

verbindingen met Poelgeest, waardoor deze woonbuurt geen onderdeel is van de wijk. 

De Broekweg tussen het Trekvaartplein en Poelgeest vormt de scheidslijn tussen bei-

den. 

 

Water 

In de omgeving van het Trekvaartplein vormt water een belangrijk element. De Haar-

lemmertrekvaart loopt van Leiden via de Kaag naar Haarlem. Dit is een belangrijke en 

in de zomer drukbevaren route voor pleziervaartuigen. Bij de singel is de vrije door-

vaarthoogte 1,75 m. Vanaf de Kwaakbrug en verder tot de Kaag bedraagt de vrije 

doorvaart 2,20 m. Het Trekvaartplein wordt omzoomd met sloten. Tussen de Haarlem-

merweg en het Trekvaartplein ligt een 3 m brede (kwel)sloot, waarvan de steile oever 

deels is ingestort. Aan de oostzijde ligt de Broekweg welke aan beide zijden wordt be-

geleid door sloten. De sloot tussen het Trekvaartplein en tennisclub Unicum verbindt 

de watergangen met elkaar. In de noordpunt van het Trekvaartplein ontbreekt deze 

verbinding. Hierdoor wordt de doorstroming van het water belemmerd. Dit gaat ten kos-

te van de waterkwaliteit. 

 

Groen 

De omgeving van het Trekvaartplein heeft een groen karakter. De randen van het 

woonwagencentrum bestaan uit bomen en andere opgaande beplanting. Ze vormen 

een groene kamer waarbinnen het huidige woonwagencentrum ligt.  
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Aan de westzijde van de Haarlemmertrekvaart ligt het Heempark, welke in verbinding 

staat met het landgoed van Kasteel Oud Poelgeest. Op het Trekvaartplein zelf is nau-

welijks groen aanwezig. De inrichting van het woonwagencentrum is stenig. Doordat 

het woonwagencentrum (te) dicht bebouwd is, is er nauwelijks openbare ruimte met 

enige verblijfs- en speelkwaliteit, met uitzondering van het sportveld bij het buurthuis.  

 

3.2 Molens 

Er liggen geen molens in het plangebied. In de directe omgeving van het plangebied 

liggen drie molens: de Marendijkmolen, molen ‘De Herder’ en De Kikkermolen. De mo-

lenbiotopen van alle drie de molens vallen in beginsel over het plangebied. De wind-

vang van zowel de Marendijkmolen als molen ‘de Herder’ worden echter al belemmerd 

door andere omgevingsfactoren. Daarnaast betreft bij Molen ‘de Herder’ de onderkant 

van de verticaal staande wiek 6,7 meter. Het bestemmingsplan kent een maximale 

bouwhoogte van 6,3 meter, met dien verstande dat het Trekvaartplein minimaal een 

halve meter lager is gelegen dan molen ‘de Herder’. Concluderend kan worden gesteld 

dat beide molens niet of niet extra in hun windvang worden belemmerd. Uitsluitend de 

windvang van de Kikkermolen kan door de gewenste ontwikkelingen wellicht wel wor-

den belemmerd. Om deze reden is uitsluitend voor deze molen een molenbiotoop ge-

regeld in het bestemmingsplan. Bij ontwikkelingen binnen een molenbiotoop gelden 

richtlijnen met betrekking tot de maximaal toegestane hoogte. 

 

Marendijkmolen 

De Marendijkmolen staat aan de Groene Maredijk en is gebouwd omstreeks 1735. De-

ze wipmolen uit 1735 is de oudste molen van Leiden. Als poldermolen heeft hij tot 

1970 de Maredijkpolder bemalen. De molen is door de aanleg van de spoorlijn Haar-

lem-Leiden rond 1840 verplaatst van de Haarlemmervaart naar de huidige locatie. In 

1983 is de molen gerestaureerd. De restauratie bleef beperkt tot het onderstel deel 

van de toren. 

 

     
Marendijkmolen         De Herder                   De Kikkermolen 
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Molen De Herder 

Deze stellingmolen werd in 1884 gebouwd nadat de vorige houtzaagmolen op 5 sep-

tember 1883 door blikseminslag werd verwoest. Voor de herbouw werd de molen ‘De 

Kat’ (anno 1753) uit Amsterdam naar Leiden overgebracht. De functie van de molen is 

een houtzagerij. Oorspronkelijk tot circa 1926 functioneerde de molen op windkracht. 

Na de elektrificatie was de molen tot 1941 buiten bedrijf. In dat jaar werd De Herder 

weer geheel maalwaardig op windkracht, maar na de oorlog kwam de molen weer tot 

stilstand. Tussen 1998 en 2000 werd de molen gerestaureerd.  

 

In de molen is de oude snelzaagmachine met horizontaal zaagraam uit 1920 terugge-

plaatst en kan in principe nog met windkracht worden aangedreven. 

 

De Kikkermolen 

De Kikkermolen is een wipmolen uit 1752 die staat aan de Oegstgeesterweg. De pol-

dermolen had als functie het bemalen van de Kikkerpolder. Deze molen is de kleinste 

molen in Leiden. Bij deze molen staat de schepradkast los van de molen. In 1996 werd 

de molen voor het laatst gerestaureerd. Daarbij werden het gevlucht, het bovenhuis en 

de houten bovenas vernieuwd. 
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4 Gebiedsvisie 

4.1 Achtergrond 

Vorig jaar heeft de gemeente een kaderbesluit genomen, waarbij een schetsontwerp 

voor het Trekvaartplein is vastgesteld, inclusief een nota van uitgangspunten. Dit 

schetsontwerp behelst een drietal projecten, te weten de reconstructie van de Haar-

lemmerweg en de dijk, de herstructurering van het woonwagencentrum Trekvaartplein 

en de aanleg van een brug van Poelgeest naar Leiden. Naar aanleiding van de nota van 

uitgangspunten heeft discussie plaatsgevonden over een aantal aspecten. Uiteindelijk 

is in juli 2009 door de gemeenteraad een uitvoeringsbesluit genomen voor de herstruc-

turering van het Trekvaartplein, waarbij het stedenbouwkundig ontwerp voor het Trek-

vaartplein is vastgesteld. Dit ontwerp heeft mede gediend als basis voor dit bestem-

mingsplan.  

 

Dit bestemmingsplan betreft de herstructurering van het Trekvaartplein zelf. Voor de 

andere projecten worden afzonderlijke planologische procedures doorlopen. Er heeft 

een stedenbouwkundige afstemming plaatsgevonden tussen de drie projecten en de 

begrenzing van de gebieden is afgestemd. Dit betekent dat binnen het bestemmings-

plan Trekvaartplein rekening is gehouden met de eventuele realisatie van genoemde 

andere projecten. Het stedenbouwkundig ontwerp, voor wat betreft de herstructurering 

van het Trekvaartplein, is op een aantal punten gewijzigd of aangevuld en is als bijlage 

bij het vastgestelde uitvoeringsbesluit d.d. 7 juli 2009 gevoegd. Het ontwerp vormt de 

basis voor de verbeelding van het bestemmingsplan en behelst een gedetailleerde ver-

kaveling. Er is gekozen voor een gedetailleerd eindplan als opzet, waarmee de verkave-

ling en de infrastructuur vastligt. 

 

4.2 Beschrijving 

Het Trekvaartplein krijgt een eigen karakter en wordt van buitenaf zichtbaar en her-

kenbaar. Daarnaast behoudt het Trekvaartplein zijn identiteit als gevarieerde woon-

buurt voor woonwagens en woningen en wordt als buurt aangesloten op de omgeving, 

waaronder Poelgeest en de Haarlemmerweg (dijk). Het Trekvaartplein krijgt een uitstra-

ling waar de bewoners zich in kunnen herkennen. Met de situering van de standplaat-

sen wordt de mogelijkheid van sociale contacten bevorderd. Met een bouwverbod bui-

ten de berging en het bouwvlak wordt de (brand)veiligheid gewaarborgd. 

 

De verkaveling van het Trekvaartplein behelst een 90–tal kavels van circa 240 m² met 

een bouwvlak van gemiddeld 7 m breed en 17 m lang. Het aantal van 90 kavels vloeit 

voort uit de noodzaak om gedeeltelijk te herstructureren en deels te deconcentreren. In 

combinatie met de aanleg van standplaatsen in Roomburg en Oegstgeest krijgen alle 

rechtmatige bewoners een standplaats aangeboden. 
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De meeste woonwagens passen qua afmeting binnen de bouwvlakken. Een beperkt 

aantal woonwagens is breder dan de standaardmaat. Om de inpassing van deze 

woonwagens mogelijk te maken is ervoor gekozen om de hoekvlakken breder te ma-

ken.  

Inrichtingsvoorstel Trekvaartplein  

 

In aansluiting op het groene karakter van de omgeving zal bij de inrichting van de stra-

ten ook gebruik worden gemaakt van groen. Door de inzet van bomen, struiken en/of 

hagen in de straten wordt de structuur van de buurt duidelijk leesbaar gemaakt. Er 

ontstaat zo een sterk (groen) raamwerk waarbinnen verschillende woningtypen naast 

elkaar kunnen staan zonder dat daarbij de samenhang in het straatbeeld verloren 

gaat. De erfafscheidingen van de woningen spelen hierin een belangrijke rol. Met het 

oog op de beeldkwaliteit is het daarom van belang dat er gebruikt gemaakt wordt van 

een eenduidige oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een groene haag, die gekozen 

wordt in samenhang met andere inrichtingselementen en materialen in de openbare 

ruimte.  
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Met name de erfafscheiding van tuinen die grenzen aan het openbaar gebied, bijvoor-

beeld die van de kavels die met achterzijde grenzen aan de Broekweg, verdienen extra 

aandacht. Deze erfafscheidingen zijn zeer beeldbepalend voor de uitstraling van het 

Trekvaartplein en dienen daarom een vriendelijk en groen karakter te krijgen. 

 

4.3 Ontsluiting en verkeer 

In het schetsontwerp krijgt het Trekvaartplein een tweetal nieuwe entrees via de Haar-

lemmerweg. Momenteel kent het woonwagencentrum slechts een ontsluiting voor au-

toverkeer.  

