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Inleiding 
 

De ontwerp structuurvisie Leerdam 2020 heeft in de periode van 1 september 2011 t/m 13 

oktober 2011 ter inzage gelegen. Tevens is er in deze periode een inloopavond georganiseerd. 

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 5 zienswijzen. 

 

In deze nota kunt u lezen op welke wijze deze zienswijzen, al dan niet geleid hebben tot een 

(gedeeltelijke)  aanvulling of aanpassing van de structuurvisie. Daarnaast zijn in deze nota de 

ambtshalve aanpassingen verwerkt. 

 

Wij hebben van de navolgende instanties en personen zienswijzen ontvangen: 

1. Waterschap Rivierenland 

2. De Provincie Zuid Holland  

3. Kleurrijk Wonen 

4. Inwoner van Schoonrewoerd 

5. Kamer van Koophandel Rivierenland 

 

Deze zienswijzennota wordt met de structuurvisie aan de gemeenteraad ter vaststelling 

aangeboden. Na vaststelling is de structuurvisie van kracht en vormt dit het beleidskader 

waaraan nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen aan getoetst worden. Tevens voldoet de gemeente 

dan aan het wettelijke kader ten aanzien van kostenverhaal.    
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Hoofdstuk 1: Beantwoording Zienswijzen 

1.1. Waterschap Rivierenland 

 

Inhoud zienswijze Beantwoording gemeente 

a. Het waterschap is positief over de 
wijze waarop het ‘thema’ water in 
de structuurvisie een volwaardige 
plek heeft gekregen. Wel 
constateert het waterschap dat er 
geen sprake is geweest van 
vooroverleg en ziet zij dit als een 
gemiste kans om op het niveau van 
de structuurvisie de beleidsvelden 
water en infrastructuur te 
analyseren voor de periode tot 
2020. 

Gemeente is verheugd met de opmerking van het  
Waterschap dat ook zonder vooroverleg het 
thema ‘water’ een volwaardige plek heeft 
gekregen in de Structuurvisie. 
 
Deze nieuwe structuurvisie  betreft geen volledige 
herziening. Het betreft een actualisatie die voort 
borduurt op het  de uitgangspunten van de 
Structuurvisie Plus uit 2001. Wel sluit de nieuwe 
structuurvisie aan op de nieuwe wetgeving en is 
tevens geactualiseerd voor wat betreft beleid. . 
  
Gelet op deze aanpak is niet gekozen voor een 
interactief proces. Wel is de beleidsmedewerker 
Water van de gemeente erbij betrokken.  

Het waterschap vraagt om een overleg om 
te bezien welke wateropgaven tot 2020 
nog verankerd zouden kunnen worden in 
de structuurvisie. 

Dit overleg heeft plaatsgevonden op 14 november 
2011. Besproken is dat de Structuurvisie 2020 een 
voorzetting is van de Structuurvisie 2001. Er is wel 
sprake van een actualisatieslag met betrekking tot 
beleid maar geen opname van volledig nieuwe 
ambities. In de tekst bij de beleidsdoelen en 
uitgangspunten duurzame leefomgeving is een 
aantal toevoegingen gedaan. Dit heeft onder meer 
betrekking op de thema’s waterberging en 
grondwateroverlast.   

Het waterschap heeft de navolgende 
inhoudelijke opmerkingen over de wegen 
in het buitengebied: 
a. Geldt een onderzoek naar foutparkeren 

en overlast door vrachtwagens ook voor 
het buitengebied? 
 
 
 

b. Voorkomen toename vrachtverkeer in 
verblijfsgebieden. Geldt dit ook voor c.q. 
speelt dit ook in het landelijk gebied? 
 

c. Het waterschap wenst toevoeging van 
een recreatieve fietsverbinding tussen 
Leerdam West en de 
Bruininxdeelsekade met name vanwege 
het afsluiten van de spoorovergang 
Koenderseweg.  
 

d. Wat wordt bedoeld met 
gebiedsontsluitingswegen in relatie tot 
erftoegangswegen? 
 
