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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In de in september 1993 door gedeputeerde staten van Zuid-Holland vastgestelde nota 

“Keuzevarianten en keuzebepalingen voor de Duin- en Bollenstreek en de Leidse Regio” wordt 

de Broek- en Simontjespolder uitdrukkelijk genoemd als woningbouwlocatie. Vervolgens is 

deze beleidsuitspraak bevestigd in de in 1994 tussen het IPO en het rijk gemaakte afspraak over 

de uitvoering van het VINEX-beleid. Ook het destijds vigerende streekplan Zuid-Holland West 

projecteerde ter plaatse een nieuw stads- of dorpsgebied (ontworpen of in voorbereiding). 

Op 19 juli 1995 werd door de gemeenteraad van Oegstgeest, conform de genoemde 

beleidsuitspraken, een voorbereidingsbesluit genomen voor het vervaardigen van 

bestemmingsplannen voor de ontwikkeling van een woonwijk en natuurgebied in een deel van 

de Broek- en Simontjespolder en een klein deel van de Overveerpolder, de Veerpolder en, de 

Klaas Hennepoelpolder. Vrijwel tegelijkertijd zijn door de gemeenteraden van Leiden en de 

voormalige gemeente Warmond1 beslissingen genomen die in lijn lagen met het Oegstgeester 

besluit. In goed overleg met de gemeenten Leiden en de voormalige gemeente Warmond zijn 

vervolgens diverse onderzoeken en studies verricht over de wijze waarop aan de plannen inhoud 

kon worden gegeven. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het "Ontwikkelingsplan Poelgeest" 

waarin de ruimtelijke structuur is uitgewerkt. Daarbij is ondermeer aandacht besteed aan 

verschillende planaspecten. 

 

In het Ontwikkelingsplan Poelgeest kan globaal een onderscheid worden gemaakt in een 

zuidelijk deelplan waarin woningbouw wordt gerealiseerd, inclusief de ontwikkeling van het 

Trekvaartplein, en een noordelijk deelplan waarin een landschapspark2 tot ontwikkeling zal 

worden gebracht. Deze indeling komt overeen met de gemeentegrens, die na aanpassing tussen 

de gemeenten Oegstgeest en de voormalige gemeente Warmond tot stand is gekomen. 

 

Het onderhavige bestemmingsplan “Poelgeest” regelt voor het woningbouwdeel van het plan 

Poelgeest de juridisch-planologische voorwaarden, maar schept tegelijkertijd een nieuwe 

juridische voorwaarde (inclusief ruimtelijke onderbouwing) voor de nog niet gerealiseerde 

delen. 

 

Voor het deel aan de zuidoost zijde van het woongebied Poelgeest is in mei 2003 een 

bestemmingsplan, onder de naam bestemmingsplan “Poelgeest, deelplan 1” in procedure 

gebracht. Een tweede bestemmingsplan voor de zuidwest zijde van het woongebied van 

Poelgeest is in september 2003 onder de naam bestemmingsplan “Poelgeest, deelplan 2” in 

procedure gebracht. Nadat ook bestemmingsplan “Poelgeest, deelplan 3” in het voorjaar van 

2006 in procedure is gebracht, zijn de drie deelplannen samengevoegd tot onderhavig 

bestemmingsplan om als één geheel verder de wettelijke procedures te doorlopen. 

 

 

                                                                  
1 Vanaf 1 januari 2006 is de voormalige gemeente Warmond samengevoegd met de voormalige gemeenten Sassenheim 

en Voorhout tot de gemeente Teylingen. 
2 De gemeente Teylingen heeft voor het noordelijk gelegen landschapspark van het plan Poelgeest een 

bestemmingsplan in procedure gebracht, met de naam bestemmingsplan “Klaas Hennepoelpolder en Veerpolder”. 



 



 

 

Pagina 7 van 84

 

2 Huidige situatie plangebied 

2.1 Ligging en begrenzing plangebied 

Het totale gebied waarbinnen de wijk Poelgeest en het landschapspark Poelgeest worden 

gerealiseerd beslaat de Veerpolder, de Klaas Hennepoelpolder en een gedeelte van de Broek- en 

Simontjespolder. Het omvat ongeveer 70 hectare en ligt globaal gesproken tussen de spoorlijn 

van Leiden naar Haarlem en de Haarlemmertrekvaart. Bovendien behoort een verbindingstrook 

tussen de Haarlemmertrekvaart en de Abtspoelweg, gedeeltelijk gevormd door de verlengde 

Lange Voort, tot het te ontwikkelen gebied. 

 

Het plangebied van het nu voorliggende bestemmingsplan Poelgeest, omvat een deel van de 

Broek- en Simontjespolder en het zuidelijk deel van de Veerpolder. Aan de zuidzijde en de 

oostzijde wordt het deelgebied begrensd door de gemeentegrens met Leiden. De noordelijke 

grens wordt gevormd door de gemeentegrens met Teylingen. Aan de westzijde wordt het 

plangebied begrensd door de Haarlemmertrekvaart, terwijl een klein deel van de Overveerpolder 

nog binnen het plangebied valt. 

 

 
 

Afbeelding 2.1: Ligging plangebied bestemmingsplan Poelgeest (luchtfoto oktober 2006) 
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2.2 Bestaande inrichting 

Functies 

Het plangebied heeft, door de reeds vergevorderde bouw, grotendeels een woonfunctie, maar 

ook enkele maatschappelijke functies.  

Daarnaast is er in de toekomstige situatie ruimte voor commerciële en maatschappelijke 

doeleinden aan de Clusiushof. Ook bevinden zich een verkeers-, groen- en waterfunctie binnen 

het plangebied. 

 

Watergangen 

De Broek- en Simontjespolder, de Veerpolder en de Klaas Hennepoelpolder worden beheerd 

door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Op 4 juli 2000 is door het (toenmalige) waterschap 

De Oude Rijnstromen3 een nieuw peilbesluit voor de polder genomen, dat rekening houdt met 

de gewenste waterhuishouding. De woningbouw en het landschapspark Poelgeest krijgen een 

eigen watersysteem. Dit nieuwe peil zal pas gerealiseerd worden nadat de inrichting van de 

polders daarvoor in gereedheid is gebracht. Naar verwachting vindt dat plaats eind 2006, maar 

niet eerder dan nadat de inrichting van de Veerpolder gereed is. De werkzaamheden daarvoor 

zijn in volle gang. 

 

Deze peilen zullen luiden: 

 zomer   winter 

Broek- en Simontjespolder 1.70 m – NAP   1.80 m – NAP 

Klaas Hennepoelpolder 1.80 m – NAP   1.90 m – NAP 

Veerpolder 1.40 m – NAP   1.10 m – NAP 

In de Veerpolder kan het waterpeil 30 cm fluctueren. 

 

De Holle Mare en Haarlemmertrekvaart vormen het boezemwater. Het boezempeil, dat een 

vrijwel constant peil kent, ligt op 60 cm beneden NAP. 

 

Wegen 

Thans is een groot deel van de beoogde toekomstige wegenstructuur gerealiseerd. Poelgeest 

heeft momenteel drie wijkontsluitingswegen: de Lange Voort, de route Hugo de Vrieslaan-

Cornelis van Steenishof-Haarlemmerweg en de route Hugo de Vrieslaan-Cornelis van 

Steenishof-Kwaakbrug. De eerste route is thans nog de enige hoofdontsluitingsroute. 

Doorgaand verkeer door de Cornelis van Steenishof is namelijk bezwaarlijk voor deze buurt. 

Een tweede hoofdontsluiting van de wijk wordt voorzien in het verlengde van de Hugo de 

Vrieslaan. Deze sluit aan op de Oegstgeesterweg. 

Vanuit het plangebied kan langzaam verkeer via de Broekweg de spoortunnel naar de 

Merenwijk (Leiden) bereiken. 

 
2.3 Vigerende planologische regelingen 

Voor het overgrote deel van het plangebied vigeert het bestemmingsplan “De Kwaak” van de 

gemeente Oegstgeest, vastgesteld op 15 december 1983 en goedgekeurd bij besluit van 

gedeputeerde staten op 19 februari 1985. 

Voor het meest westelijke deel van het plangebied is de Partiële herziening van het 

bestemmingsplan “Centrum” het vigerende bestemmingsplan. Dit plan is op 28 augustus 1980 

door de gemeenteraad vastgesteld en vervolgens op 1 september 1981 door gedeputeerde staten 

goedgekeurd. Door het Kroonbesluit van 15 januari 1985 is de Partiële herziening 

onherroepelijk geworden. 

 

Voor het plangebied binnen de Veerpolder en de Klaas Hennepoelpolder vigeert het 

bestemmingsplan “Zuid”, vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente 

                                                                  
3 Op 1 januari 2005 is waterschap De Oude Rijnstromen gefuseerd met Waterschap Groot-Haarlemmermeer, 

Waterschap Wilck en Wiericke en Hoogheemraadschap van Rijnland. De nieuwe organisatie heet 

Hoogheemraadschap van Rijnland. 
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Warmond op 26 januari 1978 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie Zuid-

Holland bij besluit van 22 mei 1979, vervolgens is het bestemmingsplan onherroepelijk 

geworden bij Kroonbesluit van 22 augustus 1983. 
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3 Beleidskader 

3.1 Algemeen 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het voor Poelgeest relevante rijks-, provinciale en 

gemeentelijke beleid. 

 
3.2 Europees beleid 

 

Habitatrichtlijn 

De in 1992 vastgestelde Habitatrichtlijn is het voornaamste stuk wetgeving van de Europese 

Gemeenschap ter bevordering van de biologische verscheidenheid. Deze richtlijn houdt de 

verplichting in voor deelstaten om de habitats en soorten, die voor de Europese Unie van belang 

zijn, in stand te houden. Iedere lidstaat moet op zijn grondgebied de gebieden die voor het 

behoud van de onder de richtlijn vallende habitats en soorten het belangrijkst zijn identificeren 

en vervolgens aanwijzen als Speciale Beschermingszones. 

Het plangebied is niet aangewezen als Speciale Beschermingszone in het kader van de 

Habitatrichtlijn. 

 

Vogelrichtlijn 

De Vogelrichtlijn (79/409/EG) uit 1979 heeft tot doel: de bescherming en het beheer van alle op 

het grondgebied van de Europese Unie in het wild levende vogels en hun habitats. De lidstaten 

zijn verantwoordelijk voor de instandhouding van al deze vogelsoorten en in het bijzonder de 

trekvogels en zijn verplicht om de verschillende natuurlijke habitats die het leefmilieu van de 

wilde vogels vormen, in stand te houden. Op grond van deze richtlijn worden gebieden 

aangewezen als Speciale Beschermingszone. 

Het plangebied is niet aangewezen als Speciale Beschermingszone in het kader van de 

Vogelrichtlijn. 

 
3.3 Nationaal beleid 

 

Nota Ruimte 

Het ruimtelijke rijksbeleid is zoveel mogelijk ondergebracht in deze ene strategische nota op 

hoofdlijnen. In de Nota Ruimte wordt uiteengezet dat, hoewel met name op de woningmarkt de 

kwantitatieve problemen momenteel overheersen, verhoging van de kwaliteit een hoofdpunt van 

beleid blijft. Daarbij gaat het erom aan de veranderende vraag naar woningen en 

woonomgevingen te voldoen. De behoefte aan kwalitatief betere woningen blijft op hoofdlijnen 

en voor de langere termijn onveranderd. Dat geldt ook voor de veranderende behoeften wat 

betreft de woonomgeving, waarbij met name de vraag naar woningen in een centrumstedelijke 

en een groene (stedelijk of landelijke) woonomgeving groot blijft. In dit verband spreekt de 

Nota Ruimte van ‘krachtige steden en een vitaal platteland’. 

 

In de Nota wordt geconstateerd dat aanbod van voldoende ‘rode’ én ‘groene’ 

ontspanningsmogelijkheden belangrijk is voor de leefbaarheid, het welzijn en de gezondheid 

van de bewoners en zelfs voor de economie. 
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In de gemeentelijke plannen van provincies en gemeenten moet daarom de balans tussen 

bebouwing en groen integraal worden meegenomen. Het is belangrijk dat in en om de stad 

voldoende ruimte wordt gereserveerd voor parken, groengebieden en andere recreatieve 

voorzieningen. 

 

De woonwijk Poelgeest ligt binnen een economisch kerngebied in de Randstad. Daarbinnen 

vormen de nabijgelegen Klaas Hennepoelpolder en het noordelijk deel van de Veerpolder 

(ingericht als natuurgebied) een oase van rust, ruimte en groen ter ontspanning. 