 

Er is rekening gehouden met een aansluiting van het Trekvaartplein op de mogelijke 

brugverbinding naar Oegstgeest. Voor wat betreft het fietsverkeer, zal de Hugo de Vrie-

slaan als fietsverbinding over het Trekvaartplein worden doorgetrokken, net als het 

fietspad in het zuidoosten van Poelgeest, evenwijdig aan het spoor. Zo ontstaan er aan 

de randen van het Trekvaartplein twee logische fietsverbindingen tussen Poelgeest en 

de Haarlemmerweg, die de woonbuurt aansluiten op de omgeving.  

De Broekweg wordt gehandhaafd, alleen de aansluiting op de Haarlemmerweg moet, 

vanwege de inpassing van het nieuwe tracé worden aangepast. 

  

In het plan is voldoende ruimte voor twee parkeerplaatsen per woning inclusief par-

keerplaatsen voor bezoekers. Er zijn twee toegangen opgenomen. De wegen zijn 6 m 

breed en er wordt rekening gehouden met draaicirkels van grote vrachtwagens. Het 

Trekvaartplein krijgt een snelheidsregime van maximaal 30 km/uur conform het lande-

lijke principe Duurzaam Veilig.  

 

4.4 Water en groen 

4.4.1 Water 

Aan de oost en zuidzijde van het plangebied liggen bestaande watergangen. De voor-

keur gaat er naar uit dat deze watergangen worden verbreed en de oevers op een na-

tuurlijke wijze worden ingericht, zodat het waterbergend vermogen van de sloten ook in 

positieve wijze wordt beïnvloed. 

 

4.4.2 Groen 

Het Trekvaartplein wordt omzoomd door groene randen. Deze randen worden zoveel 

mogelijk benut ten behoeve van speel- en verblijfsplekken. De ruimte in deze groene 

kamer kan zo optimaal verkaveld worden. Daarnaast zorgt de groene rand er voor dat 

het Trekvaartplein een zelfstandige woonbuurt wordt. Aan de noordzijde, bij de wijk- en 

buurtentree, wordt deze groene rand verbreed zodat er een centrale groenzone met 

verblijfs- en speelkwaliteit ontstaat. Deze groenstrook is een koppeling tussen het 

Trekvaartplein en de wijk en zorgt tegelijkertijd voor ruimte en afstand. In het verlengde 

van de routes over het plein zijn verblijfsplekken langs de Haarlemmertrekvaart gecre-

eerd. De Groenzone langs de Broekweg vormt een schakel tussen de woningen van 

Poelgeest en het Trekvaartplein. Hierin is ruimte voor een speelplek. 
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4.5 Brandveiligheid 

In de huidige situatie voldoet het Trekvaartplein niet aan de eisen voor brandveiligheid. 

De wagens staan te dicht op elkaar, het woonwagenterrein is groot en onoverzichtelijk 

en slecht toegankelijk voor brandweervoertuigen. Het doel is het creëren van een 

brandveiligheidniveau dat voldoet aan de huidige bouwregelgeving. Belangrijk is dat 

brandoverslag voldoende wordt voorkomen. Dat kan met behulp van de gebruikte 

bouwmaterialen of met minimale afstanden. Voor het Trekvaartplein is nog niet duide-

lijk welke woonwagens behouden blijven en dus ook niet welke materialen worden toe-

gepast. Daarom is hier gekozen om alle kavels zo vorm te geven dat er altijd voldaan 

kan worden aan de minimale afstand van 5 m tussen woonwagens gerekend van over-

stek tot overstek. Indien de afstand tussen een woonwagen en een andere woonwagen 

minder dan 5 m bedraagt, moet de brandveiligheid via het materiaal worden bereikt. 

Dit moet door de initiatiefnemer of eigenaar van de woonwagen worden aangetoond. 

Deze voorschriften zijn, daar waar juridisch-planologisch mogelijk, in de planregels van 

het bestemmingsplan vertaald. 

 

4.5.1 Brandveiligheidszone 

Buiten het bouwvlak bevindt zich de brandveiligheidszone. Over de breedte 1 m aan de 

linkerzijde van de woonwagen en 4 m aan de rechterzijde van de woonwagen (er van 

uitgaande dat de ingang van de ‘woning’ aan de rechterzijde zit). Over de lengte 1 m 

vanaf de straatzijde (rooilijn) en tussen berging en woonwagen minimaal 2,4 m. De 

brandveiligheidszone mag niet bebouwd worden, noch gebruikt worden als parkeer-

plaats voor voertuigen of caravans. Deze ruimte kan gebruikt worden als terras, tuin, 

e.d., waarbij het tuinmeubilair gemakkelijk te verplaatsen dient te zijn. 

 

 
Voorbeeldverkaveling Trekvaartplein 
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5 Juridische toelichting 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop de bestaande situatie en nieuwe 

ontwikkelingen in het plangebied juridisch zijn vertaald. 

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 toe-

gelaten bebouwing en regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of op te 

richten bouwwerken. 

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. 

 

5.2 Globaliteit en flexibiliteit 

Flexibiliteit wordt geboden via ontheffingen bij de bestemmingen en algemene onthef-

fingen. Ontheffingsbepalingen zijn geboden wanneer niet op voorhand kan worden af-

gewogen of in een concreet geval iets planologisch toelaatbaar is, maar dit afhankelijk 

is van de concrete situatie. De juridische mogelijkheden voor ontheffingsbepalingen 

zijn beperkt door de strenge jurisprudentie van de Raad van State, welke bepaalt dat 

ontheffingen objectief begrensd moeten zijn en geen wijziging van de bestemming mo-

gen inhouden. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) biedt in dit opzicht een grote ver-

betering, omdat daarin een ontheffing voor gebruiksveranderingen is opgenomen. Ook 

voor aanbouwen, bijgebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en bouwwerken 

van openbaar nut biedt het nieuwe Bro ruime mogelijkheden, zodat deze niet meer als 

ontheffing in het bestemmingsplan behoeven te worden opgenomen. 

 

Voor specifieke situaties wordt in gevallen flexibiliteit geboden via wijzigingsbevoegd-

heden. 

 

5.3 Opzet en volgorde 

De regels van bestemmingsplan ‘Trekvaartplein’ zijn op de volgende wijze opgebouwd. 

 

Artikel 1 en 2 Inleidende regels:  

———— Begrippen  
———— Wijze van meten 
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Artikel 3 t/m 8 Bestemmingsregels: 

———— Groen 
———— Verkeer 
———— Water 
———— Wonen – Woning en woonwagen 
———— Waarde - Archeologie 5 
———— Waterstaat - waterkering 
 

Artikel 9 t/m 14 Algemene regels: 

———— Anti-dubbeltelregel 
———— Algemene gebruiksregels 
———— Algemene aanduidingsregels 
———— Algemene ontheffingsregels 
———— Algemene procedureregels 
———— Overige regels 
 

Artikel 15 en 16 Overgangs- en slotregels: 

———— Overgangsrecht 
———— Slotregel 
 

5.4 Welke bestemmingen 

Bij het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij de in 

de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde uit-

gangspunten. Daarnaast is voor het bestemmingsplan aangesloten bij de landelijke 

standaard voor bestemmingsplannen: de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlan-

nen 2008 (SVBP2008).  

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening wordt 

niet langer gesproken over voorschriften maar over regels, vrijstellingen worden onthef-

fingen genoemd. Tevens is de term plankaart vervangen door de term verbeelding. 

 

5.4.1 Groen (artikel 3) 

De bestemming ‘Groen’ omvat groen, water, speelvoorzieningen, voet- en fietspaden 

alsmede water en waterhuishoudkundige voorzieningen. Op of in deze gronden mogen 

geen gebouwen worden opgericht. Ter plaatse van de aanduiding ‘waterberging’ zijn de 

gronden tevens bedoeld voor waterberging. 

 

5.4.2 Verkeer (artikel 4) 

De bestemming ‘Verkeer’ omvat langzaam verkeer, gemotoriseerd verkeer, openbaar 

vervoer, openbaar groen, groen met de daarbij behorende voorzieningen zoals erftoe-

gangswegen, woonstraten, fiets- en voetpaden, trottoirs, parkeerplaatsen, fietsenstal-

lingen, leidingen en binnen de bestemming passende bouwwerken. Tevens zijn nuts-

voorzieningen toegelaten. Ook is in de bestemming verkeer de mogelijkheid opgeno-

men voor het realiseren van ondergrondse inzamelpunten voor recycling van papier, 

glas en kleding. 
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5.4.3 Water (artikel 5) 

Alle waterwegen en grote waterpartijen krijgen de bestemming water. Binnen deze be-

stemming zijn ook groenvoorzieningen toegestaan. Voorzieningen voor verkeer en ver-

blijf, bruggen, duikers en gelijksoortige voorzieningen zijn eveneens rechtstreeks toege-

laten. 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden opgericht. 

 

5.4.4 Wonen – Woning en woonwagen (artikel 6) 

De voor ‘Wonen – Woning en woonwagen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor het 

wonen in woningen en woonwagens, aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven, bijge-

bouwen, uitsluitend ter plaatse van de betreffende aanduiding met de daarbij beho-

rende voorzieningen zoals erven, tuinen, water, speelruimte, nuts-, groen-, (onder-

grondse) parkeer- en fietsvoorzieningen. 

 

Aan-huis-verbonden beroep 

Tot het wonen wordt ook de uitoefening van een beroep aan huis gerekend. Het beleid 

van de gemeente is er op gericht dit waar mogelijk te stimuleren. Voor eerstelijns ge-

zondheidszorg en voor kinderopvang is recent specifiek beleid opgesteld, gericht op 

vergroting van de vestigingsmogelijkheden. 

In lijn met dit beleid is gekozen voor een zeer ruime omschrijving van beroep aan huis; 

hierin worden beroepen in de sfeer van persoonlijke dienstverlening zoals pedicure en 

kapper niet gediscrimineerd ten opzichte van de traditionele vrije beroepen zoals huis-

arts, advocaat en notaris. Daarbij is de uitoefening alleen toegestaan als het gaat om 

een bewoner van het pand en het wonen de hoofdfunctie blijft. Voor beroepsuitoefe-

ning is het gebruik van maximaal 40% van de woning toegestaan. 

