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1. ONDERWERP: Vedrouwelijk Nee
Vaststelling Structuu|isie Leerdam 2020 'Hart voor Kwaliteit aan
de Linge' Openbaar besluit Nee
Datum openbaar 2 okto|er 2012
besluit
@
2. GEVRAAGDE BESLISSING:
De raad van de gemeente Leerdam besluit:
1. In te stemmen met de bean|oording van de zienswijzen zoals verwoord in de 'Nota van
Zienswijzen en ambtshalve aanpassingen'.
2. In te stemmen met de ambtshalve aanpassingen zoals verwoord in de 'Nota van Zienswijzen en
ambtshalve aanpassingen'.
3. De Structuu|isie Leerdam 2020 'Hart voor Kwaliteit aan de Linge' vast te stellen, met de volgende
hoofddoelstellingen:
a. Versterken en zichtbaar maken van ruimtelijk raamwerk: Iijnen, vlakken en elementen;
b. Versterken relaties stad en buitengebied door nieuwe invulling en vormgeving van stadsranden
en overgangszones',
c. Ruimtelijke on|ikkelingen enten op de kwaliteiten en potenties van het ruimtelijk raamwerk;
d. Kwaliteiten van water en ecologie benutten als sturend planelement',
e. Streven naar zuinig en duucaam ruimtegebruik.
@
GEVOLGEN VOOR J|NEE ROUTING DATUM
Communicatie Ja College 22 mei 2012/
2 oktober 2012
Financieel Nee
Juridisch Ja Agendacommissie 27 september 2012
Commissie 11 oktober 2012
Gemeenteraad 11 oktober 2012
Q Meegezonden stukken:
* Oplegnotitie
* Structuu|isie Leerdam 2020 'Hart voor Kwaliteit aan de Linge'
@ Nota van Zienswijzen en ambtshalve aanpassingen
En Terinzage
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3. INLEIDING
Medio 201 1 bent u via een informatieve bijeenkomst en een brief ge'l'nformeerd over het proces ten
aanzien van de vaststelling van de structuuwisie. Dit heeft ertoe geleid dat in september 2011 de
structuuwisie voor een periode van 6 weken ter inzage heeft gelegen en tevens is er een
informatiebijeenkomst voor de burgers georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in 5 zienswijzen', één van
een burger en 4 van de (formele) overleginstanties. De inloopavond medio september 2011 is
overigens slechts door één belangstellende burger bezocht.
Het was de bedoeling om uw raad reeds eind 2011 de structuu|isie te Iaten vaststellen. Echter in de
afgelopen maanden was er sprake van een dusdanige dynamiek ten aanzien van met name de
projecten zoals concreet benoemd in het uitvoeringsprogramma van het ontwerp, dat een vaststelling
op dat moment zou Ieiden tot een direct achterhaalde structuu|isie.
Tevens is gebleken dat het Uitvoeringsprogramma zoals opgenomen in het ontwerp geen inzicht geeft
in ruimtelijke on|ikkelingen. Dit is wel noodzakelijk om wettelijk gezien op basis van de structuu|isie
een 'vrijwillige' bijdrage ruimtelijke on|ikkeling te mogen vragen.
Op grond van bovenstaande is het voorstel nu aan de raad om de structuu|isie op de volgende wijze
vast te stellen: .
Een structuu|isie op hoofdljnen waarin de beleidsmatige koers voor de komende jaren is
onderbouwd.
- In de structuuwisie een algemene uitvoeringsparagraaf (deel V) op te nemen als basis voor
het (mogelijk) aangaan van overeenkomsten met private partijen voor een ''bijdrage ruimtelijke
On|ikkelingen''
In het geval zich de komende jaren on|ikkelingen voordoen die van invloed zijn op de
uitvoeringsparagraaf zal uw raad daarover aoonderlijk worden ge'l'nformeerd.
Naar aanleiding van de behandeling van de Structuu|isie in de commissievergadering van 20
septemberjl. is geconstateerd det er naast een aantal inhoudellke vragen behoene |as aan een
duidellke koers en zln er daarnaast |tfels geult ten aanzien van het detailniveau van de
structuu|isie en de onderbouwing die daar integraal deel van uitmaakt Immers, een structuuNisie is
een kaderstellend document waarvan een zeker abstractieniveau verwacht mag worden.
@
Op basis hiervan ztn er door ons college een apntal aanpassingen doorgevoerd.'