 

VINEX 

In Nederland zijn de afgelopen jaren vele duizenden nieuwbouwwoningen gebouwd op 

zogeheten Vinex-locaties, Poelgeest is hier één van. Het ministerie van VROM heeft deze 

uitbreidingsgebieden aan de rand van steden in 1993 aangewezen in de Vierde Nota Ruimtelijke 

Ordening Extra (afgekort Vinex).  

Een derde deel van de uitbreiding wordt in bestaand stedelijk gebied gerealiseerd. Meestal 

worden per locatie minstens 5.000 nieuwe woningen gebouwd. In totaal gaat het om 635.000 

woningen die tussen 1995 en 2005 gebouwd zijn of worden. Ongeveer dertig procent hiervan is 

sociale woningbouw. De afspraken tussen rijk, provincies en stadsbesturen over de te bouwen 

hoeveelheden woningen zijn vastgelegd in convenanten. 

 

De woningen zijn nodig omdat huishoudens tegenwoordig kleiner zijn (minder mensen per 

huishouden) dan voorheen. De Vinex-locaties hebben ook tot doel de koopkrachtige 

bevolkingsgroepen terug te winnen voor de stad. Dit kan door aantrekkelijke woonwijken te 

bouwen van waaruit het stadscentrum goed bereikbaar is. Bij de ontwikkeling van de Vinex-

locaties is veel aandacht voor de kwaliteit van de woonomgeving: duurzaam bouwen en 

hoogwaardig openbaar vervoer zijn kernbegrippen van de Vinex. 

 

Flora- en faunawet 

Sinds 1 april 2002 is de flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet biedt het juridisch 

kader voor de bescherming van dier- en plantensoorten in Nederland en bevat onder andere de 

implementatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. In de wet zijn algemene en 

specifieke verboden vastgelegd ten aanzien van beschermde plant- en diersoorten.  

 

Met ingang van februari 2005 is de flora- en faunawet gewijzigd. In de aangepaste wet wordt 

een onderscheid gemaakt in drie categorieën van bescherming. In de eerste categorie staan de 

algemene soorten. Hier is geen ontheffing voor vereist. Werkzaamheden kunnen zonder 

toestemming uitgevoerd worden. Voorwaarde is dat aan het zorgbeginsel voldaan wordt: "de 

werkzaamheden op dusdanige wijze uitvoeren dat de schade en overlast op aanwezige flora en 

fauna tot een minimum beperkt wordt". 

Voor de soorten die genoemd zijn in de derde categorie verandert er niets ten aanzien van de 

bestaande situatie en moet er een ontheffing aangevraagd worden.  

In de tweede categorie zijn de overige soorten benoemd. Voor deze soorten geldt ook een 

vrijstelling, mits er gewerkt wordt op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde 

gedragscode.  

 

Voor het aanvragen van de ontheffing dient een verzoek te worden ingediend bij het Ministerie 

van LNV. Bij het aanvraagformulier dient informatie te worden verstrekt over de aard van het 

project en de gevolgen voor aanwezige natuurwaarden en dienen eventuele mitigerende 

maatregelen worden weergegeven. Op de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten 

wordt nader ingegaan in paragraaf 6.4. 

 

Besluit luchtkwaliteit 

Als gevolg van strengere Europese regelgeving is sinds 19 juli 2001 een nieuw Besluit 

Luchtkwaliteit in werking getreden. Wegens diverse uitspraken van de Raad van State is dit 

besluit in 2005 aangepast.  
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Dit heeft geresulteerd in het Besluit Luchtkwaliteit 2005 welke inmiddels, samen met de 

Meetregeling Luchtkwaliteit 2005, met terugwerkende kracht tot 4 mei 2005 in werking is 

getreden. 

 

In het besluit zijn grenswaarden voor luchtkwaliteit van de buitenlucht opgenomen en wordt de 

controle van en rapportage over de luchtkwaliteit en het luchtkwaliteitsbeleid geregeld. In het 

besluit staat dat, om toekomstige nieuwe situaties met grenswaarde overschrijding zoveel 

mogelijk te vermijden, van overheden wordt verwacht dat zij bij besluitvorming inzake nieuwe 

ontwikkelingen de grenswaarden en realisatietermijnen in acht nemen. Bij nieuwe 

ontwikkelingen dient na inwerkingtreding van de regelgeving direct met de normstelling voor 

stikstofdioxide rekening gehouden te worden. De grenswaarden zijn minimumwaarden, waaraan 

in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens tenminste voldaan moet 

worden.  

Het nieuwe Besluit Luchtkwaliteit 2005 bevat een aantal aanpassingen ten opzichte van het 

oude besluit luchtkwaliteit waardoor er iets meer ruimte is ontstaan voor ruimtelijke 

ontwikkelingen in Nederland niet langer geheel ‘op slot’ zit.  

Naast de hierboven genoemde aanpassing van de regelgeving heeft de staatssecretaris van 

VROM in april 2005 en op prinsjesdag 2005 voorstellen gedaan voor een pakket extra 

maatregelen in aanvulling op de reeds vastgestelde maatregelen uit de Nota Verkeersemissies en 

het Nationaal luchtkwaliteitsplan. 

Op de luchtkwaliteit binnen Poelgeest wordt nader ingegaan in paragraaf 6.8. 

 

Vierde Nota Waterhuishouding 

De Vierde Nota Waterhuishouding zet de strategie door van integraal waterbeheer die is ingezet 

in de Derde Nota Waterhuishouding. De wateroverlast die in de negentigerjaren is ontstaan 

heeft echter tot het inzicht geleid dat maatregelen, die herhaling moeten voorkomen, meer 

inhouden dan het verhogen van dijken. De Vierde Nota Waterhuishouding pleit daarom voor 

meer samenhang tussen het beleid voor water, ruimtelijke ordening en milieu, gericht op de 

verschillende belangen zoals veiligheid, landbouw, natuur, drinkwatervoorziening, transport, 

recreatie en visserij, daarbij ruimte scheppend voor gebiedsgericht maatwerk. De watertoets is 

opgenomen in paragraaf 6.2. 

 

Nationaal Milieubeleidsplan 4 

Het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) uit 2001 schetst het kabinetsbeleid op het 

gebied van milieu. Het NMP4 richt zich op een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke 

leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten of 

natuurlijke hulpbronnen uit te putten. Duurzaamheid, voorzorg en eigen verantwoordelijkheid 

zijn de leidende beginselen voor het NMP4. Het plan wil een aantal hardnekkige 

milieuproblemen voor 2030 opgelost hebben.  

Relevant voor Poelgeest zijn de milieuproblemen klimaatverandering en aantasting van de 

leefomgeving. Om de klimaatproblematiek aan te pakken is een duurzame energiehuishouding 

noodzakelijk. Aantasting van de leefomgeving door bijvoorbeeld geluid of luchtvervuiling kan 

worden voorkomen door samenhang tussen ruimtelijke ordening en milieu. Bestaande 

problemen met geluid moeten, afhankelijk van het gebiedstype, worden aangepakt met nieuwe 

en effectievere geluidsmaatregelen. 

 
3.4 Provinciaal beleid 

 

Streekplan Zuid-Holland West 

Het provinciale ruimtelijke beleid is vastgelegd in het streekplan Zuid-Holland West dat op 13 

februari 2003 door provinciale staten is vastgesteld. In het streekplan is een samenhangende 

visie gegeven op het regionaal ruimtelijke beleid. 

Het plangebied wordt op de streekplankaart aangeduid als "Stedelijk gebied". De ontwikkeling 

van een woonwijk als Poelgeest past binnen de kaders van het streekplan. 
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Het noordelijk deel van de Veerpolder en de Klaas Hennepoelpolder (het nabijgelegen 

natuurgebied) zijn aangeduid als “Water met natuurwaarden” en “Openluchtrecreatie of 

Stedelijk groen”. 

 

Nota Regels voor Ruimte 

De nota Regels voor Ruimte vormt samen met de streekplannen het belangrijkste instrument om 

de provinciale ruimtelijke belangen te beschermen. In de nota is verwoord waaraan vanuit 

provinciale optiek gemeentelijke en regionale ruimtelijke plannen moeten voldoen om die 

opgave te kunnen verwezenlijken. 

Speerpunt van beleid voor economie, mobiliteit en samenleving zijn voor Poelgeest dat voor 

omvangrijke ontwikkelingen met bedrijven, woningbouw en voorzieningen inzicht moet 

worden gegeven in de mobiliteit die wordt gegenereerd, de ontsluiting, het regionaal verkeers- 

en vervoersbeleid, de gevolgen voor provinciale en rijkswegen en de te treffen maatregelen om 

de bereikbaarheid te garanderen. 

Speerpunt voor natuur en landschap is dat een ruimtelijk plan voldoende informatie moet bieden 

over de aanwezige natuur- en landschapswaarden. Daarnaast dient aangegeven te worden op 

welke wijze de ruimtelijke ingrepen landschappelijk moeten worden ingepast.  

Speerpunt van het beleid is dat in bestemmingsplannen een waterparagraaf dient te worden 

opgenomen. In deze waterparagraaf dient te worden aangegeven wat de te verwachten effecten 

zijn van de ruimtelijke ingreep op de waterkeringszorg en de waterhuishouding, een 

beschrijving van de wijze waarop de initiatiefnemer het wateradvies van de waterbeheerder(s) 

heeft verwerkt en een beschrijving van de wijze waarop het wateradvies vertaald wordt naar de 

plankaart en voorschriften. Daarnaast is het van groot belang dat vanaf het begin van het 

planproces overleg wordt gevoerd tussen gemeente en waterbeheerder(s), teneinde op goede 

wijze rekening te houden met uitgangspunten van duurzaam waterbeheer. 

 

Beleidsplan Milieu en Water 

In de Vierde Nota Waterhuishouding, de nota Bruisend Water en het provinciale Beleidsplan 

Milieu en Water wordt de noodzaak onderkend van een meer sturende invloed van water op het 

ruimtelijk beleid. In goed overleg met het Hoogheemraadschap Rijnland zijn (en worden) de 

plannen binnen Poelgeest ontwikkeld. 

 

Plan van Aanpak Fijn Stof 

De provincie Zuid-Holland heeft een plan van aanpak Fijn Stof vastgesteld. Hierin staat wat de 

provincie doet en wil doen om de fijn stofconcentraties in Zuid-Holland te verlagen. Als 

bevoegd gezag heeft de provincie een aanzienlijke invloed als het gaat om vergunningen voor 

bedrijven. De provincie kan de uitstoot van bedrijven hierdoor rechtstreeks beïnvloeden.  

Verder wordt voor bestaande bedrijven met een relevante fijn stof uitstoot de emissie 

geïnventariseerd en getoetst aan de huidige normen. Indien nodig en haalbaar zullen 

vergunningen worden aangepast. Bij vergunningen voor nieuwe bedrijven of uitbreiding wordt 

onderzocht of het mogelijk is om zelfs nog verdergaande milieumaatregelen te vragen dan de 

best beschikbare technieken. 

Door alle maatregelen zal de totale fijn stof uitstoot in de provincie Zuid-Holland tot 2010 met 

circa een derde kunnen dalen ten opzichte van het jaar 2000. Het is niet te zeggen of de 

grenswaarden hierdoor altijd en overal gehaald zullen worden. 

 
3.5 Gemeentelijk beleid 

 

Milieubeleidsplan 2003-2010 

Voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en de voormalige gemeente 

Warmond is gezamenlijk milieubeleid opgesteld4. Een drietal speerpunten voor het milieubeleid 

                                                                  
4 “Milieubeleidsplan 2003-2010 voor Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond en Zoeterwoude”, Milieudienst West-

Holland, Leiden, 2004. 
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voor de komende jaren zijn ‘klimaatbeleid en energiebesparing’, ‘streven naar het optimale’ en 

‘integratie van milieu in ander beleid’. 

 

Klimaatbeleid en energiebesparing: De gemeente wil voldoen aan de Kyoto-verplichtingen. Het 

klimaatbeleid is vooral gericht op het beperken van de vraag naar energie, het omschakelen naar 

duurzame energie en het zuinig gebruiken van energie. Hiermee heeft het klimaatbeleid onder 

meer invloed op beleid ten aanzien van verkeer en vervoer, woningbouw en gebouwenbeheer. 

 

Streven naar het optimale: Een goede milieukwaliteit is een belangrijke randvoorwaarde voor 

het leefbaar houden van de regio. Binnen het beleid ten aanzien van de lokale milieukwaliteit 

wordt daarom op meerdere plekken het streven naar een optimale milieukwaliteit verwoord. 

 

Integratie van milieu in ander beleid: Milieuaspecten zijn steeds meer geïntegreerd in het 

gemeentelijk beleid. Ruimtelijke en economische keuzes zijn vaak bepalend voor de lokale 

milieukwaliteit, voor het behoud van landschappelijke en ecologische waarden en voor de 

duurzaamheid van de regio in zijn geheel. 