De regeling omtrent beroep aan huis is als volgt opgenomen in de regels van de woon-

bestemming: 

———— De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de oppervlakte 
van de woonwagen(woning).  

———— Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het 
verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken.  

———— Detailhandel is ter plaatse niet toegestaan en de activiteit moet worden uitgeoefend 
door de bewoner. 

 

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de verschillende beroepsgroepen die onder 

beroep aan huis vallen: 

———— zakelijke dienstverlening (advocaat, notaris, makelaar, administratiekantoor, verze-
keringskantoor etc.); 

———— eerstelijnsgezondheidszorg (huisarts, tandarts, fysiotherapeut, verloskundige, etc.):  
———— persoonlijke dienstverlening (kapper/pedicure etc.): in verband met openbare orde 

wordt prostitutie uitgesloten; 

– kinderopvang 
– kleinschalige verlening van logies (bed and breakfast). 
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Aan-huis-verbonden bedrijf 

Tot het wonen wordt ook de uitoefening van een bedrijf aan huis gerekend.  

De regeling omtrent beroep aan huis is als volgt opgenomen in de regels van de woon-

bestemming: 

———— De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de oppervlakte 
van de woonwagen(woning).  

———— Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het 
verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken.  

———— De activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving waarbij 
geldt dat deze past in milieucategorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 

‘bedrijven’.  

———— Detailhandel is ter plaatse niet toegestaan en de activiteit moet worden uitgeoefend 
door de bewoner. 

 

5.4.5 Dubbelbestemmingen 

 

Archeologie 

Inleiding 

Het archeologisch erfgoed van de gemeente Leiden is omvangrijk en divers. Via de re-

gels in het bestemmingsplan is het mogelijk gemaakt om de waardevolle delen van het 

bodemarchief te behouden, bij voorkeur in de bodem zelf en als dit niet mogelijk is 

door archeologisch onderzoek uit te voeren. Op de verbeelding is weergegeven voor 

welke delen van het plangebied deze beschermende maatregelen gelden. Concreet be-

tekent dit voor het plangebied dat indien in de toekomst dieper gegraven wordt dan 2,0 

m onder het huidige maaiveld, nader archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd moet 

worden. 

 

Toelichting op de planregelcategorieën 

In de regels van het bestemmingsplan is een beschermende regeling voor de archeolo-

gische waarden opgenomen. Op basis van de archeologische verwachtingenkaart, 

wordt binnen de gemeente Leiden een aantal planregelcategorieën onderscheiden.  

1 Beschermd archeologisch monument. Archeologische resten die vanuit nationaal 
oogpunt behouden dienen te blijven. Deze terreinen zijn op basis van de Monumen-

tenwet 1988 aangewezen als beschermd archeologisch monument. Het bescher-

mingsregime voor deze monumenten staat geheel los van het bestemmingsplan. 

De wettelijke bescherming verbiedt hier de meeste bodemverstorende activiteiten.  

2 Gebied of terrein van archeologische waarde 1. Gebieden gelegen binnen de 17e-
eeuwse singels van de stad, waarvoor in eerdere onderzoeken is aangetoond dat in 

deze zones hoge concentraties archeologische resten voorkomen.  

3 Gebied of terrein van archeologische waarde 2. Gebieden gelegen buiten de 17e-
eeuwse singels van de stad, waarvoor in eerdere onderzoeken is aangetoond dat in 

deze zones hoge concentraties archeologische resten voorkomen.  
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4 Gebied met een hoge archeologische verwachting 1. Gebieden gelegen binnen de 
17e-eeuwse singels waarvoor op basis van geologische en bodemkundige opbouw 

en aangetroffen archeologische vondsten en relicten een hoge archeologische ver-

wachting geldt.  

5 Gebied met een hoge archeologische verwachting 2. Gebieden gelegen buiten de 
17e-eeuwse singels waarvoor op basis van geologische en bodemkundige opbouw 

en aangetroffen archeologische vondsten en relicten een hoge archeologische ver-

wachting geldt.  

6 Gebied met een middelhoge archeologische verwachting. In deze gebieden geldt op 
basis van geologische en bodemkundige opbouw, en aangetroffen archeologische 

vondsten en relicten een middelhoge archeologische verwachting.  

7 Gebied met een lage archeologische verwachting. In deze gebieden geldt op basis 
van geologische en bodemkundige opbouw en het ontbreken van archeologische 

vondsten een lage archeologische verwachting.  

8 Gebied of terrein waar geen bodemarchief meer aanwezig is. Het gaat hierbij om 
gebieden waar het bodemprofiel als gevolg van saneringen, ontgrondingen, onder-

kelderingen en zware funderingen zodanig verstoord is, dat eventuele archeologi-

sche resten als verloren beschouwd mogen worden, of in ieder geval zodanig zijn 

aangetast dat zij niet meer voor onderzoek of bescherming in aanmerking komen. 

 

In het kader van het SVBP2008 krijgt de dubbelbestemming voor archeologie de naam 

Waarde - archeologie. De dubbelbestemming kan verder gespecificeerd worden met 

nummers. Er is ervoor gekozen om duidelijk aan te sluiten het huidige beleid van Lei-

den: de dubbelbestemmingen ontlenen hun nummer aan die van de betreffende cate-

gorieën, zoals hiervoor opgenomen. 

 

In het plangebied Trekvaartplein komt categorie 5 voor. Deze krijgen dan ook de na-

men Waarde - archeologie 5.  

 

Waarde - Archeologie 5 (artikel 7) 

Voor de in het plangebied aanwezige niveaus van archeologische waarden is per ni-

veau een dubbelbestemming opgenomen ter bescherming van de in het gebied te ver-

wachten archeologische sporen. Hiervoor geldt dat daar waar de dubbelbestemming 

samenvalt met de hoofdbestemming primair de regels van de dubbelbestemming gel-

den. 

 

Waterstaat – Waterkering (artikel 8) 

De Haarlemmerweg is in het kader van de Keur van Hoogheemraadschap van Rijnland 

aangewezen als secundaire waterkering. Ook na realisatie van het bestemmingsplan 

trekvaart behoudt het deze status. Daarom is er voor gekozen –bij wijze van dubbelbe-

stemming- een aantal specifiek hiermee samenhangende regels in het plan op te ne-

men. Zo is het niet zonder meer mogelijk bouw- en graafwerkzaamheden uit te voeren 

zonder dat het waterschap hierover advies heeft uitgebracht aan het waterschap. Deze 

verplichting staat nog los van de verplichting die de Keur van het Hoogheemraadschap 

in het leven roept. 
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5.5 Welke algemene bebouwingsregels 

Ter bescherming van de belangen van derden/belanghebbenden (zoals buren) en uit 

een oogpunt van een goede stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit, is het nood-

zakelijk om de bebouwingsmogelijkheden te limiteren. Dit betreft met name de situe-

ring, massa en hoogte van de bebouwing. Tevens zijn vanuit brandveiligheid strikte ei-

sen opgelegd, die voor zover juridisch-planologisch mogelijk zijn vertaald in de regels 

van dit bestemmingsplan. 

 

Bebouwingsgrenzen 

In de praktijk blijkt het handig als direct duidelijk is waar gebouwd kan worden. Daartoe 

zijn bouwvlakken/bebouwingsgrenzen aangegeven. De mogelijkheden voor de toepas-

sing van ‘ondergronds’ bestemmen, dus het bestemmen van functies ‘onder’ de grond, 

zijn gebiedsafhankelijk en daarom niet in de regels opgenomen. Bij toepassing is het 

van belang om rekening te houden met de bebouwingsgrenzen ‘boven’ de grond. 

 

Bouwhoogtes en goothoogtes 

De toegestane hoogtes zijn in de planregels geregeld. 

 

Situering erfbebouwing 

Uitgangspunt is vrijheid voor de burger voor de situering van erfbebouwing, mits die 

achter de voorgevelrooilijn wordt geplaatst. Uit een oogpunt van beeldkwaliteit is het 

onwenselijk dat aan- en uitbouwen en bijgebouwen voor de voorgevelrooilijn geplaatst 

worden. Tevens is het vanuit brandveiligheid niet wenselijk dat hoofdgebouwen en bij-

gebouwen aan elkaar worden gebouwd. Daartoe zijn strikte zones opgenomen. 

 

Aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

Voor de zij- en achtertuin bestaat er vooral behoefte aan uitbreiding in de vorm van een 

aanbouw en daarnaast aan het plaatsen van een losstaande berging. In Leiden is een 

onderverdeling gemaakt in aan- en uitbouwen en bijgebouwen. 

Aan- en uitbouwen maken functioneel onderdeel uit van de woning en zijn daarmee 

bouwkundig en inwendig verbonden. Voorbeelden: serres, uitgebouwde keukens, bij-

keukens en hobbykamers. Deze dienen binnen het bouwvlak gebouwd te worden. 

 

Bijgebouwen zijn onafhankelijk van de woning. Deze mogen zowel binnen het bouwvlak 

als binnen het gebied met de aanduiding bijgebouwen gebouwd worden.  

 

Om te voorkomen dat de hoogte van aan- uitbouwen en bijgebouwen als storend wordt 

ervaren en niet meer ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw, is deze aan een maxi-

mum gebonden. Normaliter wordt in Leiden de hoogte van de 1ste bouwlaag + 0,25 cm 

aangehouden. Echter in onderhavige situatie is gekozen voor een maximale hoogte 

van 3 m. Deze maten sluiten aan bij de Woningwet. 
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Erfafscheidingen 

Als er beperkingen worden gesteld aan de hoogte van bijgebouwen en aanbouwen is 

het logisch om dat ook te doen bij schuttingen en dergelijke. Hoge schuttingen kunnen 

de leefbaarheid verminderen en zonlicht en daglicht wegnemen. Voor een goede priva-

cy is een hoogte van 1,8 m voor schuttingen in de achtertuin voldoende. 