 
 
 

 
 
 

a. Dit onderzoek geldt niet voor het buitengebied 
en de wegen in beheer bij het Waterschap. Het 
onderzoek richt zich vooral op het stedelijk 
gebied, en het bedrijventerrein Nieuw Schaik, 
omdat daar sprake is van parkeeroverlast. 
 

b. Deze ambitie, zoals opgenomen in de 
structuurvisie refereert naar de 
verblijfsgebieden binnen het stedelijk gebied 
en de dorpskernen. 

c. De realisatie van de geplande fietsverbinding 
t.b.v. Broekgraaf langs de Parallelweg is 
onzeker. Deze  is niet meer opgenomen in 
de grondexploitatie van de nieuwe woonwijk. 
Realisatie ervan is overigens nog wel een 
wens van de gemeente.  

d. De kaarten zoals opgenomen in figuur 13 a, b, 
c zijn slechts bedoeld om een overzicht te 
geven van de wegen die de hoofdstructuur 
vormen binnen de gemeente om de 
verschillende deelgebieden te ontsluiten. Er ligt 
geen relatie met ‘erftoegangswegen’ waaraan 
het Waterschap refereert in het kader van 
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e. Er is een verkeerde kaart opgenomen 

bij figuur 13c. 
f. Het waterschap merkt op dat de 

aanwezigheid van recreatieve 
voorzieningen en openluchtrecreatie in 
en om de woonomgeving van belang is 
voor de kwaliteit van het woonmilieu en 
de leefbaarheid. 

g. Het waterschap mist een link met het 
provinciaal fietspadenplan en mist de 
fietsroute Arkel-Leerdam zoals 
opgenomen in dit provinciale plan. 

wegbeheer. 
e. Dit is correct en wordt gecorrigeerd. 

 
f. De gemeente onderschrijft het belang van 

goede recreatieve voorzieningen en is van 
mening dat deze belangen in de Structuurvisie 
voldoende geborgd zijn. 
 
 

g. Deze fietsroute maakt inderdaad deel uit van 
het provinciaal fietspadenplan, maar de 
realisatie van het deel op Leerdams 
grondgebied is nog allerminst zeker. Dit is 
afhankelijk van de medewerking van alle 
betrokken grondeigenaren.  

 

De zienswijze van het Waterschap heeft in deel I ‘Duurzame leefomgeving’ geleid tot een aantal 

aanvullingen in de tekst bij de bouwstenen en de uitgangspunten voor ruimtelijk beleid. Dit betreft 

concreet: 

Toevoeging aan de tekst 

 

P. 18 Beleidsdoelen 
Bodem en Water 

- Voldoende berging in het watersysteem 
- Er wordt uitgegaan van het principe ‘functie volgt peil’  

P.19 Uitwerking beleid - Aanleggen drainagesysteem voor aanpak grondwateroverlast in 
bestaand stedelijk gebied 

- Rekening houden met gevolgen van het Deltaprogramma Rijk 
(waterveiligheid). 
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1.2. Provincie Zuid Holland 

 

Inhoud zienswijze Beantwoording gemeente 

Is van mening dat de gemeentelijke visie 
inzake bevolkingsprognose en 
woningbouwplanning te optimistisch is. 
 
Bijvoorbeeld: de huishoudensprognose 
voor het jaar 2030 van de provincie gaat uit 
van 8.604 huishoudens, de prognose van 
de gemeente is 9.769 huishoudens.  
 
De provincie refereert verder naar de 
discussie in regionaal verband over de 
gevolgen van krimp. De provincie neemt 
aan dat de uitkomsten hiervan aanleiding 
geven om de effecten daarvan  voor de 
ruimtelijke visie  bij te stellen.  

De gemeente heeft als bron de  Primos-prognose 
2009 gehanteerd en dit betreft de landelijke 
onderzoeksgegevens met betrekking tot onder 
meer woningmarkt en bevolkingsprognose.  
 
Op basis van de huidige actuele inzichten (stand 
maart 2012) zijn de gegevens van de bouwsteen 
‘Wonen’ geactualiseerd.  
 
De bouwsteen Wonen is verder veralgemeniseerd 
en daarnaast wordt inhoudelijk verwezen naar de 
gemeentelijke Woonvisie. Deze visie volgt na de 
vaststelling van de regionale Woonvisie.  
 
Verder is het woningbouwprogramma van de 
gemeente getemporiseerd, waardoor een deel van 
de in het ontwerp genoemde woningbouwopgave 
pas na 2020 geprogrammeerd is.  
 