 

Structuurvisie Oegstgeest 2005-2020 

De structuurvisie5 bevat een constatering en een vooruitblik op de ruimtelijke structuren van 

Oegstgeest met speciale aandacht voor de aspecten groen, water, verkeer, wonen, werken en 

voorzieningen. 

Voor Poelgeest ligt de speerpunt voor groen en water op het Hoogspanningstracé als 

ecologische zone (de Klaas Hennepoelpolder en het noordelijk deel van de Veerpolder zijn in de 

Structuurvisie niet meegenomen, omdat ze in een andere gemeente zijn gelegen). Voor het 

thema verkeer en parkeren werd gesteld dat de tunnel naar Leiden bedoeld is voor 

bestemmingsverkeer, niet voor doorgaand verkeer. Die doelstelling is echter moeilijk 

realiseerbaar. Met het besluit de tunnel niet te realiseren wordt de doelstelling wel bereikt. Ook 

van belang is een busverbinding door de wijk. Het thema wonen richt zich op een verdere 

ontwikkeling van een gemengd woonmilieu, van laag tot hoog, grondgebonden en gestapeld. 

 

Groenbeleidsplan 

Het groenbeleidsplan6 geeft een visie op de gewenste ontwikkelingen van de gemeentelijke 

groenstructuur en het groenbeheer weer. De gewenste ontwikkeling is het duurzaam 

instandhouden of versterken van de groenstructuur en ligt in het verlengde van het rijks-, 

provinciaal en regionaal beleid. 

Het gebied waarbinnen de wijk Poelgeest en het landschapspark Poelgeest wordt gerealiseerd 

beslaat de Veerpolder, de Klaas Hennepoelpolder en een gedeelte van de Broek- en 

Simontjespolder. Het gebied is ongeveer 70 hectare groot en ligt tussen de spoorlijn Leiden-

Haarlem en de Haarlemmertrekvaart. De Broek- en Simontjespolder en een deel van de 

Veerpolder wordt bebouwd; dit is de woonwijk Poelgeest. Bij de ontwikkeling van de woonwijk 

Poelgeest wordt gestreefd naar een gesloten waterhuishouding: alleen de hoofdverkeersroutes en 

de woningen in de wijk zullen worden aangesloten op het riool. Het overige hemelwater wordt 

opgevangen (o.a. in wadi’s) en afgevoerd naar de Klaas Hennepoelpolder en de Veerpolder. In 

de woonwijk komt een stadspark. 

Ter plaatse van de hoogspanningszone is enkel lage begroeiing mogelijk. De eentonigheid zal 

kunnen worden doorbroken door het plaatselijk aanleggen van kruidenrijke oeverzones met een 

geleidelijke overgang van land naar water. Het karakter van de gehele strook kan een polder met 

sloten en wilgen blijven, op termijn wel met rijkere kruidenvegetaties en meer variatie. 

 

Ontwikkelingsplan Poelgeest 

In februari 1997 is het Ontwikkelingsplan Poelgeest vastgesteld door de gemeenteraad van 

Oegstgeest. Dit plan geeft de belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe woonwijk en het 

                                                                  
5 “Structuurvisie Oegstgeest 2005-2020, gemeente Oegstgeest, 30 juni 2005. 
6 Groenbeleidsplan Oegstgeest 2002, Afdeling VROM/RO, sector Grondgebiedszaken, november 2002. 
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bijbehorende natuurgebied (binnen de gemeente Teylingen). In het ontwikkelingsplan is een 

aantal kwalitatieve uitgangspunten verwoord (zie paragraaf 4.3). 

 

Woonschepenverordening 1999 

In de gemeentelijke APV zijn verordeningen opgenomen ten aanzien van ligplaatsen van 

vaartuigen. Daarnaast moeten de woonschepen voldoen aan de woonschepenverordening.  

In het Ligplaatsenplan is aangegeven op welke locaties een ligplaatsvergunning voor 

woonschepen kan worden verleend. Ligplaatsen worden toegestaan aan de binnen Poelgeest 

gelegen westoever van de trekvaart. 
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4 Ambitie, doel en uitgangspunten van het 

plan 

4.1 Ambitie 

Het stedenbouwkundige plan voor Poelgeest is een integraal ontwerp waarin sprake is van een 

drie-eenheid: 

• de "stad in het landschap" en het "landschap in de stad"; 

• duurzaam ontwikkelen in de meest brede betekenis; 

• economische uitvoerbaarheid. 

 
4.2 Doel 

Het doel dat nagestreefd wordt bij de ontwikkeling van Poelgeest is het creëren van een 

duurzame woonwijk, waarbij als concept is gebruikt de "stad in het landschap" en het 

"landschap in de stad". Dit concept is in het ontwikkelingsplan en het landschapsplan verder 

uitgewerkt. Het begrip "duurzaam" heeft binnen de ontwikkeling van Poelgeest een drieledige 

betekenis. 

 

Economisch duurzaam 

De wijk is ook in de verre toekomst een geliefde wijk en in trek bij mensen. Anders gezegd: de 

wijk ligt niet alleen nu, maar ook over 20 jaar "goed" in de markt. Hierbij valt een vergelijking 

te trekken naar de wijken uit de jaren 20 en 30 die nog steeds erg geliefd zijn. Een belangrijke 

schakel in het bereiken van economische duurzaamheid is het uiterlijk en de uitstraling van de 

wijk. Dit vormt een belangrijke taak voor de stedenbouw en architectuur. 

 

Sociaal duurzaam 

Het creëren van plekken en voorzieningen voor alle mensen in bijna alle levensfasen. Dit kan 

bereikt worden door de keuze van voorzieningen (bijvoorbeeld kinderdagverblijf) en door de 

opbouw van het woningbouwprogramma (van appartement/studentenwoning tot vrijstaande 

woning). Zo wordt een gedifferentieerde leeftijdsopbouw in de wijk gerealiseerd. Bovendien 

wordt het verlaten van de wijk bij het bereiken van een andere levensfase beperkt. Binnen 

Poelgeest worden geen specifiek bestemde seniorenwoningen gerealiseerd. 

 

Milieutechnisch duurzaam 

Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan het beperken van milieubelasting, energie- en 

waterbehoefte. In tweede instantie hoort hierbij het inspelen op de specifieke (ecologische) 

kenmerken en mogelijkheden van een bouwlocatie. 

 
4.3 Kwalitatieve uitgangspunten 

In het ontwikkelingsplan is een aantal kwalitatieve uitgangspunten verwoord. Het plan dient aan 

deze uitgangspunten getoetst te worden in het kader van de te bereiken evenwichtige samenhang 

van de onderdelen en van de "eigen" kwaliteit van een ruimtelijk plan. 

 

Natuurcompensatie en ecolinten 

Een belangrijke opgave binnen de planontwikkeling is de bestaande natuurwaarden zo veel 

mogelijk te ontzien en om natuurwaarden die zullen moeten verdwijnen zo goed mogelijk 

binnen het plangebied te compenseren.  
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De beoogde natuurcompensatie leidt tot een aantal uitgangspunten. Ten eerste het verbeteren 

van de bodem- en oppervlaktewaterkwaliteit en het ontwikkelen van natte en drassige milieus in 

de Klaas Hennepoelpolder en het noordelijk deel van de Veerpolder.  

Verder dient ingespeeld te worden op de diversiteit aan vegetaties in het gebied. Tot slot biedt 

de verscheidenheid aan landschapsvormen en reliëf kansrijke situaties om de plaatselijk 

aanwezige gradiënten te benutten voor het verhogen van natuurwaarden. 

Speciale aandacht is er voor ecolinten. Het verbreden van de spoorsloot, het als zodanig 

benutten van de hoogspanningszone en het onbebouwd laten van de Klaas Hennepoelpolder 

leidt tot een optimale uitgangssituatie voor het ontwikkelen van natuurwaarden langs 

respectievelijk de Spoordijk en de Holle Mare. Deze 'linten' mogen dan niet worden vergraven 

en nauwelijks worden onderbroken. Afhankelijk van het beheer kunnen hier aantrekkelijke 

taludvegetaties en bermvegetaties ontwikkeld worden. Ook de introductie van groen- en 

waterelementen binnen het bebouwde gebied is van grote betekenis in het bewerkstelligen van 

een ecologisch netwerk. 

 

Duurzaam (steden)bouwen 

Duurzame stedenbouw heeft verschillende aspecten die van belang zijn voor het plan. De 

uitgangspunten hebben betrekking op: 

• het beperken van milieubelasting, energie- en waterbehoefte; 

• het inspelen op de specifieke kenmerken en mogelijkheden van de bouwlocatie met 

flora, fauna, landschap en bomen, watersystemen en dergelijke; 

• een tijdloze samenhang tussen en differentiatie van ruimte, massa, vormen, beelden, etc; 

• economische duurzaamheid, zowel voor de beheerder/gemeenschap als voor het 

individu; 

• sociaal duurzaam; appellerend aan status en imago en aan sociale veiligheid en inspelen 

op tendensen van individualisering. 

 

In 2006 heeft de gemeente Oegstgeest in samenwerking met de Milieudienst het regionaal 

beleidskader duurzame stedenbouw opgesteld. 

 

Energievoorziening 

Doel is om de energievraag zoveel mogelijk te beperken en de CO2-uitstoot met 50% te 

verminderen. Uitgangspunten hiervoor zijn compact bouwen en het gebruik van passieve zonne-

energie.  

Verder is een structurele verlaging van de Energieprestatie van belang. Hierdoor kan de daling 

van de CO2-uitstoot bewerkstelligd worden. De aanwezigheid van stadsverwarming in Poelgeest 

draagt hier in belangrijke mate aan bij. 

 

Verkeer en vervoer 

Er wordt een U-vormige ontsluitingsweg gerealiseerd vanaf de (verlengde) Lange Voort, via de 

Hugo de Vrieslaan, naar de Anne Weber van Bosselaan en de J.P. Thijsselaan. Uitgangspunt 

voor deze keuze was om de auto een minder overheersende rol te geven bij de structuur en 

inrichting van woonwijken.  

Inmiddels blijkt dat de wijk Poelgeest veel autobewegingen kent. Door het nemen van 

snelheidsremmende maatregelen moet de hoeveelheid verkeer geen gevaar vormen voor de 

bewoners van de wijk. Er wordt een zodanig stedenbouwkundige, verkeerskundige en 

ruimtelijke structuur ontworpen, dat een verscheidenheid en eigen identiteit van woonbuurten 

wordt gecreëerd en een saaie eenvormigheid wordt voorkomen. Om de auto zoveel mogelijk uit 

de woonbuurten te weren is geconcentreerd parkeren maximaal gekoppeld aan de 

hoofdontsluitingsweg. 

Daarnaast loopt door Poelgeest een fietspadennetwerk en wordt openbaar vervoergebruik 

mogelijk gemaakt door een buslijn (momenteel een belbus van Connexxion).
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Woningmarkt en differentiatie 

Binnen Poelgeest zijn duidelijk verschillende woonmilieus gecreëerd. Waar mogelijk, is een 

zekere menging van financieringsklassen, huishoudentypen en leeftijdscategorieën nagestreefd. 
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5 Toekomstige situatie Poelgeest 

5.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de inrichting van Poelgeest. In paragraaf 5.2 wordt 

aangegeven welke functies zich binnen Poelgeest bevinden. Paragraaf 5.3 geeft een beeld van 

de verschillende (woningbouw)projecten. 

 
5.2 Poelgeest 

 

Functies in Poelgeest 

Geheel Poelgeest zal in de eindsituatie bestaan uit circa 1150 woningen. Daarnaast zullen 

verschillende voorzieningen in de wijk hun plaats krijgen, zoals een basisschool, sociaal 

maatschappelijke doeleinden, commerciële ruimten, groenvoorzieningen (parken) en 

parkeerruimten. 

Poelgeest krijgt een duurzaam en groen karakter met veel aandacht voor milieu, energie en 

water. Het gebied is efficiënt en planmatig opgezet. 

 

Landschapsplan Poelgeest 

De woningen in Poelgeest komen voor een deel tot vlak bij de Holle Mare te liggen. Het 

riviertje vormt een belangrijk cultuurhistorisch element in het plan. Het is daarom van groot 

belang dat de Holle Mare zelf onaangetast blijft en dat de belijning die zij vormt in het 

landschap wordt versterkt. De bomen langs de dijken en de verbreding van de voet van de 

dijken dragen hieraan bij. Bij de plaatsbepaling van de bomen wordt rekening gehouden met de 

eisen van het Hoogheemraadschap Rijnland. Waar de Holle Mare de lange stedelijke as kruist 

staat de continuïteit van de Holle Mare voorop. Langs de Holle Mare loopt een fietspad. 