 

In de voortuin is het uit een oogpunt van beeldkwaliteit en sociale controle wenselijk 

het open karakter van de straat en het straatbeeld te beschermen en hoge bouwwer-

ken te weren. De Woningwet bepaalt dat erfafscheidingen in de voortuin tot 1 m hoogte 

vergunningvrij zijn. 

 

Ten overvloede wordt hier gemeld dat deze vergunningsvrije bouwwerken niet ter toet-

sing voor welstand worden aangeboden. 

De Bouwverordening bepaalt in artikel 2.5.18 lid 1 dat hogere erfafscheidingen dan de 

vergunningvrije niet zijn toegestaan. Omdat dit onderwerp in de Bouwverordening ade-

quaat geregeld wordt, is afgezien van regeling in het bestemmingsplan. 

 

Andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Bij een woning kunnen ook andere bouwwerken dan gebouwen of schuttingen beho-

ren, bijvoorbeeld carports en tuinmeubilair (zoals pergola’s of speeltoestellen). Om de-

zelfde redenen als hiervoor genoemd, is het wenselijk beperkingen aan de bouwhoogte 

van deze bouwwerken te stellen. Tot een maximum hoogte van 2,7 m zijn overkappin-

gen met open constructies (carports) volgens de Woningwet vergunningvrij ongeacht de 

situering, mits het aansluitende erf voor 50% onbebouwd blijft. Dat is jammer, want 

daardoor kan een lelijk bouwsel in de voortuin verschijnen. Dat is qua beeldkwaliteit en 

leefbaarheid onwenselijk.  

In ieder geval is het wenselijk dat niet meer van deze bouwsels kunnen worden opge-

richt. De vergunningvrije bouwhoogte voor tuinmeubilair is bepaald op 2 m ongeacht de 

situering. 

 

Bij deze bepaling moet rekening gehouden worden met de regeling voor de vergun-

ningvrije bouwwerken in de Woningwet omdat bijvoorbeeld antennes vergunningvrij 

5 m en carports 2,7 m hoog mogen zijn. De Bouwverordening regelt het onderwerp 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, adequaat. Een uitzondering is de maximale hoog-

te van 2 m voor tuinmeubilair in de zij- en achtertuin, hetgeen te laag is. Daarom wordt 

in het bestemmingsplan bepaald dat die hoogte 3 m mag bedragen in aansluiting bij 

de hoogte voor bijgebouwen. Dat is ruim voldoende voor pergola’s en in de tuin pas-

sende speeltoestellen. Voor bebouwingregels voor andere bouwwerken geldt aanvul-

lend de Bouwverordening, met uitzondering van de hoogte voor tuinmeubilair. 

 

5.6 Algemene bepalingen  

Hierin zijn de begrippen, de wijze van meten, de algemene, overgang- en slotregels on-

dergebracht. Hier is aangesloten bij SVBP2008. Bij de begrippen zijn uitsluitend die 

begrippen gedefinieerd waarvan de omschrijving afwijkt van het dagelijkse spraakge-

bruik of aanleiding kan geven tot onduidelijkheid. 
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Het overgangsrecht en anti-dubbeltelregel zijn opgenomen in het Bro2008 met de ver-

plichting deze over te nemen in het bestemmingsplan. De Wro bevat een algemeen 

verbod om de gronden en bebouwing in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken. 

Dit hoeft dus niet in de regels te worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor de strafbe-

paling. 

 

In de Algemene gebruiksregel is aangegeven wat in ieder geval verstaan wordt onder 

strijdig gebruik als bedoeld in 7.10 Wro. 

 

In de Algemene aanduidingsregels is een aanduidingszone voor windmolens opgeno-

men. Voor traditionele windmolens moeten de vrije windvang en het zicht op de molen 

voldoende gegarandeerd worden. Dit wordt in de regels geregeld door middel van de 

zogenoemde 1 op 30 regel (binnen een straal van 100 tot 400 m geen bouwwerken of 

beplanting hoger dan 1/30 van de afstand tussen bouwwerk/beplanting en het mid-

delpunt van de molen, gerekend met de hoogtemaat van de onderste punt van de ver-

ticaal staande wiek). Binnen een straal van 100 m mogen helemaal geen bouwwerken 

worden opgericht. Burgemeester en wethouders hebben de mogelijkheid ontheffing te 

verlenen van de zogenaamde molenbiotoop, mits daardoor de windvang, het functione-

ren en de zichtbaarheid van de molen niet in onevenredige mate worden of kunnen 

worden aangetast. 

 

In het noordelijk deel van het plangebied wordt nog een kleine wijziging voorzien bin-

nen de looptijd van dit bestemmingsplan. Daarvoor is een wijzigingsbevoegdheid opge-

nomen die het mogelijk maakt dat de bestemming groen wordt aangepast naar de be-

stemming Wonen- woning en woonwagen, daarnaast kan die bestemming eventueel 

worden aangevuld met een gemeenschappelijke voorziening. Deze gemeenschappelij-

ke voorziening bestaat uit een cluster van voorzieningen, zoals een buurthuis, een kin-

derdagverblijf, een zorginstelling, een studiehuis, een apotheek en daarmee gelijk te 

stellen welzijnsfuncties.  

 

Voor het overige behoeven de algemene regels op deze plaats geen speciale toelich-

ting. 

 

5.7 Handhaving 

De kwaliteit van het bestemmingsplan bepaalt in belangrijke mate de stuurmogelijkhe-

den. Mede in het belang van een goede handhaving moet de bedoeling van de regelge-

ving duidelijk uit het bestemmingsplan blijken en moeten de planregels zo leesbaar en 

begrijpelijk mogelijk zijn. Bovendien is van belang aan te geven op welke wijze in de 

praktijk inhoud wordt gegeven aan het waarborgen van de rechtszekerheid en gelijke 

behandeling van burgers. Daarom is het van belang dat het bestemmingsplan handha-

ving aan de orde stelt.  

 

De gemeentelijke Handhavingnota Bouwregelgeving en Ruimtelijke Ordening kan de 

basis vormen voor de handhavingparagraaf in bestemmingsplannen. 
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Daarnaast biedt de nota een steviger juridische basis voor de uitvoering van het hand-

havingsbeleid. Op 24 januari 2006 heeft de gemeente Leiden ingestemd met de nota 

en het programma. 

 

Een aantal uitgangspunten uit de handhavingnota zijn: 

———— Handhaving is: ‘het door toezicht en het toepassen van (bestuursrechtelijke, straf-
rechtelijke of privaatrechtelijke) sancties nastreven dat de planregels worden nage-

leefd’.  

———— Gestelde regels moeten ook gehandhaafd worden. 
———— Handhaving vindt plaats op basis van een handhavingprogramma. Er wordt aange-

sloten bij de wijze van programmatische handhaving zoals deze door de Stuurgroep 

‘Handhaven op niveau’ is uitgewerkt. Deze aanpak gaat uit van handhaving op ba-

sis van een handhavingprogramma dat wordt vastgesteld door de gemeenteraad.  

———— Het handhavingprogramma bevat meetbare resultaten door het vaststellen van een 
gewenst niveau van naleving van regels. 

———— Handhaving vindt plaats volgens een stappenplan, in maximaal 3 stappen. Een in-
gezet handhavingtraject zal worden volgehouden tot de overtreding is opgeheven. 

De uitvoering van het stappenplan wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd in 

handhavingprotocollen. 

———— Gedogen is uitzondering (gekwalificeerd gedogen). Gedogen is slechts in beperkte 
mate aanvaardbaar: 

– in uitzonderingsgevallen; 
– mits beperkt in omvang en/of tijd; 
– na expliciete besluitvorming en zorgvuldige kenbare belangenafweging; 
– aan controle onderworpen. 

———— Scheiding vergunningverlening en handhaving. Voor een meer geloofwaardige en 
specialistische handhaving is het wenselijk dat er een scheiding bestaat op ambte-

lijk niveau tussen vergunningverlening (normstelling) en handhaving (toezicht en 

handhaving). 

 

Het belang van handhaving wordt ook onderschreven door de provincie Zuid-Holland. 

Het doel en de betekenis van handhaving in het bestemmingsplan is neergelegd in de 

nota Planbeoordeling (provincie Zuid Holland, 2002) en de opvolger daarvan de nota 

Regels voor Ruimte. Handhaving is om de volgende redenen van belang: 

———— het bereiken van vooraf geformuleerde (ruimtelijke) doelstellingen; 
———— het waarborgen van rechtszekerheid en gelijke behandeling van burgers; 
———— het vergroten van het ambtelijke, maar vooral ook het maatschappelijke draagvlak; 
———— versterking van de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en integriteit van bestuur-

ders; 

———— het terugdringen van normvervaging. 
 

Handhaven wordt gezien als een gemeenschappelijk belang en omvat meer dan het 

signaleren van overtredingen en het toepassen van sancties. Het behoeft bestuurlijk 

draagvlak en vereist een proces om dat draagvlak tot stand te brengen. 
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Woonwagens 

Het plaatsen, herplaatsen of verplaatsen van een woonwagen is ‘bouwen″ volgens de 

Woningwet. Op grond van de Woningwet is hiervoor altijd een bouwvergunning nodig. 

Het Besluit Bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken geeft 

een aantal voorwaarden waaronder met name kleinere bouwwerken en verbouwingen 

zonder bouwvergunning gebouwd mogen worden. De mogelijkheden om bouwvergun-

ningsvrij te (ver)verbouwen zijn bij een woonwagen beperkter dan bij een woning. 

 

Aan- en uitbouwen en bijgebouwen bijvoorbeeld kunnen bij woningen onder bepaalde 

voorwaarden zonder bouwvergunning worden gebouwd, maar zijn bij woonwagens niet 

bouwvergunningsvrij. Elke woonwagen moet voldoen aan het Bouwbesluit en moet 

passen in het bestemmingsplan. Passen in het bestemmingsplan betekent dat de 

woonwagen zowel qua positionering als afmetingen in overeenstemming is met de be-

palingen in het bestemmingsplan. 