Tot slot geldt dat de gegevens zoals deze zijn 
opgenomen in de ontwerp structuurvisie  met 
betrekking tot de woningbouwplanning een 
momentopname betreffen. Zoals blijkt uit de 
toelichting bij de ambtshalve aanpassingen wordt 
de structuurvisie vergezeld van een jaarlijks te 
actualiseren uitvoeringsprogramma.   
 

 

De zienswijze van de provincie Zuid Holland heeft niet geleid tot aanpassingen in de tekst. Wel is 

er sprake van ambtshalve wijzigingen in deel II bij de bouwsteen Wonen.  
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1.3. Kleurrijk Wonen 

 

Inhoud zienswijze Beantwoording gemeente 

Kleurrijk Wonen vraagt aan de gemeente 
om in haar structuurvisie meer aandacht te 
geven aan de navolgende vraagstukken: 
Krimp; visie op aandachtsgroepen; wat 
doet de gemeente aan het aantrekken en 
behouden van hogere inkomens; waar is 
ruimte voor realisatie van appartementen; 
groeiambitie Leerdam niet haalbaar a.g.v. 
onder meer krimp en concurrentie andere 
gemeenten; rol huidige woningvoorraad in 
plaatsen huishoudens in categorie 
beschermd wonen, wat is de kwantitatieve 
uitwerking van de tabellen wonen; diverse 
vragen m.b.t. woonfunctie centrum;  

De gemeente onderschrijft dat niet al deze 
aandachtspunten in de structuurvisie uitgewerkt 
zijn. Aan de ene kant kan men zich afvragen of dit 
de bedoeling is omdat het een structuurvisie 
betreft die de hoofdlijnen, koers en ambities van 
de gemeente weergeeft. 
 
Anderzijds is er een aantal aandachtspunten die 
juist thuishoren in de Woonvisie Leerdam. De 
vaststelling hiervan is vertraagd als gevolg van 
provinciale en regionale ontwikkelingen en 
discussies op met name het gebied van krimp en 
woningbehoefte. Prioriteit van de gemeente ligt 
momenteel bij de opstelling van de regionale 
woonvisie. Pas daarna zal de lokale woonvisie 
Leerdam vastgesteld worden. 
 
Met Kleurrijk Wonen is afgesproken dat deze 
inhoudelijke thema’s in het kader van de 
gemeentelijke Woonvisie worden ingebracht en 
dat de tekst in de structuurvisie op het gebied van 
Wonen voor zover nodig verder veralgemeniseerd 
wordt.   

Er wordt aandacht gevraagd voor de 
afstemming met de Visie 2030 regio AV, 
Woonvisie Leerdam en aandacht voor 
regionale en locale 
woningbehoefteonderzoeken; hoe wil 
Leerdam zich profileren in een groter 
verband van aangrenzende gemeenten en 
regio. 
 

De planning ten aanzien van de Visie 2030 en de 
nadere uitwerking van de scenario’s daarin loopt 
dusdanig uit de pas dat daarop voor de 
vaststelling van de Structuurvisie niet kan worden 
gewacht . Het manifest ‘Open, voor elkaar’ is op 
12 april door de raad van Leerdam vastgesteld en 
in de rest van de regio is deze eveneens in april 
2012  door de gemeenteraden vastgesteld. Er 
wordt momenteel gewerkt aan een Plan van 
Aanpak voor de verdere inhoudelijke uitwerking 
van de thema’s. Een van deze thema’s is Wonen 
en dit wordt nader uitgewerkt in de regionale 
woonvisie. Deze wordt naar verwachting in 2013 
vastgesteld.  
 
Bij de ijking rond 2015, wanneer de gemeente 
gaat bezien of er eerder met een volledige 
herziening gestart gaat worden, wordt de visie 
2030 wel nadrukkelijk meegenomen. 

 

De zienswijze van Kleurrijk Wonen heeft ertoe geleid dat de relatie met de regionale en 

gemeentelijke Woonvisie duidelijker in de tekst van de Structuurvisie (deel II Wonen). Tevens is 

de tekst geactualiseerd en waar nodig veralgemeniseerd. 
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1.4. Inwoner Schoonrewoerd 

 

Inhoud zienswijze Beantwoording gemeente 

Indiener verzoekt om voor de dorpskern 
Schoonrewoerd aan te geven waar 
kleinschalige bedrijfsactiviteiten (evt. 
samengevoegd in een 
bedrijfsverzamelgebouw) ontplooid mogen 
worden. Een suggestie is het terrein van 
Bakker en Brouwer. 