 

Ontsluiting van het gebied 

In Poelgeest bevindt zich één duidelijke hoofdroute. Deze wordt gevormd door de Lange Voort, 

Hugo de Vrieslaan, Anne Weber van Bosselaan en Jac. P. Thijsselaan.  

Speciaal voor langzaam verkeer zijn er twee hoofdontsluitingsroutes: de Broekwegtunnel en de 

Kwaakbrug.  

Langzaam verkeer kan zich via de polders richting Warmond (gemeente Teylingen) verplaatsen. 

De Broekweg fungeert als doorgaande fietsroute van Oegstgeest naar Leiden. 

 

Een mogelijke tweede ontsluitingsroute, de zogenaamde Holle Mare variant, is niet in dit plan 

opgenomen. Het opnemen van een dergelijke route is door meerder partijen onderzocht, maar 

blijkt, vooralsnog, geen haalbare optie.  

 

Tunnel 

De gemeenten Leiden en Oegstgeest hebben in oktober 2006 besloten dat er geen tunnel komt, 

die de Clusiushof verbindt met Leiden (Merenwijk) aan de oostzijde van de spoorlijn.  

 

Extra brug 

Tussen de gemeenten Leiden en Oegstgeest is tevens afgesproken dat er een tweede 

ontsluitingsroute komt door middel van een brug over de Haarlemmertrekvaart, die de Hugo de 

Vrieslaan verbindt met de Oegstgeesterweg. Deze route is in dit bestemmingsplan mogelijk 

gemaakt. 
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Spoorzone 

Langs de spoorlijn Leiden-Haarlem ligt een gebied dat de spoorzone wordt genoemd. Hier 

maken een brede strook groen en de spoorsloot deel van uit. De spoorzone is een circa 20 meter 

brede strook groen met een divers voorkomen. De basis van de strook wordt gevormd door riet 

langs de spoorsloot en een meer grasachtige vegetatie langs het fietspad aan de kant van de 

woningen. In de spoorzone staan her en der, op natuurlijke wijze gegroepeerd, elzen, berken en 

essen.  

 

Wijkpark 

Het wijkpark in Poelgeest bestaat uit twee eilanden; het Bastion en het Speelveld. Het Bastion 

ligt ruim twee meter hoger dan de rest van het gebied. Het Speelveld is een groot grasveld dat 

kan worden gebruikt als ligweide, voetbalveld en evenemententerrein. Het wijkpark is door 

middel van verschillende paden en bruggen bereikbaar. 

 

Hoogspanningszone 

De hoogspanningszone is voornamelijk ingericht als rietland met enkele hakhoutbosjes. Hoge 

beplanting is in verband met de hoogspanningskabels niet toegestaan. In dit gebied, dat niet 

bestemd is voor langdurig verblijven, is geen gelegenheid tot recreëren of spelen. Slechts op een 

paar plaatsen lopen wandel- en fietspaden door de zone. 

 
5.3 Woonwijken binnen Poelgeest 

 

Noord 

Aan de noordzijde van Poelgeest zijn de 73 villa’s van de Martinus Houttuynhof (Waterbuurt) 

gesitueerd langs een lange bomenlaan en op drie schiereilanden, met name omringd door water 

en riet. De hoofdtypen omvatten zowel vrijstaande, halfvrijstaande en geschakelde villa's. Elke 

villa staat op een gedifferentieerd bemeten perceel en is geschikt voor iedere gezinsvorm. 

De architectuur is gebaseerd op de jaren dertig stijl met dakoverstekken, pannenkap en rustieke 

baksteen.  

De achtertuinen van de meest noordelijk gelegen woningen valt binnen het grondgebied van de 

gemeente Teylingen. De bestemming van deze gronden is dan ook geregeld in het 

bestemmingsplan “Klaas Hennepoelpolder en Veerpolder” van die gemeente. 

 

 
Afbeelding 5.1: Impressie Martinus Houttuynhof 

 

Oostzijde 

Het Bert Garthoffpad (Tuinmuur Noord en Zuid) bestaat uit eengezinswoningen en enkele 

poortwoningen. Aan de spoorzijde hebben deze woningen een zogenaamde dove gevel als 

geluidwering tegen spoorlawaai. 

De entree van de woningen is gesitueerd aan het Bert Garthoffpad. Deze woningen bestaan uit 

tweelaagse of drielaagse woningen en exclusievere hoekwoningen.  
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De gebogen wand van de Tuinmuur is de pendant van de Middeleeuwse stadsmuur waarachter 

zich de stad verschuilt en gedeeltelijk verraadt door de uitbouwen, overbouwen en bebouwing 

die boven de muur uitsteekt. De Tuinmuur heeft kleine poorten die de Broekerhofjes verbinden 

met de langs de Tuinmuur gelegen fietsroute en de spoorzone. 

 

De Simon van Ooststroomhof (Broekerhofjes Noord) en de Eli Heimanshof (Broekerhofjes 

Zuid) bestaan uit ééngezinswoningen. Deze woningen bestaan uit tweelaagse woningen in het 

lagere prijssegment, royalere woningen met 3 bouwlagen en een aantal zeer exclusieve 

hoekwoningen, waardoor diverse mogelijkheden aanwezig zijn zoals kantoor/praktijk aan huis.  

 

Alle woningen beschikken over een tuin. De Broekerhofjes hebben oost-west gelegen 

woonpaden die als het ware kleine hofjes vormen. De woningen zijn georiënteerd op de 

zuidzon; een gesloten noordgevel en een open zuidgevel. 

De Broekerhofjes worden doorsneden door de Clusiushof (zie hierna), door de 

hoogspanningszone en door de Holle Mare.  

 

  
Afbeelding 5.2: Impressie Simon van Oostroomhof Afbeelding 5.3: Impressie Bert Garthoffpad 

 

Noordoost 

In het noordoosten van Poelgeest, worden 20 appartementen gerealiseerd (Burcht Holle Mare). 

De appartementen liggen in een aantrekkelijk deelgebied dat opvalt door de ruimte. 

Het appartementengebouw Holle Mare wordt er één met een bijzondere allure. Wat direct opvalt 

is de moderne architectuur waarin stijlelementen zijn verwerkt. De achtergevel en grote delen 

van de voor- en zijgevels worden bekleed met panelen voorzien van een houtprint. Hierdoor 

heeft het gebouw een stijlvolle uitstraling die wordt versterkt door de transparante glaspanelen 

bij de galerijen. 

Per twee appartementen springt het gebouw circa 3,50 meter in, waardoor twee appartementen 

op de eerste verdieping beschikken over een riant terras. De andere appartementen zijn allemaal 

voorzien van een balkon. Omdat nagenoeg alle balkons ten opzichte van elkaar verspringen 

wordt meer privacy gecreëerd. 

De begane grond van Holle Mare is ingericht als stallingruimte voor de bewoners die hier over 

een privé opstelplaats voor de auto beschikken. Tevens bevinden zich op de begane grond de 

bergingen van de appartementen. Vanuit de entreehal zijn de lift, de bergingen, de 

parkeergarage en een aparte ruimte voor opslag van het huishoudelijk afval bereikbaar. 

 

Midoost 

De inrichting van de Clusiushof met naastgelegen bebouwing is momenteel (2006) nog in het 

ontwikkelingsstadium.  

 

Het plan zal bestaan uit woningen in het sociale huursegment, uit het sociale koopsegment en 

uit vrije sectorwoningen. Verder is er ruimte voor commerciële en maatschappelijke 

dienstverlening.  



 

Toekomstige situatie Poelgeest 

 

Pagina 22 van 84

 

Om ruimtelijk een goed plan te realiseren zal een groot deel van het parkeren in parkeergarages 

onder het gebouw opgelost worden of wordt het maaiveld omhoog gebracht. De bebouwing aan 

het spoor zal een belangrijke geluidwerende functie krijgt voor de achterliggende buurt. 

 

Geheel west 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 5.5: Impressie Lange voort 

 

De dubbele villa’s aan de Lange Voort hebben alle een voortuin aan de openbare weg. De 

achtertuinen grenzen direct aan het water welk tevens de erfscheiding vormt. De woningen zijn 

voortbouwend op de nieuw aangelegde bebouwing met terrassen aan het water. 

Een groengebied nabij de Lange voort, nu nog bestemd als groenvoorzieningen, wordt mogelijk 

op den duur nog heringericht tot woningbouwlocatie. 

 

Westzijde  

De Cornelis van Steenishof (Kwaakhof) is ovaalvormig, maar onregelmatig. De belangrijkste 

oriëntatie op de avondzon verlangt dat deze woningen naast de tuin, ook een balkon aan de 

ontsluitingszijde hebben. Een schakering van verschillende woningtypen, waardoor de 

onregelmatigheid benadrukt wordt, licht van kleur, staal en transparante materialen geven het 

enigszins “middeleeuwse patroon” een lichtvoetigheid. 

 

Jan Goetharthof (Kwaakhaven) bestaat uit 10 kadewoningen en 10 patiowoningen, 9 

waterwoningen en een appartementencomplex met 36 appartementen. Deze woningen liggen 

deels aan het water. 

 

 
Afbeelding 5.6: Impressie Cornelis van Steenishof Afbeelding 5.7: Impressie Hugo de Vrieslaan (Kwaakboog) 

 

De Hugo de Vrieslaan (Kwaakboog) is met 51 woningen een project dat is gelegen vlak na de 

brug over de Haarlemmertrekvaart in Poelgeest. De wand van woningen begeleidt met zijn 

gebogen vorm de Hugo de Vrieslaan. De grote lengte van de wand wordt gebroken door de twee 

poorten die toegang geven tot twee woonhoven.  
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In het zuiden is dat het Cornelis van Steenishof, in het noorden de Kwaakhaven. De boog wordt 

doorsneden door de route Heemzicht naar de Kwaakhof op een as die loopt naar Oud-Poelgeest.  

 

Midzuid 

 
Afbeelding 5.8: Impressie Hugo de Vrieslaan  Afbeelding 5.9: Impressie Linnaeushof 

 

De Heemzicht villa’s aan de Hugo de Vrieslaan bestaan in totaal uit 42 woningen, bestaande uit 

30 vrije sector woningen (twee-onder-één-kap) en 12 sociale koopwoningen. 

 

Het Linnaeushof is opgevat als een besloten ensemble: aan de buitenzijde stevig en stoer, aan de 

binnenzijde -het hof- open en zonnig. Het hof is als het ware een kloostertuin. Een ingetogen 

kloosterachtige architectuur, van diepe vrolijke kleuren, schaduwrijk door een rondomgaande 

colonnade en grote dakoverstekken. De sfeer van een koloniaal verleden, rijk gedetailleerd, 

maakt het hof tot een bijzondere beleving. De 36 woningen in de langswanden van het hof 

hebben op de verdieping een terras. Op de begane grond is een extra woon- of werkvertrek 

gesitueerd, dat optioneel ook als garage / berging uitvoerbaar is.  

 

Op de noordelijke kop van het hof - aan weerszijden van een langzaam verkeer toegang naar het 

wijkpark - zijn twee grote woningen gesitueerd. Op de zuidelijke kop liggen negen gestapelde 

woningen. Zij liggen met de balkons aan het water op het zuiden. Onder het blok is een poort 

die toegang geeft tot het terras aan het water.  

 

Middenstrook noord-zuid gericht 

Aan de Lobeliuslaan en de Adriaan van Royenlaan liggen de Heemlandterrassen: 15 woontorens 

als transparante wand langs het wijkpark. De torens van het gehele Heemlandterras zullen 

oplopen van 4 lagen aan de zuidzijde van Lobeliuslaan tot 7 lagen aan de noordzijde van de 

Adriaan van Royenlaan. Momenteel (2006) zijn de eerste 9 woontorens aan de Lobeliuslaan 

reeds gerealiseerd. De procedures voor de bouw van de laatste 6 woontorens met 7 bouwlagen 

aan de Adriaan van Royenlaan zijn inmiddels gestart. 

 

 
Afbeelding 5.10: Impressie Heemlandterrassen  Afbeelding 5.11: Impressie Simontjesveld Noord 
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Aan de Jac. P. Thijsselaan met de Adriaan van Royenlaan en de Lobeliuslaan liggen de 

woonbuurten Simontjesveld Noord en Zuid met elk circa 25 woningen van afwisselend 2 of 3 

bouwlagen. Dit is een reeks van objecten en geschakelde of vrijstaande woningen. 

Karakteristiek voor deze woningen is het doorgaande bestaande maaiveld. De woningen zweven 

als het ware boven de grond op palen met ruime plankeniers als terras. 

 

De woonbuurten Renbaan Noord en Zuid aan de Jac. P. Thijsselaan met de Adriaan van 

Royenlaan en de Lobeliuslaan, bestaan beide uit circa 20 geschakelde woningen, als geheel in 

de vorm van een renbaan. 