 

Plaatsen van een nieuwe woonwagen 

De woonwagen moet bij eerste plaatsing altijd voldoen aan de nieuwbouweisen van het 

Bouwbesluit. Het gaat immers om een geheel nieuw bouwwerk.  

 

Verbouwen van een woonwagen 

Bij het verbouwen van een woonwagen moeten de aanpassingen voldoen aan de 

nieuwbouweisen van het Bouwbesluit. Als het onredelijk zou zijn de nieuwbouweisen 

toe te passen (bijvoorbeeld als dit gehele ingrijpende aanpassingen vergt) kan de ge-

meente hiervan ontheffing verlenen tot het niveau van bestaande bouw, tenzij bij het 

voorschrift anders is aangegeven. Voor het deel van de woonwagen dat niet wordt ver-

bouwd gelden de Bouwbesluiteisen voor bestaande bouw. 
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6 Planologische en milieuhygiënische 
aspecten 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de planologische en milieuhygiënische 

aspecten die van belang zijn bij de ontwikkeling van een bestemmingsplan. Bij het op-

stellen van een bestemmingsplan dient te worden verantwoord dat er geen nadelige 

gevolgen zijn voor de huidige planologische en milieuhygiënische situatie.  

 

Ondanks dat het bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt en dat 

er dus feitelijk geen wijzigingen optreden in de planologische en milieuhygiënische si-

tuatie zal toch kort aandacht zijn voor ieder aspect. 

 

De ontwikkelingen waarover wordt gesproken, zijn reeds mogelijk gemaakt door middel 

van andere planologische procedures. Onderzoek naar de planologische en milieuhygi-

enische aspecten heeft daarom al plaatsgevonden en hoeft hier niet meer te worden 

aangehaald, omdat de betreffende locaties in het kader van voorliggend bestem-

mingsplan kunnen worden gezien als ‘bestaande’ situatie. 

 

6.1 Bedrijven en milieuzonering 

De toelaatbaarheid van bedrijvigheid kan worden gekoppeld aan de methodiek van de 

VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering 2009’. In deze brochure is een bedrijven-

lijst opgenomen, die informatie geeft over de milieukenmerken van typen bedrijven. 

Vervolgens wordt in de lijst op basis van een aantal indicatoren (waaronder geluid, ge-

vaar en verkeer) een indicatie gegeven van de afstanden tussen bedrijfstypen en een 

rustige woonwijk waarmee gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening kunnen 

houden. Deze afstand is gebaseerd op de grootste indicatieve afstand van de diverse 

indicatoren. 

 

De lijst is algemeen aanvaard als uitgangspunt bij het opstellen van bestemmingsplan-

nen en ruimtelijke onderbouwingen, zoals onder meer blijkt uit jurisprudentie van de 

Raad van State. De milieuzonering is erop gericht een ruimtelijke scheiding aan te 

brengen tussen milieubelastende en milieugevoelige activiteiten. Van de in de brochu-

re opgenomen lijst mag echter niet zondermeer gebruik worden gemaakt. Deze VNG-

brochure heeft een indicatief en globaal karakter en dient als een hulpmiddel om te 

komen tot een goede afweging voor ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Sinds maart 2009 is de geactualiseerde handreiking 'Bedrijven en milieuzonering', edi-

tie 2009 beschikbaar. Ten opzichte van de handreiking d.d. 16 april 2007 zijn de wijzi-

gingen beperkt. Belangrijkste wijzigingen zijn de aanpassingen aan de nieuwe Wet 

ruimtelijke ordening en het toevoegen van de SBI-codering 2008 in de bijlagen.  
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Tabel 2. Richtafstanden bedrijven en milieuzonering 

 

De Milieudienst heeft een inventarisatie gemaakt van bedrijven in en nabij het plange-

bied. Belangrijke inrichtingen zijn de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de tennisvereni-

ging. De rioolwaterzuiveringsinstallatie heeft zowel een geluid- als een geurcontour. 

Beide contouren lopen niet over het plangebied Trekvaartplein en zijn dus niet belem-

merend.  

 

De tennisvereniging valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieu-

beheer (activiteitenbesluit) dat per 1 januari 2008 in werking is getreden. Hierin zijn de 

grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale 

geluidsniveau op de terreingrens van de woonwagens opgenomen. Uit het akoestisch 

onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting ter plaatse van de terreingrens voldoet aan de 

normen.  

 

6.2 Bodem 

In een bestemmingsplanprocedure dient onderzocht te worden of de bodem geschikt is 

voor het voorgenomen gebruik. Om dit te bepalen moet de milieuhygiënische kwaliteit 

van een locatie inzichtelijk worden gemaakt. De bodemonderzoeksresultaten van 

Oranjewoud uit 2004 zijn gedeeltelijk geactualiseerd door Aveco de Bondt (juli 2008). 

Het onderzoek van Aveco betreft alleen het noordelijke terreindeel. Voor het noordelij-

ke terreindeel geldt namelijk een saneringsplicht omdat er sprake is van mobiele ver-

ontreinigingen. De bodemkwaliteit op het overige terreindeel is geschikt voor de toe-

komstige functie en wordt geacht in de tussenliggende periode niet te zijn veranderd. 

 

Saneringsplan 

Voor het noordelijk deel van de locatie aan het Trekvaartplein is een saneringsplan 

(Saneringsplan Trekvaartplein (noordelijk deel) te Leiden, Aveco de Bondt, Driebergen, 

17 februari 2009, projectnummer 081353) opgesteld in verband met de aanwezigheid 

van verontreinigingen met olieproducten, zware metalen, PAK en asbest in de verhar-

dingslaag ter plaatse. De verhardingslaag maakt momenteel geen onderdeel uit van de 

bodem maar zal na de herbestemming haar functie als ophooglaag verliezen, waarmee 

de laag als bodem geclassificeerd dient te worden.  

Categorie Richtafstand (in meters) tot omgevingstype 

 rustige woonwijk en 

rustig buitengebied 

gemengd gebied 

 1  10  0 

 2  30  10 

 3.1  50  30 

 3.2  100  50 

 4.1  200  100 

 4.2  300  200 
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In dat geval is sprake van een integrale verontreiniging met metalen en PAK, waarin lo-

kaal verontreinigingen met olieproducten en asbest aanwezig zijn.  

 

Middels sanering worden de milieuhygiënische beperkingen van de verontreiniging ten 

behoeve van de voorgenomen herontwikkelingen opgeheven. Het saneringsplan be-

schrijft de saneringsmaatregelen, voorbereidingen en organisatie die nodig zijn voor 

uitvoering. Dit plan is inmiddels ter goedkeuring voorgelegd aan het bevoegd gezag, 

zijnde de Milieudienst West-Holland en ligt momenteel ter inzage. 

 

6.3 Geluid 

In het kader van de Wet geluidhinder dient voor de ontwikkeling van geluidsgevoelige 

functies een akoestisch onderzoek te worden verricht wanneer de locaties binnen de 

onderzoekszones van wegen vallen. 30 km-zones zijn hierbij uitgezonderd. Omdat de 

verkeersintensiteiten op de Hugo de Vrieslaan (30 km-zone) hoog zijn, is deze weg ook 

in het akoestisch onderzoek meegenomen. 

 

Een woonwagenlocatie is in zijn geheel aan te merken als geluidgevoelige functie. Door 

DHV is akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband met: 

— de ligging in de zone van het spoor; 

— de ligging in de zone van de verlengde Hugo de Vrieslaan; 

— de nabijgelegen tennisvereniging. 

 

Akoestisch onderzoek heeft plaatsgevonden aan de grens van de locatie en dus niet bij 

de woonwagens zelf. Woonwagens zelf zijn niet of nauwelijks te isoleren. Uit het 

akoestisch onderzoek blijkt wat de geluidsbelasting is ter plaatse van de grens van de 

locatie. Verder blijkt of er sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde of 

maximale grenswaarde en welke maatregelen genomen moeten worden. Het 

akoestisch onderzoek is als separate bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd. Hieron-

der in de paragrafen 6.3.1 en 6.3.2 worden kort de resultaten vermeld.  

 

6.3.1 wegverkeer 

De voorkeursgrenswaarde als gevolg van het verkeer op de Oegstgeesterweg wordt ter 

plaatse van de inrichtingsgrens marginaal overschreden. Er hoeven geen dure 

maatregelen te worden genomen. 

 

6.3.2 spoor 

De voorkeursgrenswaarde als gevolg van het railverkeer wordt ter plaatse van de 

inrichtingsgrens fors overschreden. Het plaatsen van een scherm is de meest 

effectieve maatregel. Met de realisatie van een scherm wordt een gat gedicht tussen 

twee bestaande schermen. De maatregel vloeit ook voort uit de Geluidnota dat door de 

Raad van Leiden is vastgesteld. 
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6.4 Luchtkwaliteit 

Toetsing wet 

Op 15 november 2007 is de wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteits-

eisen) in werking getreden. Deze ‘Wet luchtkwaliteit’ vervangt het Besluit luchtkwaliteit 

2005. De kern van de nieuwe wetgeving bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen, 

zoals ook al het geval was onder het Besluit luchtkwaliteit. Nieuw zijn het ‘Besluit niet 

in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ en de ‘Regeling niet in betekenen-

de mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’. Voor projecten die niet in betekenende mate 

bijdragen aan de luchtverontreiniging hoeft niet langer te worden getoetst aan de 

grenswaarden. 

 

Op dit moment geldt een overgangsperiode waarin de grens ligt bij 1% van de grens-

waarde ( = 0,4 µg/m3) voor stikstofdioxide en fijn stof. Per ontsluitingsweg worden 

minder dan 500 woningen gerealiseerd waardoor het plan volgens bijlage 3B van de 

‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ een project ‘niet in 

betekenende mate’ is. Er hoeft dus niet getoetst te worden aan de grenswaarden.  

 

Uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening dient wel afgewogen te worden of het 

aanvaardbaar is om het plan op deze locatie te realiseren. Voor deze afweging kan ge-

toetst worden aan de ambitie uit het Milieubeleidsplan 2003-2010. Daarnaast is het 

van belang of de luchtkwaliteit verslechterd door de realisatie van het plan. 