De structuurvisie van de gemeente Leerdam 
spreekt over de mogelijkheid van het inpassen 
van een terrein voor kleinschalige 
bedrijfsactiviteiten voor de lokale 
ontwikkelbehoefte van de dorpskern 
Schoonrewoerd. In de  zienswijze wordt gevraagd 
nader te onderbouwen waar deze activiteiten 
mogen worden ontplooid. Op dit moment kunnen 
wij u daarop geen duidelijk antwoord geven.  
De structuurvisie probeert aan te geven dat ‘als er 
zich kansen voordoen in Schoonrewoerd voor 
inpassing van kleinschalige bedrijfsactiviteiten en 
er gelijktijdig ook vraag is naar kleinschalige 
bedrijfslocaties, dan zal de gemeente proberen 
iets te doen met deze kansen’.  
Momenteel is er in de markt voor kleinschalige 
bedrijfsactiviteiten eerder sprake van een 
overschot dan een extra vraag. Er zijn op het 
 bedrijventerrein Nieuw Schaik op dit moment 
enkele bedrijfsverzamelgebouwen voor 
kleinschalige bedrijfsactiviteiten waarvan niet alle 
units zijn verhuurd dan wel verkocht. In de huidige 
economische situatie is het inpassen van extra 
locaties voor kleinschalige bedrijfsactiviteiten 
lastig. Daarbij komt nog dat de gemeente 
Leerdam ook aan de randen van de binnenstad 
steeds vaker te maken heeft met leegstand, 
enkele van deze leegstaande locaties kunnen 
wellicht ook in de toekomst, als de economie weer 
aantrekt, worden herontwikkeld tot kleinschalige 
bedrijfslocaties (voor starters bijvoorbeeld). 

 
De zienswijze leidt niet tot aanpassingen in de 
tekst. 

Indiener verzoekt om bij de uitgangspunten 
voor ruimtelijk beleid in Schoonrewoerd op 
te nemen dat het in het kader van de 
verkeersveiligheid noodzakelijk is om 
sluipverkeer door de kern met 
verkeersremmende maatregelen te 
ontmoedigen. 

In het verleden heeft de gemeente verschillende 
klachten ontvangen over ‘sluipverkeer’ in de kom 
van Schoonrewoerd. Na de aanleg van de 
provinciale weg om Schoonrewoerd zijn 
nagenoeg geen klachten en/of meldingen meer 
binnen gekomen. Er is voor de gemeente geen 
concrete aanleiding om dit in de structuurvisie als 
een opgave mee te nemen.  
 
De gemeente Leerdam streeft ernaar om haar 
wegen in te richten volgens de richtlijnen van 
Duurzaam Veilig Verkeer (DVV). Binnen de kern 
van Schoonrewoerd wordt hierbij onderscheid 
gemaakt tussen erftoegangswegen en 
gebiedsontsluitingswegen. Voor de eerste 
categorie geldt dat doorgaand verkeer zoveel 
mogelijk wordt geweerd. De tweede categorie 
wegen, waaronder de Dorpsstraat,  zorgt voor het 
verdelen en verzamelen van verkeer. Aan elk type 
weg worden door DVV verschillende 
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inrichtingseisen gesteld welke voor Leerdam 
uitgangspunt zijn voor de inrichting. 
 
Op basis hiervan heeft de gemeente in 2011 
overigens nog een voorstel gedaan om de fysieke 
entree van de Dorpsstraat te wijzigen zodat deze 
ook daadwerkelijk voldoet aan de richtlijnen van 
Duurzaam Veilig Verkeer (DVV). De Dorpsraad 
heeft toen aangegeven dat dit niet wenselijk is 
voor het  vervoer van fruit door middel van kleine 
landbouwvoertuigen. Indien er nog steeds sprake 
is van overlast door sluipverkeer wordt 
voorgesteld dat de Dorpsraad dit via een concreet 
verzoek bij de gemeente onder de aandacht 
brengt.   
 
De zienswijze leidt niet tot aanpassingen in de 
tekst. 

Figuur 13c op pagina 72 geeft niet de kern 
Schoonrewoerd weer. 

Deze constatering is  correct en wordt 
gecorrigeerd. 