 

Kasteel Unicum en Willem v/d Bergstichting 

Kasteel Unicum is genoemd naar de bestaande tennisvereniging. Onderdeel van Kasteel Unicum 

is de school De Vogels. Daarnaast huisvest het “kasteel” 32 woningen aan een wintertuin. De 

wintertuin en de buitentuin zijn gemeenschappelijk ingericht eigendom. 

 

 
Afbeelding 5.12: Impressie Kasteel Unicum 

 

 

Aan de Jac. P. Thijsselaan bevinden zich daarnaast twee ronde woongebouwen waarin begeleid 

wonen van de Willem v/d Bergstichting plaats vindt. 
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6 Milieu- en omgevingsaspecten 

6.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de relevante milieu- en omgevingsaspecten beschreven. 

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de thema's: water, bodem, flora en fauna, cultuurhistorie 

en archeologie, verkeer, geluidhinder, luchtkwaliteit en externe veiligheid. 

 
6.2 Water 

De watertoets is een proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en beoordelen van 

waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. De toets is gebaseerd op 

vigerend beleid. Doel ervan is het waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen 

expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle 

waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen. 

 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is de waterkwantiteitsbeheerder en de 

waterkwaliteitsbeheerder van al het water tussen grofweg de A12 en het Noordzeekanaal. 

Het realiseren van een veilig, duurzaam en biologisch gezond watersysteem is de centrale 

strategische doelstelling. Deze doelstelling is uitgewerkt in algemene principes. In verdere 

planvorming per gemeente of gebied zal dan bekeken moeten worden hoe deze principes 

worden toegepast. 

 

Bij transformatie van onverhard naar verhard of gedraineerd oppervlak wil het 

Hoogheemraadschap van Rijnland dat 15% van deze verharding of drainage aan extra water 

wordt gerealiseerd. Dit percentage is uit berekening naar voren gekomen als het percentage 

waarbij de effecten van versnelde afvoer door toename van verhard of gedraineerd oppervlak 

teniet worden gedaan (waterneutraal bouwen). 

Het dempen van water is in principe toegestaan wanneer 100% wordt gecompenseerd. Wel dient 

in aanmerking genomen te worden dat voor het dempen en graven van een watergang een 

keurvergunning nodig is. 

 

Watersysteem Poelgeest 

In Poelgeest wordt een watersysteem aangelegd waarbij in principe geen boezemwater wordt 

ingelaten. Door het neerslagoverschot te bufferen en dit in de zomer gecontroleerd in te laten in 

het woongebied voor peilhandhaving en doorspoelen is een gesloten watersysteem gerealiseerd. 

De buffering vindt voornamelijk plaats in de Veerpolder (dit peilgebied heeft een groot 

oppervlak open water en het waterpeil kan 30 cm fluctueren). Vanuit dit gebied wordt schoon 

water het stedelijk gebied ingelaten via een automatische stuw (kunstwerk het Waterrad).  

Vanuit het woongebied (Broek en Simontjespolder) wordt het water via een stuw en een duiker 

afgelaten op de Klaas Hennepoelpolder, die ingericht wordt met riet voor een zuiverende 

werking. Vanuit de Klaas Hennepoelpolder wordt het water opgepompt naar de Veerpolder of, 

indien het maximaal waterpeil wordt bereikt in de Veerpolder, naar het boezemwater. 

 

Waterkwaliteit 

Voor de waterlopen binnen het gebied geldt de algemene ecologische doelstelling waarbij moet 

worden voldaan aan de MTR-waarden. In het plangebied is voor een aantal punten de 

oppervlaktewaterkwaliteit bemonsterd. Voor zowel fosfaat als stikstof liggen de gehalten boven 

de norm.  



 

Milieu- en omgevingsaspecten 

 

Pagina 26 van 84

 

Afbeelding 4.2: Watersysteem Poelgeest 

 

 

Het nieuwe watersysteem binnen het gebied zal naar verwachting voor een verbetering van de 

waterkwaliteit zorgen, waarbij echter niet aan de gestelde normen zal worden voldaan. De hoge 

waarden worden namelijk veroorzaakt door de mineralisatie van het veenpakket. Omdat het 

mineralisatieproces nog tientallen jaren zal doorgaan, zullen de gehaltes in het oppervlaktewater 

nog lange tijd hoog blijven. 

 

Riolering 

In Poelgeest is een verbeterd gescheiden rioolstelsel toegepast. Hiermee wordt bereikt dat zo 

veel mogelijk schoon regenwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. Op enkele 

plaatsen zorgen wadi’s voor infiltratie van regenwater in de bodem. De waterafvoer van niet-

doorgaande wegen in het plangebied vindt plaats door lozing op het oppervlaktewater. Vanwege 

de verkeersbelasting wordt het water van de doorgaande wegen wel op het riool afgevoerd. Het 

rioolstelsel is zodanig gedimensioneerd dat overstorten op het oppervlaktewater sporadisch 

zullen plaatsvinden.
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Overleg met waterbeheerders 

Over de opzet van het watersysteem van Poelgeest is zowel met het voormalige 

Hoogheemraadschap van Rijnland als met het voormalige Waterschap de Oude Rijnstromen 

overleg gevoerd. 

Dat heeft onder meer geresulteerd in het wijzigen van de peilbesluiten voor de Broek- en 

Simontjespolder, de Klaas Hennepoelpolder en de Veerpolder door het voormalige waterschap 

de Oude Rijnstromen. Momenteel is er met het (inmiddels gefuseerde) Hoogheemraadschap van 

Rijnland nauw overleg betreffende de inrichting van het noordelijk deel van de Veerpolder en 

de Klaas Hennepoelpolder. 

 
6.3 Bodem 

In 1992 is door Lexmond Milieu-Adviezen B.V. een verkennend milieukundig 

bodemonderzoek verricht. Hieruit is gekomen dat een aantal locaties licht verontreinigd was. In 

1993 is aanvullend onderzoek ingesteld naar de verontreinigingen van een aantal percelen. De 

uitkomsten van dit onderzoek zijn in 1996 opnieuw getoetst aan de geldende normen. Nader 

onderzoek en saneringsonderzoek bleek plaatselijk noodzakelijk en waar nodig is de grond toen 

gesaneerd. 

Voorafgaand aan de bouw is een actualisatie onderzoek7 gedaan om de actuele situatie in beeld 

te krijgen. In het hele gebied is de bodem geschikt voor de bestemming wonen (met tuin). 

In 2006 is nader onderzoek8 gedaan ter plaatse van het spoortalud nabij Clusiushof. Uit de 

toetsing blijkt dat het hier indicatief schone grond betreft. Ook het grondwater vormt 

milieutechnisch gezien geen belemmering. 

 

Voor zover de ontgraven grond van voldoende kwaliteit was is deze elders in Poelgeest 

toegepast. Er is geen gebiedsvreemde grond aangevoerd. 

 
6.4 Flora en fauna 

In 2003 en 2004 is flora- en faunaonderzoek9 uitgevoerd. In 2005 is een aanvullend onderzoek 

uitgevoerd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het gebied geen gebiedsbescherming onder 

de Natuurbeschermingswet, Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn kent. 

In het gebied komen soorten voor die beschermd zijn in het kader van de flora- en faunawet en 

enkele die daarnaast ook beschermd zijn volgens de Habitatrichtlijn, te weten Kleine 

modderkruiper, Middelste groene kikker, Meerkikker, Bruine kikker, Gewone pad, Kleine 

watersalamander, 6 soorten vleermuizen, Huisspitsmuis, Mol, Woelrat, Konijn, Haas, Egel, 

Zwanenbloem, diverse insecten en reptielen. Deze soorten zouden verstoring kunnen 

ondervinden van de voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied.  

Door de afname in openheid van een deel van Poelgeest zijn foerageergebieden van enkele 

vleermuizen verkleind. Wel zijn er na realisatie van een groot deel van de bebouwing nog 

foeragerende vleermuizen waargenomen, wat erop wijst dat de Veerpolder en de Klaas 

Hennepoelpolder nog steeds een geschikt foerageergebied voor vleermuizen is. 

 

In 2006 is nader onderzoek10 gedaan naar het mogelijk voorkomen van de rugstreeppad binnen 

het plangebied. Ondanks aanwezigheid van de rugstreeppad in het omliggende gebied is de kans 

klein dat hij binnen Poelgeest aanwezig zal zijn. De oorzaak ligt waarschijnlijk in het ontbreken 

van geschikte voortplantingswateren. Tijdens het terreinonderzoek is de rugstreeppad niet 

waargenomen. 

 

Met uitzondering van de Kleine modderkruiper (categorie 2 uit de flora- en faunawet) vallen 

alle soorten welke mogelijk verstoring ondervinden onder de vrijstellingsregeling die sinds 

februari 2005 van kracht is. 

                                                                  
7 Het actualisatie onderzoek is in te zien bij de Milieudienst West-Holland. 
8 “Spoortunnel Poelgeest-Merenwijk te Oegstgeest/Leiden”, Adverbo Milieu adviesbureau, Leiden, 5 juli 2006. 
9 "Toetsing werkzaamheden in kader van nieuwbouwlocatie Poelgeest aan flora en faunawet”, Bioclear B.V., 

Groningen, 7 juli 2004. 
10 “Rugstreeppadden Oegstgeest”, Grontmij AquaSense, Amsterdam, 6 juli 2006. 
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Voor de Kleine modderkruiper is ontheffing aangevraagd van de flora- en faunawet, welke op 

14 oktober 2005 is verleend. De Kleine modderkruiper is echter enkel binnen het (toekomstige) 

natuurgebied binnen het grondgebied van de gemeente Teylingen waargenomen.  

 
6.5 Cultuurhistorie en archeologie 

 

Algemene bewoningsgeschiedenis Oegstgeest e.o. 

Het gebied rond Oegstgeest werd al vroeg in onze geschiedenis bewoond. De strandwal was in 

het verleden een belangrijke verkeersroute en een ideale plaats om te wonen. Ten tijde van de 

afname van de verstuivingen, rond 2000 en 1400 v. Chr. werden de strandwallen geschikt voor 

bewoning en beakkering. Bewoning is vanaf de Bronstijd (2000-800 v. Chr.) te verwachten. Uit 

deze periode is echter nog niets gevonden. De oudste vondsten in de omgeving van Oegstgeest, 

gedaan in polder Morsebel, wijzen op bewoning in de IJzertijd (800-12 v. Chr.). Het gaat hier 

om aardewerk scherven, verkoolde resten van vlechtwerk en botmateriaal (Archis 

waarnemingsnummers: 17293 en 22808). 

In Oegstgeest is op diverse plekken een aanzienlijke hoeveelheid Romeins aardewerk 

aangetroffen. Dit wijst op nederzettingen in Oegstgeest in deze periode (Archis 

waarnemingsnummer: 8536). Ook nu was er voornamelijk bewoning op de strandwal en op de 

grens van de strandwal met de geulen. 

Zo zijn op de grens van Oegstgeest en Leiden op het voormalige sportpark Pomona (bij een 

opgraving van de gemeente Leiden) resten van een nederzetting uit de Romeinse tijd opgegraven, 

bestaand uit gebouwplattegronden met daarbij een aantal waterputten en rituele 

dierbegravingen. Uit de gevonden gebruiksvoorwerpen zoals aardewerk, mantelspelden en een 

zegeldoosje blijkt de invloed van de Romeinen op de inheemse bevolking. Verder zijn hier 

vondsten uit de IJzertijd aangetroffen. 

In Leiderdorp, locatie De Bloemerd, eveneens gelegen op een uitloper van het geulensysteem 

van de Rijn, is bij opgravingen in 1978, een grote hoeveelheid Romeins aardewerk aangetroffen 

(Archis waarnemingsnummers: 7956, 8123, 22807). 

Fragmenten van middeleeuws aardewerk (kogelpot, Paffrath, Pingsdorf en Andenne) zijn op 

diverse plaatsen aangetroffen in Oegstgeest; onder andere bij het Groene Kerkje (Archis 

waarnemingsnummer: 7920). 

 

Bewoningsgeschiedenis plangebied Poelgeest e.o. 

Van de buitengebieden zoals de Broek- en Simontjespolder, de Klaas Hennepoelpolder en de 

Veerpolder zijn geen vondstmeldingen bekend.  

Het gebied rond het nabij gelegen kasteel Poelgeest kent wel bewoning vanaf de 9e eeuw. De 

hofstede "Oud-Poelgeest" wordt reeds in het jaar 800 vermeld op de lijst van kerkelijke 

goederen van het bisdom Utrecht (Archis CMA-nummer: 30E-025). 