 

Toetsing Milieubeleidsplan 2003-2010 

De ambitie uit het Milieubeleidsplan 2003-2010 luidt: op het merendeel van de plaat-

sen waar mensen wonen, sporten of anderszins langdurig verblijven is de concentratie 

aan luchtverontreinigende stoffen in 2010 beduidend lager dan de toegestane grens-

waarden. In de praktijk is de term beduidend lager dan de grenswaarden gesteld op 

36-38 µg/m3. Aan deze ambitie kan worden voldaan.  

 

Verslechtering luchtkwaliteit 

Door de realisatie van het plan wordt geen extra verkeer aangetrokken. De huidige 

plannen laten minder woonwagens toe (90) dan het aantal dat op dit moment op de lo-

catie is gevestigd (104). De verkeersaantrekkende werking is dus ook minder. Derhalve 

is er geen sprake van een verslechtering van de luchtkwaliteit.  

 

Conclusie lucht 

Het plan voldoet aan de Wet milieubeheer, onderdeel luchtkwaliteitseisen. Verder zal 

de luchtkwaliteit ter plaatse van de locatie niet verslechteren. Hierdoor zijn er geen be-

lemmeringen voor dit plan met betrekking tot de luchtkwaliteit. 
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6.5 Externe veiligheid 

Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet 

bij de activiteit betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het 

voorkomen en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport 

(onder andere van gevaarlijke stoffen). Het gaat daarbij om de bescherming van indivi-

duele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen of omstandighe-

den. 

 

Risicobronnen kunnen onderscheiden worden in risicovolle inrichtingen (onder andere 

lpg-tankstations), vervoer van gevaarlijke stoffen en leidingen (onder andere aardgas, 

vloeibare brandstof en elektriciteit). Om voldoende ruimte te scheppen tussen risico-

bron en de personen of objecten die risico lopen (kwetsbare of beperkt kwetsbare ob-

jecten) moeten afstanden in acht worden genomen. Ook ontwikkelingsmogelijkheden 

die ingrijpen in de personendichtheid kunnen om onderzoek vragen. 

 

De Milieudienst Zuid-Holland heeft het ruimtelijke plan ten aanzien van externe veilig-

heid op verschillende aspecten bekeken, namelijk: 

———— bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe vei-
ligheid; 

———— vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water; 
———— vervoer van gevaarlijke stoffen via leidingen. 
 

Externe veiligheid en bedrijven 

Voor veiligheid in de nabijheid van bedrijven geldt het Besluit externe veiligheid inrich-

tingen (BEVI). In de omgeving van het plangebied bevinden zich geen bedrijven die val-

len onder het BEVI. Het plangebied ligt niet in het invloedsgebied van een bedrijf met 

risicovolle activiteiten. 

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, spoor en water  

De regelgeving voor transport van gevaarlijke stoffen is vastgelegd in de Circulaire Ri-

siconormering vervoer gevaarlijke stoffen (min. V&W, 2004). Het plangebied ligt niet 

binnen een invloedsgebied van een transportas.  

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen door transportleidingen 

Het plangebied ligt niet in het invloedsgebied van een hoge druk aardgasleiding met 

een milieuzonering. 

 

Conclusie externe veiligheid 

De Milieudienst concludeert dat externe veiligheid geen belemmering vormt voor het 

programma zoals opgenomen in dit bestemmingsplan. 
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6.6 Molenbiotoop 

Naar de invloed van de nieuwe ontwikkelingen op het windaanbod van de nabijgelegen 

molens is een onderzoek (Peutz, 2009) verricht. Ten aanzien van de molens kunnen de 

volgende conclusies worden getrokken: 

 

De Kikkermolen 

In de bestaande situatie vindt reeds een overschrijding van de molenbiotoop plaats 

door bebouwing in het plangebied, bebouwing in de omgeving en begroeiing. Gezien de 

gelijke hoogte van de geplande nieuwbouw ten opzichte van de bestaande bebouwing, 

uitgaande van een bouwhoogte van 4,5 m, zal de invloed van nieuwbouw op de draai-

capaciteit van de molen slechts minimaal zijn. Indien de bouwhoogte echter in de eer-

ste 165 m maximaal 6,3 m bedraagt, zal het windklimaat voor de molen verslechteren 

ten opzichte van de bestaande situatie. Tevens dient een verslechtering van het wind-

klimaat verwachte te worden indien de geplande begroeiing binnen 195 m afstand tot 

de molen geplaatst wordt. De invloed van de nieuwbouw bedraagt, uitgaande van de 

representatieve windstatistiek voor de bouwlocatie, maximaal 4% van de totale draai-

capaciteit van de molen. Dit zal in werkelijkheid door nu reeds aanwezige schending 

van de molenbiotoop lager zijn. 

 

Tabel 1 Maximaal toelaatbare obstakelhoogtes volgens molenbiotoop ´De Kikkermo-

len´ (Peutz, 2009) 

Afstand tot molenAfstand tot molenAfstand tot molenAfstand tot molen    Maximaal toegestane obstakelhoogte (t.o.v. NAP)Maximaal toegestane obstakelhoogte (t.o.v. NAP)Maximaal toegestane obstakelhoogte (t.o.v. NAP)Maximaal toegestane obstakelhoogte (t.o.v. NAP)    

0 tot 100 meter 0,5 meter 

100 meter 3,8 meter 

150 meter 5,5 meter 

200 meter 7,2 meter 

250 meter 8,8 meter 

300 meter 10,5 meter 

350 meter 12,2 meter 

400 meter 13,8 meter 

 

Gelet op het maatschappelijk belang van de herstructurering, het beperkte effect van 

de nieuwbouw en gezien het effect van de begroeiing binnen 195 m afstand, is ervoor 

gekozen om ten aanzien van de beplanting de molenbiotoop leidend te laten zijn bin-

nen de molenbeschermingszone. Het groenplan voor de locatie zal dan ook worden af-

gestemd met de sectie molens van de provincie Zuid-Holland. Deze groenvoorzieningen 

zullen moeten voldoen aan de eisen voor de molenbiotoop. 

 

De Herder en de Marendijkmolen 

Zowel in de bestaande als in de geplande situatie vindt geen overschrijding van de mo-

lenbiotoop plaats ter plaatse van het plangebied. Het beboste gebied, gelegen tussen 

de molen en het plangebied, overschrijdt reeds de molenbiotoop. 

 

Gezien de resultaten van het theoretisch onderzoek, beperkte maximale invloed van 

circa 4%, wordt een aanvullend onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
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6.7 Flora en fauna 

In verband met de uitvoerbaarheid dient in ruimtelijke plannen rekening te worden ge-

houden met de actuele natuurwetgeving, met name de Natuurbeschermingswet en Flo-

ra- en faunawet. Omdat in voorliggend geval geen beschermde natuurgebieden in het 

kader van de Natuurbeschermingswet aanwezig zijn ter plaatse of in de nabijheid van 

het plangebied, dient alleen rekening te worden gehouden met de Flora- en faunawet.  

 

Uit het verkennend onderzoek naar natuurwaarden (MWH b.v., 2008) is geconcludeerd 

dat er geen aanleiding is om de sloop van het gebouwcomplex en de daaruit volgende 

werkzaamheden te beoordelen als strijdig met de Flora- en faunawet. Er zijn geen be-

schermde flora en fauna aangetroffen en er lijkt geen sprake van vaste verblijfsplaat-

sen van vleermuizen en/of holenbroeders zoals de specht en de uil.  

 

Bovendien zijn er voldoende uitvluchtmogelijkheden voorhanden voor de diersoorten 

die er mogelijkerwijs wel te verwachten zijn (Heemtuin). 

 

De locatie lijkt vooralsnog van marginaal belang als (zomer)verblijfplaats voor vleer-

muizen. Absolute zekerheid is er echter nooit omdat de dieren zich gedurende het jaar 

verplaatsen.  

Alleen de bomenrij heeft een duidelijke functie als jachtgebied of aanvliegroute. Het 

gaat echter om enkele individuen van de Gewone dwergvleermuis en de Rosse dwerg-

vleermuis. Er lijkt daarom geen direct belang te zijn op populatieniveau. 

 

Er wordt aanbevolen om, in het kader van de geldende zorgplicht vanuit de Flora- en 

faunawet en het risico op verstoring van broedende vogels, met de werkzaamheden 

rekening te houden met het broedseizoen (half maart tot eind juni). Dit houdt in dat 

eventuele groenstructuren en struweel geruimd dient te worden (indien er geen jaar-

rondbeschermde broedplaatsen in zitten) in het najaar en in de winterperiode. Voor 

werkzaamheden tijdens de broedperiode, dient rekening gehouden te worden met 

overlast door geluid, trillingen, verstoring en overmatig licht. Dit geldt met name voor 

vleermuizen in de periode tussen zonsondergang en zonsopgang (in de periode april 

tot en met september). Omdat vleermuizen zich gedurende het jaar verplaatsen dient 

men hiermee rekening te houden, indien de uitvoering van het werk nog enige tijd op 

zich laat wachten. In dit geval wordt aanbevolen om in een later stadium nog eenmaal 

een veldbezoek te doen om alle onzekerheid uit te sluiten. Tijdens de uitvoer van de 

werkzaamheden dient verder zoveel mogelijk rekening gehouden te worden met de be-

staande boom- en houtopstand.  

 

6.8 Archeologie 

De gemeente Leiden heeft een rijk bodemarchief. In de afgelopen decennia is bij tien-

tallen opgravingen vastgesteld dat het onderzoek van de archeologische resten die in 

de bodem verborgen liggen een van de belangrijkste bronnen van kennis over de be-

woningsgeschiedenis van de regio rondom Leiden vormt.  
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In het plangebied is ter voorbereiding op het bestemmingsplan een archeologisch bu-

reauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd (Becker & Van de 

Graaf, 2008). Uit het onderzoek blijkt dat de Mare ontstaan is als een kreek met een 

oeverwal en pas later door de groei van het veen veranderd is in een veenstroompje. 