Indiener verzoekt om bij de invulling locatie 
huidige Noachschool de zinssnede m.b.t. 
mogelijkheden voor woningbouw te 
schrappen omdat de invulling nog open is. 
Er wordt tevens verzocht dat de gemeente 
de regie voor de herinvulling behoud en 
een suggestie gedaan, te weten het 
realiseren van een woonzorg-complex 
waarbij Hei en Boeicop als voorbeeld wordt 
genoemd. 

Begin 2013 starten de voorbereidingen van de 
actualisatie van het bestemmingsplan 
Schoonrewoerd via het opstellen van een Nota 
van Uitgangspunten. In deze Nota komen de 
verschillende aandachtslocaties binnen 
Schoonrewoerd aan bod, waaronder de locatie 
van de huidige Noachschool.  
 
De zienswijze leidt niet tot aanpassingen in de 
tekst. 

Indiener verzoekt om de zinssnede dat 
ontwikkelingen alleen binnen bestaande 
bebouwingscontouren kunnen worden 
gerealiseerd te schrappen omdat dit voor 
zowel Schoonrewoerd als ook Leerdam 
een zware beperking betekent voor 
toekomstige ontwikkelingen. Tevens staat 
deze opmerking alleen expliciet bij 
Schoonrewoerd en niet bij de andere 
kernen.  

Stedelijke ontwikkelingen mogen conform 
provinciaal beleid alleen binnen de 
bebouwingscontouren worden gerealiseerd. Deze 
liggen vast in de provinciale verordening.  
Deze contour geldt even ‘hard’ voor zowel 
Leerdam,Kedichem als ook Schoonrewoerd. Het 
betekent geen extra beperking voor 
Schoonrewoerd ten opzichte van de andere 
kernen.  
 
De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van  de 
tekst. 

Indiener geeft aan dat voor de 
ontwikkellocaties in Schoonrewoerd niet 
duidelijk is voor welke doelgroepen deze 
ontwikkeld gaan worden. Indiener doet de 
volgende suggesties: seniorenwoningen en 
de uitgifte van vrije kavels. 

Er wordt verwezen naar de eerdere 
beantwoording waarin is aangegeven dat de 
gemeente begin 2013 start met de Nota van 
Uitgangspunten voor het nieuwe 
bestemmingsplan.  
 
De zienswijze leidt niet tot aanpassingen in de 
tekst. 

Indiener merkt op dat er op pagina 105 
terloops de locatie Burggraaf genoemd 
wordt en verzoekt om aan te geven welke 
bestemming deze locatie gaat krijgen. 

Deze tekst staat in de nadere onderbouwing welke 
feitelijk is gebruikt als input voor de basistekst. 
Door de wijze zoals opgenomen in de ontwerp 
structuurvisie heeft dit deel een gelijkwaardig 
karakter gekregen, maar doet tegelijkertijd afbreuk 
gedaan aan de Structuurvisie als een 
kaderstellend document op hoofdlijnen. De 
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teksten van de nadere onderbouwing maken geen 
onderdeel meer uit van de vast te stellen 
Structuurvisie.  
 
De zienswijze leidt niet tot aanpassingen in de 
tekst. 

Indiener geeft aan dat op pagina 106 staat 
dat de Noachschool wordt verplaatst naar 
een nieuw gebouw met een gymzaal en 
verzoekt om aan te geven waar deze 
locatie komt. 

Zie hierboven. 
 
De zienswijze leidt niet tot aanpassingen in de 
tekst. 

Indiener verzoekt in de structuurvisie de 
wenselijkheid aan te geven van een 
wandel- en fietspad tussen de kern en de 
Leerdamse Kerkweg 2 omdat dit bijdraagt 
aan een verbetering van de verbinding 
naar het buitengebied. 

In de beleidsnota Openluchtrecreatie 2010 – 2015 
is opgenomen dat de gemeente de ontwikkeling 
van wandelroutes die stad en landelijk gebied met 
elkaar verbinden graag wil stimuleren. Dit 
betekent ook dat het benoemen van specifieke 
routes voor bijvoorbeeld Schoonrewoerd niet 
noodzakelijk is. Initiatieven binnen de gemeente 
worden getoetst aan het beleid.  
 