 

Voor zover bekend heeft er in de late middeleeuwen tot in de nieuwe tijd weinig bewoning 

plaatsgevonden in de Broek- en Simontjespolder, de Klaas Hennepoelpolder en de Veerpolder. De 

kaart van Balthasar laat zien dat er een boerderij in de Klaas Hennepoelpolder aanwezig was 

aan de Haarlemmertrekvaart. Daar de naam broek (brouck = moeras) wijst op een natte polder 

zal deze ook niet geschikt zijn geweest voor bewoning. Aan de andere zijde van de polder 

bevond zich een molen. De polders worden reeds in 1611 bemaald en verder gebruikt als 

weiland. 

 

Archeologisch onderzoek 

In 1995 en 1996 is door de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Leiden een 

archeologisch prospectief bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek omvatte een 

bureaustudie (Standaard Archeologische Inventarisatie), veldverkenning en archeologische 

grondboringen (Aanvullende Archeologische Inventarisatie)11. 

                                                                  
11 Verkennend archeologisch onderzoek in de Broek- & Simontjespolder en Veerpolder te Leiden en Oegstgeest, 

Leiden 1996. 
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Uit het onderzoek van de afdeling Monumentenzorg van Leiden is naar voren gekomen dat er 

zich mogelijke archeologische vindplaatsen bevonden op de toenmalige bouwlocatie Poelgeest. 

Er heeft echter geen vervolgonderzoek plaatsgevonden en vervolgens zijn er woningen 

gebouwd. Derhalve kan men de mogelijke vindplaatsen, gelokaliseerd door de afdeling 

Monumentenzorg van de gemeente Leiden, als verloren beschouwen.  

Afbeelding 6.1: Cultuurhistorische Hoofdstructuur 

 

De historisch landschappelijke lijnen in de polders zijn van hoge waarde. De lijnen volgen de 

waterlopen door de polders, specifiek de Holle Mare en de Haarlemmertrekvaart. Tevens zijn de 

polders aan te merken als gebieden met een redelijke tot grote kans op archeologische sporen. 

“In gebieden die in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur zijn aangemerkt als gebieden met een 

zeer grote tot redelijke kans op archeologische sporen dient bij het voorbereiden van 

verstorende plannen verplicht verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. In 

ruimtelijke plannen dient aandacht te worden besteed aan de conclusies en de eventuele 

ruimtelijke consequenties van het verkennend onderzoek”. 

 

Resultaten aanvullend onderzoek 

Voor het gebied van de hoogspanningsleiding is in 2001 een aanvullend onderzoek verricht. Op 

basis van de boringen, de stratigrafie en de afwezigheid van archeologisch vondstmateriaal is de 

onderzoekslocatie te interpreteren als een locatie met lage archeologische verwachting. Dit wijkt 

af van de middelhoge verwachtingswaarde op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 

van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. 

 

Op basis van het grote aantal archeologische vondsten uit de omgeving en de aanwezigheid van 

oude geulruggen, waar op veel plaatsen Romeinse bewoning is aangetroffen, was op de 

onderzoekslocatie een gerede kans aanwezig op het aantreffen van archeologische waarden. 

De onderzoekslocatie is evenwel slechts een beperkte doorsnede van de Broek- en 

Simontjespolder, de Klaas Hennepoelpolder en de Veerpolder. Hierdoor is de kans op het vinden 

van archeologische resten zeer beperkt. 
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Tijdens de veldverkenning zijn wel archeologische indicatoren net buiten de onderzoekslocatie 

ontdekt. Het gaat hier om een inheems Romeinse scherf van zogenaamd kustaardewerk. Verder 

zijn op dezelfde plek vele scherven uit de 16e tot de 19e eeuw aangetroffen. Deze vondsten zijn 

afkomstig uit een recent geplaatste duiker in de Holle Mare. De eerstgenoemde vondst kan 

wijzen op de aanwezigheid van een nederzetting uit de Romeinse tijd in de Klaas 

Hennepoelpolder. De aanwezigheid van de oude geul uit de Romeinse tijd, die nog grotendeels 

in de ondergrond van de Klaas Hennepoelpolder ligt maakt dit aannemelijk. 

 
6.6 Verkeer 

Hoewel er in toekomstscenario’s voor 2010 van uit wordt gegaan dat auto’s stiller, schoner en 

zuiniger zullen zijn, wordt deze milieuwinst voor een groot deel teniet gedaan door de eveneens 

verwachte toename van het autoverkeer. 

 

Voor de woninguitbreiding van Poelgeest is verkeersonderzoek12 uitgevoerd. Geconcludeerd kan 

worden dat Poelgeest (totaal) circa 6,6 autoritten per woning genereert. Door extrapolatie van 

deze gegevens naar het moment dat de gehele wijk af is, bleek een toekomstige 

verkeersintensiteit van 7.740 mvt/etmaal op de Lange Voort in 2015.  

Bij realisatie van de tunnel tussen de Clusiushof in Poelgeest en de Leidse Merenwijk zou een 

totale intensiteit van 8.000-9.000 mvt/etmaal worden voorzien. Nu er voor is gekozen de tunnel 

niet te bouwen en een tweede ontsluiting te realiseren naar de Oegstgeesterweg wordt de 

verkeerssituatie in Poelgeest anders. Doordat het doorgaande verkeer weg valt wordt de totale 

verkeersintensiteit minder. Bovendien zal het verkeer dat de wijk in en uit gaat verdeeld worden 

over twee ontsluitingen, de Lange Voort en de nieuwe brug naar de Oegstgeesterweg. Vooral op 

de Hugo de Vrieslaan en de Lange Voort zal minder verkeer rijden.  

 

Holle Mare route 

In de afgelopen jaren is de Holle Mare variant meerder malen besproken geweest als 

alternatieve ontsluiting van Poelgeest. De Holle Mare variant is ook als wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen geweest in deelplan 1. De route zou een verbinding betekenen tussen de Jac. P. 

Thijsselaan en de Hugo de Vrieslaan en zou parallel aan de Holle Mare lopen. 

 

Een uitgebreide studie naar de haalbaarheid van een dergelijke variant heeft aangetoond dat 

zowel vanuit verkeer (rapport Goudappel Coffeng) als uit stedenbouwkundig oogpunt deze 

route niet wenselijk is. Bovendien zijn er veel bezwaren vanuit waterhuishoudkundig oogpunt, 

aangezien de route in de beschermingszone van de Holle Mare aangelegd moet worden. 

Tenslotte zijn er ook veel financiële risico’s aan een dergelijk plan. 

 

Verlengde Hugo de Vrieslaan 

Met het niet langer realiseren van een doorgaande verbinding naar Leiden (immers de geplande 

tunnel gaf deze mogelijkheid) is iedereen in Poelgeest aangewezen op de ontsluiting via de 

Lange Voort. Voor een wijk van deze grootte is een extra ontsluitingsroute zeer wenselijk. In de 

bestuursovereenkomst met de gemeente Leiden is aangegeven dat de gemeentes een weg zullen 

realiseren die in het verlengde van de Hugo de Vrieslaan ligt. Deze route loopt noordelijk van 

het Trekvaartplein (door de gemeente Leiden) en sluit aan op de Oegstgeesterweg (gemeente 

Oegstgeest). Deze weg is mogelijk gemaakt in dit bestemmingsplan. 

 
6.7 Geluidhinder 

In nieuwbouwprojecten waar de gemeente bij betrokken is, worden aangescherpte normen voor 

geluidsisolatie opgenomen. In Poelgeest zijn verschillende vormen van omgevingslawaai. Op 

grond van wetgeving en een goede ruimtelijke ordening kan het noodzakelijk zijn hier 

onderzoek naar te verrichten. 

 

Geluidhinder vliegtuiglawaai 

                                                                  
12 “Ontsluiting Poelgeest”, Goudappel Coffeng, Den Haag, 22 maart 2005. 
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De wettelijke grenswaarde voor de geluidbelasting door vliegtuiglawaai is 58 dB Lden13. Voor 

35 punten rondom Schiphol wordt de geluidbelasting jaarlijks vastgesteld. Deze punten liggen 

echter niet in de buurt van Poelgeest. De gemeente Oegstgeest heeft wel met een aantal 

buurgemeenten geluidmeetpunten geplaatst. Deze monitoren het vliegtuiglawaai, maar hebben 

geen wettelijke status. 

 

Geluidhinder, wegverkeer 

De Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat geluidproducerende activiteiten gescheiden dienen te 

worden van geluidsgevoelige bestemmingen. De wetgever heeft daarbij aangegeven dat tussen 

geluidsbronnen en geluidsgevoelige bestemmingen een zone geldt. Indien er zich wijzigingen 

binnen die zones voordoen aan de geluidsbron en/of aan de geluidsgevoelige bestemming, moet 

akoestisch onderzoek worden verricht. 

 

In het kader van de Wet geluidhinder zijn alle wegen gezoneerd, behalve die wegen waarvoor 

geldt dat: 

• ze deel uitmaken van een woonerf; 

• waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt; 

• waarvan de geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de weg 50 dB(A) of minder 

bedraagt en waarvan de gemeenteraad dit op grond van een geluidsniveaukaart heeft 

vastgesteld. 

 

De wegen in Poelgeest hebben allemaal een maximum snelheid van 30 km/u. in de omgeving is 

wel een weg met een hogere maximum snelheid, de Oegstgeesterweg in Leiden. De geluidzone 

van de Oegstgeesterweg is 200 meter. Een aantal woningen in Poelgeest ligt binnen deze zone. 

Echter, door afschermende werking als gevolg van tussenliggende gebouwen en de grote 

afstand tussen deze wegen den de bebouwing in het plangebied, wordt voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde van de Wet Geluidhinder. Verder is hier al overwegend sprake van een 

bestaande situatie. 

 

Woningen langs 30 km  wegen genieten wel bescherming tegen externe geluidbronnen via het 

Bouwbesluit. Het geluidniveau binnen woningen ten gevolgen van externe geluidbronnen (het 

binnenniveau) moet te allen tijde voldoen aan de norm van 35 dB(A) uit het Bouwbesluit. Bij 

een bouwvergunningaanvraag moet akoestisch onderzoek uitwijzen welke maatregelen nodig 

zijn om dit niveau te bereiken. Wanneer het aantal motorvoertuigen op een 30 km weg groter is 

dan 2000, per dag  is het aan te raden om bij dit onderzoek ook het wegverkeer te betrekken. 

 

Geluidhinder, spoorweg 

In het Besluit Geluidhinder Spoorwegen (Bgs) worden regels en normstellingen gegeven ten 

aanzien van geluid van treinen. Bij spoorlawaai kan de breedte van de zone per traject 

verschillen en is onder meer afhankelijk van de intensiteit, het type treinen (het emissiegetal) en 

de bovenbouw. 

Vanaf 1 september 2003 gelden ruimere zones rond spoortrajecten waarbinnen de verplichting 

geldt tot het doen van akoestisch onderzoek bij nieuwe bouwplannen. Voor het spoortraject 

Amsterdam-Den Haag geldt een zone van 700 meter.  

Het oostelijk deel van het plangebied is binnen de zone van de spoorlijn Leiden-Haarlem 

gesitueerd. Voor woningen geldt een voorkeursgrenswaarde van 57 dB(A). Akoestisch 

onderzoek14 in de Waterbuurt heeft aangetoond dat de eerstelijns woonbebouwing niet binnen de 

voorkeursgrenswaarden gebouwd konden worden. Ten behoeve van het realiseren van 

woningen in de Waterbuurt op basis van een artikel 19 WRO procedure, hebben gedeputeerde 

staten van Zuid-Holland op 15 juli 2005 hogere grenswaarden verleend voor 59 woningen tot 

een maximale gevelbelasting variërend van 58 dB(A) tot 65 dB(A). Hierbij is uitgegaan van een 

                                                                  
13
 Dit is het gemiddelde geluidsniveau over een jaar, waarbij geluid in de avond en nacht zwaarder meetelt. 

14 "Woningbouwplan Waterbuurt te Oegstgeest, geluidsbelasting railverkeer", Dorsser Blesgraaf, Den Haag, 14 juli 

2004. 
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geluidsscherm met een hoogte van 1,5 meter langs de spoorlijn. Ook voor de woningen in de 

ander buurten zijn hogere grenswaarden verleend. 

 

Omdat onderhavig bestemmingsplan project Clusiushof planologisch mogelijk maakt, moet 

vóór vaststelling van het bestemmingsplan “Poelgeest” door de gemeenteraad hogere 

grenswaarde zijn verkregen voor dit project. 

 
6.8 Luchtkwaliteit 

Het doel van het Besluit luchtkwaliteit is het beschermen van mens en milieu tegen de negatieve 

effecten van luchtverontreiniging. Het besluit is primair gericht op het voorkomen van effecten 

op de gezondheid van de mens. Daartoe zijn in het besluit normen (grenswaarden) voor een 

zestal luchtverontreinigende stoffen opgenomen. Deze grenswaarden dienen door de 

bestuursorganen in Nederland (rijk, provincies en gemeenten) in acht genomen te worden. Dit 

geldt o.a. voor het uitoefenen van taken en bevoegdheden op basis van de Wet op de ruimtelijke 

ordening. Bij ruimtelijke plannen moet expliciet getoetst worden en voldoen aan de 

grenswaarden voor luchtkwaliteit.  