Vanuit dit veenstroompje is bij zeer grote overstromingen in de Middeleeuwen in het 

hele plangebied een dikke laag klei afgezet op het veen. De top van het veen en de 

kleilaag zijn verstoord geraakt, de eerste door erosie, de tweede door graafwerkzaam-

heden die te maken hebben gehad met de bouw van het woonwagencentrum. Op de 

oeverwal van de Mare kunnen archeologische resten aanwezig zijn. Deze mogelijke 

resten zitten echter op een diepte van ten minste 2,0 m onder maaiveld. De archeolo-

gische verwachting voor het veen en kleipakket, dichter bij het maaiveld, is veel lager. 

Op grond van de natte landschappelijke situatie die hoort bij deze sedimenten is het 

onwaarschijnlijk dat het plangebied voor het einde van de Late Middeleeuwen of het 

begin van de Nieuwe tijd anders te gebruiken was dan als weiland. Resten van een 

schans uit de tijd van het beleg van Leiden liggen niet in het plangebied. 

 



Bestemmingsplan Trekvaartplein Gemeente Leiden 

Croonen Adviseurs 

57 

7 Watertoets 

Voor elke ruimtelijke ontwikkeling is de opstelling van een waterparagraaf verplicht ge-

steld, mede in relatie tot de watertoets. In deze paragraaf dient te worden verwoord 

hoe er in het plan met de aspecten water en ruimte rekening wordt gehouden in relatie 

tot enerzijds het waterbeleid en anderzijds de waterhuishouding. Ten behoeve van de 

vulling van deze paragraaf dient een watertoets verricht te worden. De watertoets geeft 

een beknopte beschrijving van de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. 

 

7.1 Watersysteem en waterberging 

Het Trekvaartplein en Poelgeest vormen samen één watersysteem van de Broek en 

Simontjespolder. Wel is er een peilverschil. Poelgeest ligt op -1,7 m NAP en Trekvaart-

plein 20 cm lager op -1,9 m NAP. De sloten zijn smal en hebben steile taluds. Op de 

kop van het Trekvaartplein is het watersysteem her en der onderbroken. De polder wa-

tert af op de trekvaart (boezemwater). De pioniervegetatie van bomen en riet is gaan 

overwoekeren. 

 

Eisen en wensen voor nieuwe situatie: 

———— Het watersysteem moet intact blijven. Huidig oppervlaktewater mag niet worden 
gedempt of moet worden gecompenseerd. 

———— De huidige oever van de Haarlemmer Trekvaart is hard. Deze mag niet verder naar 
het water worden gelegd. Als de dijk moet worden verbreed zal dat aan de polder-

kant moeten gebeuren. 

———— Voor nieuw verhard oppervlak van meer dan 500 m² moet er 15% extra water wor-
den toegevoegd binnen hetzelfde watersysteem. Dit is een harde eis. De plek waar 

waterberging wordt gerealiseerd is, binnen het peilvlak, redelijk vrij. 

———— Voor duikers gelden minimale maten en een maximale lengte van 15 m. 
———— Wens is om de watercirculatie in de kop te verbeteren. Dit kan mooi gecombineerd 

worden met extra waterberging. 

———— Geef de sloten een talud van maximaal 1:3 met bij voorkeur een natuurlijke inrich-
ting van de oever. Voor ecologische inrichting is een subsidie beschikbaar. 

———— Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Wanneer schoon genoeg zal he-
melwater worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Matig water moet nog bepaald 

worden. Vuil water van bijv. drukke wegen wordt naar het riool geleid. 

———— Een brug is minimaal 2 m breed en 1,25 m hoog en mag geen opstuwing veroorza-
ken. 

———— Vermijd gebruik van ongecoat koper, lood en zink. 
 

7.2 Bestaande polderwatergangen 

In elk geval moeten alle watergangen worden gebaggerd en tot de vereiste diepte wor-

den vergraven. Dit is waarschijnlijk 60 cm diepte, aan te geven door het Hoogheem-

raadschap. Bij een waterstand van NAP – 1,80 m moet de bodem komen op NAP – 

2,40 m. De kwaliteit van de bagger is (nog) onbekend.  
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Er dient gerekend te worden op afvoeren naar een baggerdepot voor definitieve opslag. 

De polderwatergangen blijven in beheer en onderhoud van het waterschap. De ver-

moedelijke diepte moet 60 cm water zijn. Langs de watergangen moet een oevervoor-

ziening worden aangebracht. De taluds moeten in verband met onderhoud worden ge-

maakt met een helling van maximaal 1:3. Daar waar geen taluds kunnen komen, moet 

rekening worden gehouden met een verankerde hardhouten beschoeiing.  

 

7.3 Waterinrichtingsplan 

Het plangebied is aan de oost- en zuidzijde omsloten door sloten die zullen worden 

verbeterd. De sloten worden op een milieuvriendelijke wijze aangelegd en ingericht 

waardoor het waterbergend vermogen zal toenemen. De oevers zullen minder stijl wor-

den en breder van opzet. Om de waterkwaliteit van het water in de sloten rondom het 

Trekvaartplein te verbeteren zal in de uitwerking in de noordpunt van het plangebied 

een verbinding moeten worden gemaakt tussen de sloten langs de Haarlemmerweg en 

de Broekweg, zodat een goede doorstroming mogelijk wordt. Daar waar de sloten gren-

zen aan openbare verblijfsruimten van het Trekvaartplein zal rekening gehouden wor-

den met een kindveilige inrichting van de oevers. Voor de waterberging wordt gebruik 

gemaakt van het bestaande oppervlaktewater van de sloten rondom het Trekvaart-

plein. 

 

7.4 Advies Hoogheemraadschap van Rijnland 

Indien het verhard oppervlak in een plan toeneemt, zal het regenwater sneller naar het 

oppervlakte water toestromen. Om problemen niet op de omgeving af te wentelen, is 

voldoende bergingscapaciteit binnen het watersysteem nodig. Uitgangspunt hierbij is 

geen verslechtering van de huidige situatie. Dit betekent dat toename van verharding 

moet worden gecompenseerd door extra open water te graven. In Rijnlands beleid is 

vastgelegd dat voor nieuw verhard oppervlak van meer dan 500 m², 15% van de toe-

name van verharding als ‘functioneel’ open water moet worden gerealiseerd. De com-

pensatie moet in hetzelfde peilgebied plaatsvinden. Functioneel houdt dit in dat het 

open water in open verbinding staat met het overige oppervlakte water binnen het wa-

tersysteem. Siervijvers zonder verbinding met het oppervlaktewater vallen hier niet on-

der. Het open water dient bij voorkeur zonder duikerverbinding te worden gerealiseerd. 

Het waterschap geeft de voorkeur een verbrede watergang in de directe nabijheid van 

het plangebied. 

 

In het plan is sprake van een toename van het verhard oppervlak van meer dan 

500 m². In totaal wordt voorzien in de aanleg van circa 9.200 m² extra verhard opper-

vlak. Er zal in dit geval 15% van de toename van verharding als ‘functioneel’ open wa-

ter gerealiseerd moet worden. Dit komt neer op circa 1.380 m². Deze watercompensa-

tie zal plaatsvinden door met name een verbreding van de bestaande watergangen. 

Voor de realisatie van dit ‘functioneel’ open water is op de verbeelding een aanduiding 

‘waterberging’ opgenomen met daaraan gekoppeld de regeling dat ter plaatse van de-

ze aanduiding minimaal 1.380 m² aan functioneel’ open water aangelegd moet wor-

den.  
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Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in het vooroverleg aangegeven geen op-

merkingen te hebben ten aanzien van het wateraspect. 
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8 Duurzame ontwikkeling 

8.1 Inleiding 

De gemeente Leiden vindt duurzaam bouwen belangrijk. Duurzaam bouwen is ‘zodanig 

bouwen dat zo min mogelijk negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezond-

heid ontstaan, gedurende de hele levensloop van het bouwwerk en de gebouwde om-

geving’. Leiden streeft er naar bij elk bouwplan de schade aan het milieu op korte en 

lange termijn zoveel mogelijk te beperken. Zij wil daarmee de kwaliteit en duurzaam-

heid van de stedelijke ontwikkeling op een zo hoog mogelijk niveau brengen.  

 

8.2 Duurzame stedenbouw 

Duurzame stedelijke ontwikkeling is vooral het inspelen op de kansen van de nieuwe 

bouwlocatie. Juist door in een vroegtijdig stadium aandacht te besteden aan de speci-

fieke kenmerken en mogelijkheden van de bouwlocatie kan er voor gezorgd worden dat 

er een aantrekkelijke woon- en voorzieningenomgeving ontstaat. In de planontwikke-

ling wordt daarom op alle schaalniveaus speciale aandacht gegeven aan aspecten van 

duurzaam bouwen, gebaseerd op het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw met 

minimaal het daarin omschreven ambitieniveau ‘….altijd doen’.  

 

8.3 DuBo-pluspakket (2004) 

Het Leidse duurzaam bouwen beleid is opgenomen in het DuBo-pluspakket, dat is 

vastgesteld in 2004. Het DuBo-beleid heeft betrekking op de bouwsegmenten ‘woning-

bouw nieuwbouw’, ‘woningbouw beheer’, ‘utiliteitsbouw’ en ‘grond-, weg- en water-

bouw’. Per bouwsegment worden ambities geformuleerd, gebaseerd op de desbetref-

fende Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen. Het in deze pakketten gehanteerde 

ambitiesysteem, waarbij vaste DuBo-maatregelen worden aangevuld met variabele 

DuBo-maatregelen tot het gewenste niveau, is het uitgangspunt voor de maatregelen-

lijsten. 

 

Per bouwproject is het DuBo-pluspakket uitgangspunt voor het programma van eisen. 

Aan de hand van de maatregelenlijst wordt de projectambitie samengesteld, geconcre-

tiseerd en getoetst. 