De gemeente is overigens een aantal jaren bezig 
geweest met het onderzoeken van de 
mogelijkheden voor een wandelpad rond de Wiel 
van Bassa. Helaas is dit destijds niet van de grond 
gekomen door gebrek aan medewerking van 
grondeigenaren.  
 
De zienswijze leidt niet tot aanpassingen in de 
tekst. 

 

  



12 
 

 

1.5. Kamer van Koophandel 

 

Inhoud zienswijze Beantwoording gemeente 

Indiener stemt in met de opsomming van 
de beleidsdoelen ten aanzien van 
economie zoals opgesomd op pagina 26, 
maar ziet deze graag aangevuld met de 
volgende punten: 
– Realiseren en behouden van een up-to-

date bedrijfsomgeving Bedrijventerrein 
Nieuw Schaik; 

– Uitvoering geven aan de 
Detailhandelsvisie Binnenstad 
Leerdam; 

– Uitvoering geven aan de Nota 
Economie; 

– Vestigingsmogelijkheden van kleine 
zelfstandigen vergroten. 

De tekst is op een aantal punten inmiddels 
geactualiseerd waardoor tegemoet gekomen 
wordt aan de opmerkingen van de Kamer van 
Koophandel. 
 
Ten aanzien van het laatste punt wordt het 
volgende opgemerkt: in het bestemmingsplan 
buitengebied is een aantal specifieke 
ontheffingsmogelijkheden opgenomen die het 
mogelijk maken om kleinschalige bedrijvigheid in 
het buitengebied te ontplooien. Daarnaast voorziet 
ieder nieuw bestemmingsplan van Leerdam, hetzij 
direct ofwel via een ontheffing c.q. binnenplanse 
afwijking om onder voorwaarden een aan huis 
gebonden beroep te mogen ontplooien. 
Daarmee worden naar mening van de gemeente 
in de bestemmingsplannen nu al op voldoende 
wijze deze mogelijkheden gestimuleerd.  
 

 

De zienswijze van de Kamer van Koophandel heeft in deel II bij de bouwsteen Economie geleid 

tot een aantal aanvullingen in te tekst.  
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Hoofdstuk 2: Ambtshalve aanpassingen 
 

Naast de opmerkingen welke verwerkt zijn naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn er 

in de fase van het ontwerp naar vaststelling ook ambtshalve aanpassingen doorgevoerd. Dit 

betreft bijvoorbeeld beleidskaders die recent zijn vastgesteld.  

 

2.1. Algemeen 

Tussen het moment van de ter inzage legging van het ontwerp tot het moment van vaststelling zit 

een periode van ruim een jaar. Dit heeft enerzijds te maken met de dynamiek ten aanzien van 

een aantal projecten eind 2011/ begin 2012 en anderzijds de opzet van de uitvoeringsparagraaf 

welke juridisch niet geheel correct was. Om deze reden is de aanbieding van het document zoals 

ter inzage heeft gelegen aan de raad vertraagd. Bovendien is gebleken dat er vraagtekens waren 

ten aanzien van de opzet van het document. Is dit een sturingsinstrument op hoofdlijnen voor de 

ruimtelijke koers naar 2020 en wat is essentie van deze koers.  

 

Op basis van bovenstaande is de Structuurvisie in hoofdlijnen op de volgende punten aangepast: 

 Het laten vaststellen van een structuurvisie met een algemene uitvoeringsparagraaf. In 

deze paragraaf  worden in ieder geval de projecten ruimtelijke ontwikkeling onderbouwd 

waarvoor de gemeente op basis van de regelgeving voortvloeiend uit de Wet op de 

ruimtelijke ontwikkeling een vrijwillige bijdrage ruimtelijke ontwikkeling mag vragen.  

 Het opnemen van een afwegingskader ruimtelijke plannen en projecten in de 

uitvoeringsparagraaf zodat dit als beleidskader goed verankerd is. 

 De vast te stellen structuurvisie bestaat uit de basistekst zoals verwoord in het ontwerp. 

De nadere onderbouwing maakt hiervan geen onderdeel meer uit. Het is gebruikt als 

input voor de basistekst maar heeft door de wijze zoals opgenomen in het document een 

gelijkwaardig karakter gekregen. Daardoor wordt afbreuk gedaan aan de Structuurvisie 

als een kaderstellend document op hoofdlijnen.  