 

De luchtkwaliteit wordt in de praktijk bepaald door de achtergrondconcentratie en de bijdragen 

van verkeer en grote industrieën (energiecentrales, petrochemie, e.d.). In onze regio richt de 

aandacht zich in hoofdzaak op verkeer. In het voorliggend onderzoek wordt dan ook alleen het 

aspect wegverkeer beschouwd.  

 

Uitgangspunten 

Voor de toekomstige jaren is aangenomen dat de verkeersintensiteit met maximaal 1% per jaar 

toeneemt. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de gebruikte 

verkeersgegevens. Deze gegevens zijn conform opgave gemeente Oegstgeest. Er wordt van uit 

gegaan dat de tweede brug in 2010 aanwezig is. 

 

Tabel 6.1: Overzicht verkeersgegevens 

Weg Verkeersintensiteit weekdag [aantal 

mvt/etmaal] 

 2010 2015 

Lange Voort 2748 2888 

Hugo de Vrieslaan  2748 2888 

A.W. van Bosselaan  4966 5220 

Jac P Thijsselaan (bij A.W. van Bosselaan) 3592 3776 

Jac P Thijsselaan (bij A. van Royenlaan) 2829 2973 

Jac P Thijsselaan (bij Clusiuslaan) 1629 1712 

Jac P Thijsselaan (bij Holle Mare) 679 713 

Clusiuslaan 1006 1058 

Nieuwe Brug 4678 4917 

Oegstgeesterweg 25640 27200 

 

Om inzicht te geven in de luchtverontreiniging ten gevolge van het verkeer in het gebied is 

gebruik gemaakt van het CAR II model, versie 5.0 (2006). Met dit computermodel worden aan 

de hand van verkeersprognoses en emissieparameters concentraties voor een aantal relevante 

stoffen berekend. Uitgaande van het Besluit luchtkwaliteit (2005) kan worden vastgesteld of er 

overschrijdingen van grenswaarden te verwachten zijn. Berekeningen zijn uitgevoerd voor de 

huidige situatie, tevens wordt een prognose gegeven voor 201515. 

 

Stikstofdioxide (NO2) 

                                                                  
15
 Onderzoek luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer, Milieudienst West-Holland, 13 december 2006. 
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De grenswaarde van het jaargemiddelde is 40 µg/m³. Deze waarde wordt in het gebied 

momenteel nergens overschreden (max. concentratie 34 µg/m³). Voor 2010 en 2015 wordt op 

deze locaties ook geen overschrijding van de grenswaarden verwacht (max. concentratie 28,9 

µg/m³, 33,5 µg/m³ langs de Oegstgeesterweg). 

 

Fijn stof (PM10) 

De grenswaarde van het jaargemiddelde is 40 µg/m³. Deze waarde wordt in het gebied 

momenteel nergens overschreden (max. concentratie 22 µg/m³). Voor 2010 en 2015 wordt op 

deze locaties ook geen overschrijding van de grenswaarden verwacht (max. concentratie 19,7 

µg/m³, 20,9 µg/m³ langs de Oegstgeesterweg). 

 

Benzeen en koolmonoxide 

De maximaal berekende benzeenconcentratie in het plangebied is 2 µg/m³ en voldoet daarmee 

ruimschoots aan de norm (= 5 µg/m³). Voor koolmonoxide is de maximaal berekende 

concentratie (98-percentiel van het 8 uurgemiddelde) 959 µg/m³ en voldoet hiermee ook aan de 

norm (= 3600 µg/m³; dit komt overeen met 10.000 µg/m³ als 8 uurgemiddelde omgerekend naar 

de 98-percentielwaarde). 

 

Conclusie 

In het gebied wordt binnen de gestelde termijnen aan de jaargemiddelde grenswaarden voor fijn 

stof (2005) en stikstofdioxide (2010) voldaan. Eveneens wordt voldaan aan de norm voor de 

daggemiddelde concentratie fijn stof. Ook ten aanzien van de overige luchtverontreinigende 

stoffen leveren de diverse verkeersplannen in Poelgeest geen knelpunten op. De prognoses voor 

de toekomst gaan uit van een verbetering van de autotechnologie (schonere en zuinigere 

motoren etc.). Door steeds strenger worden (Europese) regelgeving t.a.v. emissies afkomstig 

van voertuigen en industrie zal deze verbetering bewerkstelligd worden. Hiermee wordt voldaan 

aan het Besluit Luchtkwaliteit 2005 art. 7 lid 1. 

 
6.9 Geurcontour AWZI 

De afvalwaterzuiveringsinrichting (AWZI) Leiden Noord heeft een geurcontour. Deze contour 

is opgenomen in een milieuvergunning. 

In 2005 is onderzoek16 verricht naar de verminderde geurhinder door het afdekken van 

onderdelen van de AWZI die voorheen open waren. Dit onderzoek is uitgevoerd omdat veel 

woningen in Poelgeest (gemeente Oegstgeest) zich binnen de oude geurcontour van de AWZI 

Leiden-Noord bevonden. Uit het onderzoek blijkt dat de geurcontour van 1 ge/m³ met een 

overschrijdingskans van 98% (1/98-contour) aanzienlijk kleiner is na afdekking en 

luchtbehandeling: de bebouwde kom van Oegstgeest en de bebouwde kom van Leiden liggen 

net buiten de 1/98-contour. De geurcontour ligt dus niet langer over Poelgeest. Hinder voor 

woningen in Poelgeest wordt dan ook niet verwacht. 

 
6.10 Externe veiligheid 

Het plangebied is gesitueerd langs de spoorlijn Leiden - Haarlem. In verband met de ligging 

nabij de spoorzone is de externe veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het 

spoor van belang. Gegevens over het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn afkomstig van Prorail. 

De meest recente realisatiegegevens hebben betrekking op het peiljaar 1998. Volgens opgave 

bedroeg het aantal wagons met gevaarlijke stoffen dat over het baanvak heeft gereden niet meer 

dan 50 per jaar. Het betreft daarbij gevaarlijke stoffen in de categorie B2 (bijvoorbeeld 

ammoniak). Deze gegevens zijn verwerkt in de Risicoatlas Spoor.  

Uit de atlas blijkt dat de grenswaarde voor externe veiligheid niet wordt overschreden. De 

berekeningsresultaten in de atlas vormen een momentopname, de realisatiegegevens worden om 

de vijf jaar geactualiseerd. Voor de toekomst geldt een reservering. Wanneer deze geheel wordt 

ingevuld leidt dit tot een aanzienlijke uitbreiding van het vervoer van gevaarlijke stoffen. De 

                                                                  
16 “Geuronderzoek awzi Leiden Noord, aangepast, specificatie emissieberekeningen, Witteveen + Bos, Deventer, 29 

maart 2005. 
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realisatiegegevens en reservering zijn in het TNO rapport Externe Veiligheid Leiden (R 

2002/614) uitgewerkt, waarbij geconcludeerd wordt dat deze vervoersrealisatie niet tot 

knelpunten voor de externe veiligheid leidt. 

Over de definitieve plannen voor het transport van gevaarlijke stoffen per spoor wordt op 

rijksniveau overleg gevoerd tussen de ministeries van VROM, BZK en V&W. Nieuw 

rijksbeleid inzake regulering van het vervoer van gevaarlijke stoffen is in ontwikkeling. Hierbij 

zullen de baanvakken worden ingedeeld in een aantal categorieën. Per categorie zullen 

ruimtelijke beperkingen aan weerszijden van de spoorbaan worden gedefinieerd. De definitieve 

regeling zal te zijner tijd door de ministeries VROM en V&W dienen te worden goedgekeurd. 

Hierbij mag worden verwacht dat er rekening gehouden wordt met de bestaande situaties in de 

directe omgeving van de spoorbaan (waaronder de situatie zoals binnen dit plangebied), zodat er 

slechts risico’s kunnen ontstaan die binnen de hiervoor geldende normen blijven. 

 

Op grond van de thans beschikbare informatie kan worden geconcludeerd dat er in het 

plangebied geen overschrijding van de grenswaarde voor Plaatsgebonden Risico (PR) en de 

oriënterende waarde voor het Groepsrisico (GR) optreedt. 

 
6.11 Energie en duurzaam bouwen 

De gemeente Oegstgeest hanteert het DuBo Plus Pakket. Dit pakket heeft betrekking op zowel 

woningbouw, utiliteitsbouw als grond-, weg- en waterbouw. Oegstgeest sluit aan bij de 

systematiek van het Nationaal Pakket duurzaam bouwen en hanteert daarnaast nog enige 

regionale maatregelen. 

Bij de indiening van de bouwaanvraag voegt bouwer/ontwikkelaar een compleet ingevulde 

regionale maatregelenlijsten toe met de maatregelen die worden toegepast en indien van 

toepassing welke energiemaatregelen op gebouwniveau worden vervangen door de toepassing 

van de externe energievoorziening: Stadswarmtenet Nuon. 

 
6.12 Bedrijven en milieuzonering 

Waterrecreatie 

De Jachthaven van Poelgeest bestaat uit twee bedrijven. ‘Poelgeest Marina’ is volgens de VNG 

publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’ een categorie 3 bedrijf waarvoor vanwege geluid een 

afstand van 50 meter tot een rustige woonomgeving moet worden aangehouden. De woningen 

aan de Hugo de Vrieslaan liggen echter tot op 15 meter van de jachthaven. De VNG publicatie 

gaat echter uit van gemiddelde bedrijven. Poelgeest Marina is een kleine jachthaven met alleen 

aanlegsteigers. 

De meer luidruchtige activiteiten die in sommige jachthavens plaatsvinden, zoals afspuiten en 

onderhoud, vinden hier niet plaats. Bovendien liggen hier voornamelijk sloepen, waardoor er 

geen geklapper van touw tegen masten is. Daarom is het verantwoord om voor Poelgeest 

Marina een afstand van 15 meter aan te houden tot woningen. 

 

Het opslag- en reparatiebedrijf ‘Jachthaven Poelgeest’ is volgens de VNG publicatie een 

categorie 3 bedrijf waarvoor vanwege geur en geluid een afstand van 100 meter tot een rustige 

woonomgeving moet worden aangehouden. De afstand tot de woningen aan de Kwaakhaven is 

minder dan 10 meter. In 2002 is aan dit bedrijf een milieuvergunning verleend waarin eisen 

werden gesteld aan de bedrijfsvoering. Op deze wijze werd voorkomen dat overlast kan 

optreden voor de omliggende woningen. Door een akoestisch onderzoek is aangetoond dat de 

geluidbelasting van de nieuwe woningen aan de Kwaakhaven aan de normen van de Wet 

Geluidhinder voldoet.  

Gezien het bovenstaande is de huidige afstand van ‘Jachthaven Poelgeest’ tot woningen 

verantwoord.” 
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7 Juridische planbeschrijving 

7.1 Algemeen 

De woningbouw in Poelgeest wordt gefaseerd uitgevoerd. Het voorliggende plan heeft 

betrekking op deels nog niet gerealiseerde projecten. Daarom dient het bestemmingsplan 

enerzijds een goed planologisch-juridisch beheer van het gerealiseerde deel van het plangebied 

mogelijk te maken en anderzijds een flexibele ontwikkeling van de nog te realiseren delen. Dat 

heeft geleid tot een (qua methodiek) gecombineerde bestemmingsregeling. 

 
7.2 Plankaarten 

Bij het voorliggende bestemmingsplan Poelgeest, behoort een plankaart (genummerd 202928) 

op een schaal 1:1000. 

De plankaart visualiseert de aan de gronden gegeven bestemmingen. Er zijn 11 bestemmingen 

opgenomen, te weten: Woondoeleinden (artikel 3), Tuinen (artikel 4), Erven (artikel 5), 

Gemengde doeleinden (artikel 6), Maatschappelijke doeleinden (artikel 7), Verkeer (artikel 8), 

Groenvoorzieningen (artikel 9), Water (artikel 10), Waterrecreatie (artikel 11), Woonschepen 

(artikel 12), Waterkering (dubbelbestemming - artikel 13) en Bovengrondse 

hoogspanningsverbinding (dubbelbestemming – artikel 14). De laatste twee bestemmingen zijn 

zogenaamde dubbelbestemming, die samenvallen met andere bestemmingen. 

 
7.3 Voorschriften 

De voorschriften van het voorliggende bestemmingsplan zijn onderverdeeld in 4 hoofdstukken. 