 

8.4 Taakstelling klimaatbeleid 

Naast het DuBo-pluspakket, is er een taakstelling uit het Klimaatbeleid (2003) en het 

Milieubeleidsplan 2003-2010 (2004), namelijk dat er een energievisie wordt opgesteld 

en opgenomen in het bestemmingsplan voor alle woningbouwprojecten met meer dan 

250 woningen. De energievisie bestaat uit een inventarisatie van haalbare opties, een 

selectie van de opties in maatregelenpakketten en in energievoorzieningen en een be-

rekening van de selectie. De selecties worden getoetst aan de doelstellingen uit het 

Regionaal DuBo-pluspakket en op haalbaarheid. 
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8.5 Trekvaartplein 

Het plan is groter dan 1 ha. en omvat een woonbuurt met circa 90 kavels en valt dus 

binnen de reikwijdte van het Beleidskader Duurzame Stedenbouw. Daarom is de stan-

daardambitietabel voor Trekvaartplein ingevuld. In de ambitietabel Trekvaartplein zijn 

relevante en uitvoerbare deelaspecten aangevinkt. Waar mogelijk zijn deze ambities al 

vertaald in het schetsontwerp. Andere ambities worden in de uitwerking meegenomen 

en naar concrete maatregelen vertaald. Alle maatregelen worden in een volgende fase 

in een monitorplan vastgelegd en tijdens de realisatiefase geraadpleegd.  

 

Voor Trekvaartplein geldt een extra ambitie voor ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en 

sociale samenhang. Zo is er bij de verkaveling sterk gelet op veiligheid en kindvriende-

lijkheid, op de mogelijkheid tot sociale controle en op het opnemen van deelruimtes 

voor de verschillende leeftijdsgroepen. Het raamwerk en de openbare ruimte krijgen 

een doordachte, hoogwaardige en duurzame inrichting. De overgang van openbaar 

naar privé wordt helder en controleerbaar vormgegeven. Daardoor is weer ruimte voor 

veel flexibiliteit binnen de kavels. 

 

Door de carré van groen en water om het woongebied te behouden en in te zetten krijgt 

de buurt een sterk groen karakter. Waar mogelijk zal hemelwater worden afgevoerd 

naar oppervlaktewater en zal er ondergrondse afvalinzameling worden toegepast. 

 

De verkeersveiligheid staat voorop door toepassing van korte overzichtelijke woonstra-

ten en lage snelheden van ten hoogste 30 km/u. Doorgaande fietspaden worden waar 

mogelijk in de voorrang gezet. Voor de woningen geldt dat er vooral ingezet wordt op 

grote flexibiliteit. Aan woonwagens worden wettelijk geen eisen gesteld, voor wat be-

treft de energieprestatie, maar maatregelen worden snel terugverdiend en reduceren 

de woonkosten! Voldoende isoleren en ventileren houden de woonlasten (energiekos-

ten) laag en een gezond binnenmilieu hoog. Woonwagens zijn ook geschikt voor de toe-

passing van zonne-energie. Hiervoor worden subsidiemogelijkheden onderzocht. De 

overheid werkt momenteel aan een subsidie voor zonnepanelen en zonneboilers 

hoofdzakelijk gericht op particulieren. Dit kan worden gezien als een extra-ambitie voor 

het deelaspect duurzame energie. Tot slot zal binnen de sociaal maatschappelijke on-

dersteuning voor Trekvaartplein gewerkt worden aan stimulering van wijkinitiatieven. 

Ook wordt onderzocht of er een mogelijkheid bestaat voor een nieuwe multifunctionele 

gemeenschappelijke voorziening. Een reservering voor deze gemeenschappelijke voor-

ziening is op een zeer centrale locatie in het schetsontwerp opgenomen. 

 

Als bijlage van dit bestemmingsplan is een Ambitietabel Duurzame stedenbouw voor 

Trekvaartplein opgenomen. 
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9 Uitvoerbaarheid 

9.1 Economische uitvoerbaarheid 

De herstructurering van het grondgebied vertoont een financieel tekort. Op grond van 

het feit dat alle gronden van de gemeente zijn, is de gemeente verantwoordelijk voor 

het welslagen van het plan en draait op voor de tekorten van de grondexploitatie. De 

gemeente heeft daarvoor middelen beschikbaar, zodat de economische uitvoerbaar-

heid verzekerd is. Op deze gronden is het verhaal van de kosten van de grondexploita-

tie zogenaamd anderszins verzekerd. Voor het overige bepaalt de gemeente het tijdvak 

en de fasering als bedoeld in artikel 6.13 lid 1 van de Wro en de uitwerking van regels 

als bedoeld in artikel 6.13 lid 2 van de Wro. Derhalve behoeft geen exploitatieplan te 

worden opgesteld (conform de situatie zoals bedoeld in artikel 6.12 lid 2 van de Wro). 

 

9.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Al vele jaren zijn er plannen voor het verbeteren en vernieuwen van het woonwagen-

centrum Trekvaartplein. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 22 de-

cember 2006 het principebesluit genomen om te komen tot een herstructurering en 

gedeeltelijke deconcentratie van het Trekvaartplein. Vervolgens is de Nota van Uit-

gangspunten opgesteld, waarin een voorstel wordt gedaan met betrekking tot de herin-

richting van het Trekvaartplein. Deze nota is vanaf 31 maart 2008 ter inzage gelegd 

voor het indienen van inspraakreacties, waarbij op 16 april 2008 een inspraakbijeen-

komst heeft plaatsgevonden. De inspraakreacties zijn verwerkt in de Beantwoording 

Nota van Uitgangspunten Trekvaartplein van 27 mei 2008. Tevens hebben er over de 

herstructurering informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor bewoners en omwo-

nenden van het woonwagencentrum. 

 

Bij (kader)besluit van 9 juli 2008 is door de gemeenteraad een projectbesluit genomen 

over de herstructurering van het Trekvaartplein. Daarbij is –onder meer– voornoemde 

Nota van Uitgangspunten vastgesteld en is kennisgenomen van de daarop ingekomen 

inspraakreacties. 

 

De herstructurering van de locatie Trekvaartplein wordt in juridisch-planologische zin 

mogelijk gemaakt door voor de locatie een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Be-

sloten is om het bestemmingsplan niet (als voorontwerp) voor inspraak ter inzage te 

leggen, maar het bestemmingsplan als ontwerp voor het indienen van zienswijzen ter 

inzage te leggen. 

 

Op grond van de geldende wetgeving is geen sprake van een inspraakverplichting bij 

het opstellen van een bestemmingsplan. Deze verplichting bestaat wel op grond van de 

Inspraakverordening, doch daaraan kan worden voorbijgegaan op grond van artikel 2 

lid 3 onder d van diezelfde verordening. 
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Argumenten voor het niet ter inzage leggen van het (voorontwerp) bestemmingsplan 

voor inspraak zijn de omstandigheid dat bewoners en omwonenden al nauw betrokken 

zijn geweest bij de totstandkoming van de herstructurering van het Trekvaartplein én 

omstandigheid dat de huidige woonsituatie onveilig is en zo snel mogelijk handhavend 

opgetreden dient te worden op grond van een nieuw bestemmingsplan Trekvaartplein.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft wel de procedure van artikel 3.8 en verder van de 

Wet ruimtelijke ordening doorlopen. Het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage gelegd. 

Gedurende deze periode is de mogelijkheid geboden zowel mondeling als schriftelijk 

zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. Deze 

ingediende zienswijzen komen ter sprake in paragraaf 9.4.  

 

9.3 Vooroverleg 

De nota van uitgangspunten Trekvaartplein is conform artikel 3.1.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening in vooroverleg gezonden naar de betreffende personen en instan-

ties.  

 

De volgende personen en instanties hebben een reactie ingediend: 

 

nr.nr.nr.nr.    NaaNaaNaaNaammmm    ReactieReactieReactieReactie////ActiepuntActiepuntActiepuntActiepunt    

   
1 Liandon  Geen opmerkingen. 

2 Provincie Zuid-Holland Geen opmerkingen. 

3 Tennet Geen opmerkingen. 

4 VROM Inspectie Geen opmerkingen. 

5 Rijksdienst Cultureel Erfgoed Geen opmerkingen. 

6 NS Reizigers Geen opmerkingen. 

7 Regionale Brandweer Hollands 

Midden 

De door de regionale brandweer Hollands Midden 

gemaakte opmerkingen zijn daar waar planologisch 

mogelijk verwerkt in de toelichting (zie hoofdstuk 5) 

en vervolgens vertaald in de planregels. 

8 Gemeente Oegstgeest De gemeente Oegstgeest constateert dat de ont-

sluiting en aansluiting op de Hugo de Vrieslaan en 

de brug over de Haarlemmertrekvaart buiten het 

plangebied is gelaten.  

 

Reactie gemeente 

Het ontwerpbestemmingsplan Trekvaartplein om-

vat uitsluitend de herstructurering van het Trek-

vaartplein zelf. Voor andere projecten worden af-

zonderlijke planologische procedures doorlopen. 

Binnen het bestemmingsplan Trekvaartplein is 

door stedenbouwkundige afstemming rekening ge-

houden met de eventuele realisatie van aangren-

zende projecten.  
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9 Hoogheemraadschap van Rijn-

land 

In het plan zal er sprake zijn van een toename van 

het verhard oppervlak van circa 9.200    m². De wa-

tercompensatie zal plaatsvinden door met name 

een verbreding van de bestaande watergangen.... 

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft een 

voorlopig wateradvies gegeven.  

10 Gasunie Geen opmerkingen. 

 

9.4 Vaststelling 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Trekvaartplein’ heeft ingevolge artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening vanaf 17 augustus 2009 tot en met 28 september 2009 ter inza-

ge gelegen. Gedurende deze periode is eenieder de mogelijkheid geboden zowel mon-

deling als schriftelijk zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan naar 

voren te brengen.  

 

Er zijn elf zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan ‘Trekvaartplein’ 

binnen gekomen, waarvan negen ontvankelijk. De ontvangen zienswijzen zijn nader 

gewogen in de ‘Zienswijzennota bestemmingsplan Trekvaartplein’. In deze nota, die als 

separate bijlage is toegevoegd, is aangegeven of de ingediende zienswijzen hebben ge-

leid tot aanpassing van het voorliggende bestemmingsplan. Daarnaast is in de nota ook 

aangegeven welke ambtshalve wijzigingen de gemeente heeft doorgevoerd naar aanlei-

ding van het ontwerpbestemmingsplan. 
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