 

 

2.2. Specifieke ambtshalve wijzigingen  

 

In de fase van het ontwerp naar de vaststelling zijn naast de wijzigingen als gevolg van 

zienswijzen eveneens ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. Dit kan enerzijds ondergeschikte 

tekstuele correcties betreffen als ook bijvoorbeeld het opnemen van (beleids-)documenten naar 

aanleiding van vaststelling door college of raad. In onderstaande tabel worden ondergeschikte 

tekstuele correcties niet weergegeven, maar wordt per deel ingegaan op toevoegingen van beleid 

en meer ingrijpende wijzigingen in de tekst.  

 

Basistekst structuurvisie 

Deel  Wijziging/ toevoeging tekst/ afbeelding 

Inleiding/ opzet en aanpak 
actualisatie Structuurvisie Plus 
2001 

Wijziging  
Nadere toelichting op wijzigen uitvoeringsprogramma naar  
uitvoeringsparagraaf.  

Deel  I:  
Duurzame Leefomgeving 

Toevoegingen 
-  Vaststelling Intergemeentelijk Landschapskader 
-  Ambitie tot vaststelling van duurzaamheidsbeleid. 

Deel II: 
Samenleving en Ruimte 

Toevoegingen 
Inleiding: 
Alinea duurzaamheidsbeleid 
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Economie: 
Strategisch Ontwikkelingskader binnenstad (SOB) als vervolg op 
detailhandelsstructuurvisie. 
 
Beleidsdoelen: 
Tekstuele toevoegingen ‘economie’ binnenstad en buitengebied 
 
Uitgangspunten ruimtelijk beleid: 
Vaststellen SOB 
 
Wijzigingen 
Bouwsteen Wonen:  
Tekst is veralgemeniseerd (mede naar aanleiding van zienswijze 
Kleurrijk Wonen) en geactualiseerd.  
 
Uitgangspunten ruimtelijk beleid: 
Wijzigen van realisatie ‘brede school’ in Broekgraaf naar 
‘maatschappelijke voorzieningen’ 

Deel III Toevoegingen 
Opgaven ‘samenleving en ruimte’/ Economie: 
Glasroute 
 
Wijzigingen 
Opgaven ‘samenleving en ruimte’/ Wonen en Zorg/Welzijn/ 
Educatie: 
Verwijderen kwantitatieve opgave 2010- 2015/ 220. Daarmee 
wordt ook tegemoet gekomen aan zienswijzen waarin de 
gemeente een te kwantitatieve insteek wordt toegerekend. 
 

Deel IV Toevoegingen 
Leerdam West:  
Project ‘Mensen maken de Wijk’ 
Leerdam Centrum: 
Strategisch Ontwikkelingskader Binnenstad 
Glasroute 
 
Wijzigingen 
Nieuw- Schaik: 
Laatste alinea m.b.t. onderzoek naar uitbreiding komt te vervallen 
op basis van actuele inzichten (REO) 

Deel V In het ontwerpplan was sprake van een uitvoeringsprogramma 
met concrete projecten en het benoemen van bovenwijkse 
voorzieningen. Dit is gewijzigd een uitvoeringsparagraaf met 
daarin een lijst van ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor de 
gemeente op basis van de Wet ruimtelijke ordening een 
‘vrijwillige’ bijdrage ruimtelijke ontwikkeling mag vragen. Tevens 
wordt in deze paragraaf het principe van projectmatig werken 
vervangen door het afwegingskader ruimtelijke plannen en 
projecten. Deze laatste heeft duidelijk een kaderstellend karakter 
terwijl de eerdere toelichting op projectmatig veel meer betrekking 
had op wijze van organiseren (en daarmee minder relevant voor 
een structuurvisie als kaderstellend document) 

Kaartmateriaal Wijzigingen: 
Figuren 4, 5,  6 zijn gewijzigd. Toevoeging van een algemene 
legenda-eenheid potentiële ontwikkellocaties en bij Wonen 
gewijzigd in nieuwbouw in ontwikkeling en herstructurering 
Leerdam-West; diverse nieuwbouw en sloopprojecten. Tot slot is 
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de verplaatsing van de sportvelden Leerdam-West verwijderd van 
de kaart.  
Figuur 7 is verwijderd vanwege de gewijzigde opzet van de 
uitvoeringsparagraaf. 

  

Onderbouwing Basistekst 

 

Deel I t/m V Verwijderd (argumentatie zie 2.1) 

 