1. Een oplegnotitie waarin een kompas (koers) en een Ieeswlzer ztn verwoord
2. De raad stelt de structuuwisie vast zonder de nadere onderbouwing zoals b|gevoegd bq de
behandeling in de commissie van 20 septemberjl.
Tot slot is een aantal tekstuele omissies zoals geconstateerd gecordgeerd.
@
4. BEOOGD EFFECT
Via de vaststelling van de Structuu|isie 2020 wordt bereikt dat de gemeente Leerdam over een
actuele structuu|isie beschikt welke voldoet aan de wettelijke vereisten in de Wet ruimteljke ordening
(Wro). Naast het feit dat er sprake is van een actueel beleidsmatig document betekent dit eveneens
dat de gemeente de wettelijke basis heeft om voor concreet benoemde ruimtelijke on|ikkelingen een
vrjwillige eigen bjdrage te kunnen vragen van een initiatiefnemer.
5. ARGUMENTEN
2.1. In te stemmen met de bean|oording van de zienswijzen zoals verwoord in de 'Nota van
Zienswijzen en ambtshalve aanpassingen'
Argument:
2.1.1
De gemeente heeft 5 zienswijzen ontvangen: te weten van de Provincie Zuid Holland, Kleurrijk
Wonen, het Waterschap Rivierenland, Kamer van Koophandel en een inwoner van Schoonrewoerd.
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De Zienswijzen Van de provincie en Kleurrijk Wonen hebben vooral betrekking op wonen,
bevolkingsomvang- en Samenstelling en de constatering dat er sprake is van een kwantitatief
georiënteerde structuu|isie. Op basis van zowel de zienswijzen als ook de ambtshalve
constateringen zijn voor dit onderdeel teksten en tabellen aangepast waardoor de Structuu|isie een
minder kwantitatief karakter heeft.
De zienswijze van het Waterschap heeft betrekking op de Wateropgaven en een aantal zaken in
relatie tot de rol van het Waterschap in het buitengebied als wegbeheerder. Dit heeft geleid tot een
aantal aanvullingen en nadere uitleg.
De Kamer vàn Koophandel heeft in haar zienswijze vecocht om een aantal toevoegingen bij het
onderdeel Economie. Dit is merendeels overgenomen.
De zienswijze van de inwoner van Schoonrewoerd heeft betrekking op meerdere beleidsterreinen.
Voor het merendeel hiervan kan verwezen worden naar de nog op te stellen Nota van Uitgangspunten
voor het bestemmingsplan Schoonrewoerd.
De zienswijzen hebben in algemene zin geleid tot een aantal tekstuele aanvullingen en tevens zijn we
tegemoet gekomen aan de zienswijzen van de provincie en Kleurrijk Wonen; de structuu|isie zoals
deze ter vaststelling wordt aangeboden heeft een meer kwalitatieve insteek en is minder |antitatief.
Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar de 'Nota van Zienswlzen en ambtshalve aanpassingen'
in de bllage.
2.2. In te stemmen met de ambtshalve aânpassingen zoals verwoord
ambtshalve aanpassingen'
*
in de 'Nota van Zienswijzen en
Argument:
2.2.1.
Als gevolg van de Iangere doorlooptijd is een aantal teksten in de structuu|isie geactualiseerd en
tekens is de inhoudelijke tekst van de bouwsteen Wonen gewijzigd. Daarnaast is zoals gemeld in de
inleiding Van de Structuuwisie de opzet en inhoud van de uitvoeringsparagraaf gewijzigd en
geactualiseerd.
Als gevolg van de commissiebehandeling d.d. 20 september 2012 is tevens de nadere onderbouwing
van de basistekst verwijderd om het kaderstellende en abstracte karakter dat van een structuu|isie
verwacht mag worden te versterken.
VOOr de Verdere inhoud Wordt Ve|ezen Daaf de 'NOta Faêl ZiensWlzen en ambtsh|lve Banp8ssingen'
in de bllage.
2.3. De Structuu|isie Leerdam 2020 'Hart voor Kwaliteit aan de Linge' kast te stellen
Argument:
2.3.1.
Conform de Wet op de ruimteljke ordening dient de gemeenteraad de structuu|isie vast te stellen.
@
6. UITVOERING
* De structuu|isie wordt na vaststelling door de raad op |.ruimteli'lkenlannen.nl
gepubliceerd. Daarmee wordt voldaan aan de eisen vanuit de Wro dat een structuu|isie
digitaal gepubliceerd dient te worden. Tevens dient de vaststelling gepubliceerd te worden in
de Staatscourant.
7. ALTERNATIEVEN
Nvt
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8. RISICO'S/KANTTEKENINGEN
Op basis van de Wro is er sprake van een 'vrijwillige' eigen bijdrage. Dit betekent dat het betalen van
een dergelijk bedrag niet afdwingbaar is. Dit neemt niet weg dat in het kader van overleg en
onderhandelingen met private partijen een beroep zal worden gedaan op maatschappelijke
veran|oordelijkheid en goed ondernemerschap.
Voor de gemeente betekent het ontvangen van een bijdrage dat deze gelabeld worden aan de
ruimtelijke on|ikkelingen zoals beschreven in de uitvoeringsparagraaf.
Dit betekent:
a. dat de ontvangen bijdragen daadwerkelijk aan die on|ikkelingen besteed dienen te worden en
niet in de algemene middelen mogen verdwijnen.
b. dat indien betre|ende on|ikkeling geen doorgang vindt, de initiatiefnemer de bijdrage terug kan
Vragen.
*
9. GEVOLGEN
Als gevolg van de vaststelling kunnen we als gemeente de (vrijwillige) bijdrage ruimtelijke on|ikkeling
Vragen aan On|ikkelaars. Dit betekent dat hiermee een extra inkomstenbron gegenereerd wordt om
deze ruimtelijke On|ikkelingen te kunnen meefinancieren.
Er dient wel rekening te worden gehouden dat de gemeente zich als gevolg van de wettelijke
mogelijkheid niet onmiddellijk rijk moet rekenen.
10. BIJLAGE
- Oplegnotitie Gemeentelijke Structuuwisie Leerdam 2020
Gemeentelijke Structuuwisie Leerdam 2020 'Hart voor Kwaliteit aan de Linge'
Nota van Zienswijzen en ambtshalve aanpassingen
11. COMMUNICATIE
Communicatie:
Via perssamenvatting tb.v. gemeentelijke website en Het Kontakt
Via publicatie in de Staatscourant
Via publicatie op de Iandelijke website |.ruimteliikeplannen.nl
@
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|ADSBESLUIT
De raad van de gemeente Leerdam,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2012 en 2 oktober 2012
ove|egende de volgende punten:
dat de uitgangspunten ten aanzien van het ruimtelijk structuur- en streeèeeld van de
Structuuwisie Plus: Leerdam, Kwaliteit aan de Linge (2001) ongewijzigd blijven en er wat dat
betreft sprake is van een actualisatie van de structuu|isie 2001',
dat de nieuwe structuu|isie voldoet aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de Wet ruimtelijke
ordening door middel van een uitvoeringsparagraaf',
dat het ontwerp Gemeentelijke Structuu|isie 2020 Leerdam l-lart voor Kwaliteit aan de Linge'
vanaf 1 september 2011 voor een periode van 6 weken ter inzage heeft gelegen;
dat er vijf zienswjzen zijn ingediend op de ontwerp structuu|isie, waarvan vier door instanties
-en één door een pa|iculier',
dat de inhoudelijke bean|oording van de zienswjzen is opgenomen in de 'Nota van
zienswijzen en ambtshalve aanpassingen'
- de structuuwisie als toetsings- en inspiratiekader gehanteerd kan worden voor nieuwe
on|ikkelingen met een ruimtelijke impact
gelet op het bepaalde in de Wet ruintelijke ordening, het besluit ruimtelijke ordening en de Algemene
Wet Bestuursrecht.
*
b e s 1 u i t:
1. In te stemmen met de bean|oording van de zienswjzen zoals verwoord in de 'Nota van
Zienswijzen en ambtshalve aanpassingen'.
2. In te stemmen met de ambtshalve aanpassingen zoals verwoord in de 'Nota van Zienswjzen
en ambtshalve aanpassingen'.
3. De Structuu|isie Leerdam 2020 'Hart voor Kwaliteit aan de Linge' vast te stellen, met de
volgende hoofddoelstellingen'.
a. Versterken en zichtbaar maken van ruimtelijk raamwerk: Iijnen, vlakken en elementen;
b. Versterken relaties stad en buitengebied door nieuwe invulling en vormgeving van stads-
randen en overgangszones',
c. Ruimtelijke on|ikkelingen enten op de kwaliteiten en potenties van het ruimtelijk raam-
werk'
! .
d. Kwallteiten van water en ecologie benutten als sturend planelement,
Streven naar zuinig en duurzaam ruimtegebruik.
@
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