Deze hoofdstukken zijn: 

• hoofdstuk I  : Inleidende bepalingen; 

• hoofdstuk II : Bestemmingsbepalingen; 

• hoofdstuk III: Algemene bepalingen; 

• hoofdstuk IV: Overgangs-, straf- en slotbepalingen. 

 

In de Inleidende bepalingen worden de gebruikte begrippen beschreven (artikel 1) en worden 

regels gesteld ten aanzien van de wijze waarop gemeten moet worden (artikel 2).  

Voor de bebouwingsregeling zijn de begrippen "hoofdgebouw" en "aan- en uitbouwen" van 

belang. Het veelal gemaakte onderscheid tussen "woonfunctie" en "andere functies" of tussen 

"toegang aan de binnen- of buitenzijde" is in dit bestemmingsplan niet van belang. Het aloude, 

veelal rechthoekige, woningontwerp heeft tegenwoordig plaatsgemaakt voor woningontwerpen 

met vele als aan- of uitbouw te kwalificeren gebouwdelen. Ook de opties voor (inpandige) 

garages, serres en erkers, die bouwers vaak "meeleveren" bij de aangeboden woningen, maken 

een aparte planregeling op dit punt noodzakelijk.  

 

Artikel 3 - Woondoeleinden 

Deze bestemming kan worden gekarakteriseerd als een gedetailleerde bestemming. Dat betekent 

dat de bestaande woongebouwen, alsmede de bouwplannen die reeds bekend zijn, zo veel 

mogelijk consoliderend zijn bestemd.  

 

Binnen de bestemming zijn (gedeeltelijk verdiepte) parkeervoorzieningen toegestaan, onder de 

bebouwing. Verder mogen binnen deze bestemming bij eengezinshuizen kelders worden 

gerealiseerd. 
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Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis 

“Aan- huis- verbonden- beroep” 

Binnen de woonvoorschriften wordt het uitoefenen van een “aan-huis-verbonden-beroep” 

rechtstreeks toegestaan. Vereisten aan “aan-huis-verbonden-beroepen” zijn dat deze uitgeoefend 

dienen te worden door de bewoner, binnen de woning en niet op het erf, een introvert karakter 

dienen te hebben en niet specifiek publieksgericht moeten zijn. Met publieksgericht wordt in dit 

kader bedoeld: uitsluitend of overwegend gericht op het verlenen van diensten aan 

consumenten. Voorbeelden van aan-huis-verbonden-beroepen zijn kantoorfuncties als advocaat, 

architect en verzekeringsagent. 

 

“Aan- huis- verbonden- (bedrijfs)activiteit” 

Binnen de woonvoorschriften wordt het uitoefenen van een “aan-huis-verbonden-

(bedrijfs)activiteit” door middel van een vrijstelling mogelijk gemaakt. Vereisten aan “aan-huis-

verbonden- (bedrijfs)activiteiten” zijn dat deze kleinschalig moeten zijn en uitgeoefend dienen 

te worden door de bewoner. De functie kan meer publieksgericht zijn dan een “aan-huis-

verbonden-beroep” en kan een zekere verkeersaantrekkende werking hebben. In de 

vrijstellingsbepaling voor “aan-huis-verbonden- (bedrijfs)activiteit” worden voorwaarden 

gesteld aan deze publieksgerichtheid en aan deze verkeersaantrekkende werking. 

Voorbeelden van “aan-huis-verbonden-(bedrijfs)activiteiten” zijn:  

- persoonlijke dienstverlening: kapper, pedicure, manicure, schoonheidsspecialiste; 

- ambachtelijke bedrijvigheid; 

- medische/therapeutische dienstverlening; en 

- kunstzinnige activiteiten: ateliers. 

Voor zowel “aan-huis-verbonden-beroepen” als “aan-huis-verbonden-(bedrijfs)activiteiten” 

geldt dat deze uitsluitend zijn toegestaan indien de woonfunctie blijft prevaleren en geen hinder 

optreedt voor de woonomgeving. 

 

Artikel 4 - Tuinen 

Het parkeren in eigen tuin is vastgelegd door middel van een nadere aanwijzing "parkeren op 

eigen erf toegestaan". Op de als zodanig aangewezen gronden dient een parkeerplaats van 3 

meter breed en 6 meter lang te worden gerealiseerd en in stand te worden gehouden. Het laten 

vervallen van alle parkeermogelijkheden op eigen terrein (bijvoorbeeld door de verharding te 

verwijderen en daarvoor in de plaats bomen te planten) zal als verboden gebruik worden 

aangemerkt. 

 

Artikel 5 - Erven 

De gronden met de bestemming Erf mogen voor maximaal 40% worden bebouwd, met dien 

verstande dat tevens niet meer dan 60 m² wordt bebouwd. 

 

Artikel 6 – Gemengde doeleinden 

Deze gronden zijn bestemd voor woningen en bedrijven en/of winkels. Met betrekking tot de 

woningen gelden dezelfde voorschriften als voor woningen onder artikel 3. Verkoopruimten van 

bedrijven en/of winkels binnen deze bestemming zijn enkel toegestaan op de verdieping 

grenzend aan het maaiveld (eerste bouwlaag) en de verdieping daarboven, mits sprake is van 

een open verbinding tussen beide verdiepingen. Op andere verdiepingen is daarnaast wel de 

mogelijkheid voor opslag van goederen en voor wonen. 

Binnen de bestemming zijn (gedeeltelijk verdiepte) parkeervoorzieningen toegestaan, onder de 

bebouwing. 

 

Artikel 7 – Maatschappelijke doeleinden 

Ten behoeve van de realisatie van een school, kinderdagverblijven en vergelijkbare doeleinden, 

alsmede medische-, sociaal-culturele en religieuze doeleinden is de bestemming 

Maatschappelijke doeleinden opgenomen. 
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Artikel 8 - Verkeer 

De belangrijkste verkeersruimten zijn in deze bestemming opgenomen. Straatmeubilair en 

dergelijke is toegestaan voor zover geregeld in artikel 43 van de Woningwet. 

 

Artikel 9 - Groen 

Deze gronden zijn bestemd voor groenstroken, parken, speelvoorzieningen, fiets- en 

voetgangerspaden, nutsvoorzieningen en water. Straatmeubilair en dergelijke is toegestaan voor 

zover geregeld in artikel 43 van de Woningwet. Voor nutsvoorzieningen kunnen gebouwen 

worden gerealiseerd met een hoogte van ten hoogste 3 meter en een oppervlakte van 15 m2 

 

Artikel 10 - Water 

Bijna alle binnen het plangebied gelegen wateren hebben de bestemming Water gekregen. 

Voordat tot realisatie van de betreffende bouwwerken wordt overgegaan, zal overleg met het 

hoogheemraadschap dienen plaats te vinden of wordt voldaan aan hetgeen bepaald is in de keur 

van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Steigers en vlonders zijn niet toegestaan, maar 

kunnen (onder voorwaarden) via een vrijstellingsbevoegdheid door het college van 

burgemeester en wethouders worden toegestaan.  

 

Artikel 11 – Waterrecreatie 

De gronden zijn uitsluitend bestemd voor jachthavenvoorzieningen, bootopslag- en 

bootreparatiebedrijven, tot en met milieucategorie 3, die voldoen aan de nadere eisen die door 

de Milieudienst West Holland gesteld zijn in het kader van het besluit Jachthavens. Inrichtingen 

zoals bedoeld onder artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn 

op deze locatie niet gewenst en zijn daarom in de planvoorschriften uitgesloten. Gebouwen 

dienen binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak te worden opgericht.  

 

Artikel 12 – Woonschepen 

De gronden zijn uitsluitend bestemd voor woonschepen in het water met bijbehorende steigers 

en oevers. 

 

Artikel 13 – Waterkering (dubbelbestemming) 

Deze dubbelbestemming regelt de instandhouding van de waterkeringen. Op de plankaart is de 

bestemming Waterkering als een 15 meter brede strook ingetekend. Binnen deze strook is het 

ter plaatse van de waterkavels mogelijk om via vrijstelling erfbebouwing te realiseren.  

Burgemeester en wethouders nemen geen beslissing over de vrijstelling alvorens zich bij de 

beheerder van de waterkering te hebben verzekerd dat de belangen van de waterkering niet 

worden geschaad. 

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van 

het college van burgemeester en wethouders, de volgende werken en/of werkzaamheden in de 

15 meter brede zakelijk rechtstrook van de waterkering uit te voeren of te doen uitvoeren: 

• het plaatsen van onroerende objecten, geen bebouwing zijnde; 

• het aanleggen van wegen en verhardingen; 

• het wijzigen van het maaiveldniveau; 

• het leggen van kabels en leidingen. 

Een aanlegvergunning is niet nodig voor normale onderhoudswerkzaamheden van geringe 

omvang. 

 

Artikel 14 – Bovengrondse hoogspanningsverbinding (dubbelbestemming) 

De gronden zijn primair bestemd voor een 150 kV-hoogspanningsverbinding. Een 

aanlegvergunningenstelsel maakt het plaatsen van onroerende objecten, het aanleggen van 

wegen en verhardingen, het aanbrengen van hoogopgaande beplantingen, het wijzigen van het 

maaiveldniveau en het leggen van kabels en leidingen enkel mogelijk na goedkeuring van de 

leidingbeheerder. Een aanlegvergunning is niet nodig voor normale onderhoudswerkzaamheden 

van geringe omvang. 
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Artikel 15 – Voorrangsregeling 

In dit artikel wordt bepaald welke dubbelbestemming voorrang heeft wanneer meerdere 

dubbelbestemmingen van toepassing zijn. 

 

In het hoofdstuk Overige bepalingen worden onder andere algemene gebruiksbepalingen, 

algemene vrijstellingsbepalingen en een specifieke wijzigingsbevoegdheid genoemd. 

 

Artikel 16 – Algemene gebruiksvoorschriften 

Dit artikel gaat in op het algemene gebruik. 

 

Artikel 17 - Algemene vrijstellingsbevoegdheid 

In concrete situaties kan het voorkomen dat afwijking van de gestelde normen aanvaardbaar is. 

Voor deze situaties is een vrijstellingsbepaling ex artikel 15 van de Wet op Ruimtelijke 

Ordening opgenomen. De vrijstelling maakt afwijkingen van geringe aard mogelijk. 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om deze vrijstelling te verlenen.  

 

De vrijstelling met toepassing van de toverformule maakt het mogelijk om het gebruik te 

wijzigen wanneer strikte toepassing van het bestemmingsplan het meest doelmatige gebruik 

beperkt. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om deze vrijstelling te verlenen.  

 

Artikel 18 -Algemene wijzigingsbevoegdheid 

Op basis van deze bepaling kan door middel van een wijziging één seksinrichting mogelijk 

gemaakt worden. 

 

Tot voor kort was het bij de totstandkoming van de bestemmingsplannen niet noodzakelijk om 

rekening te gehouden met een mogelijke vestiging van een seksinrichting. Deze vorm van 

bedrijvigheid was wettelijk namelijk niet toegestaan. Met het opheffen van het bordeelverbod 

zijn seksinrichtingen legale bedrijven geworden. Hierdoor is de noodzaak ontstaan om 

regulerend op te treden. De gemeente Oegstgeest heeft hierbij voor het uitgangspunt gekozen 

om een ontmoedigingsbeleid te voeren.  

 

Met het (paraplu-)bestemmingsplan ‘Herziene bestemmingsplanvoorschriften inzake 

seksinrichtingen en escortbedrijven Oegstgeest’, dat bestaat uit de partiële herziening van de 

bestemmingsplannen en aanpassing van de nieuwe bestemmingsplannen, worden 

gebruiksbepalingen aangepast en begripsbepalingen aangevuld. In het onderhavige 

bestemmingsplan worden in het kader van de bovenstaande regeling alle seksinrichtingen 

uitgesloten.  

 

Artikel 19 –Specifieke wijzigingsbevoegdheid 

Op basis van deze bepaling kan door middel van een wijziging binnen het specifieke gebied 

“gebied wijzigingsbevoegdheid 1” mogelijk gemaakt worden één woning te realiseren. 

Binnen het specifieke gebied “gebied wijzigingsbevoegdheid 2” maakt deze bepaling het 

mogelijk 14 woningen te plaatsen. 

 

Artikel 20 - Anti-dubbeltelbepaling 

Deze bepaling dient te voorkomen dat situaties ontstaan welke niet in overeenstemming zijn met 

de bedoeling van het plan. Daar voor een gebouw een zeker open terrein is vereist, wordt via de 

anti-dubbeltelbepaling voorkomen dat eenzelfde terrein twee keer wordt ‘meegenomen’ bij de 

beoordeling van een bouwaanvraag. Grond die al eerder moest worden meegeteld bij de 

beoordeling van een bouwplan mag niet nog eens worden meegeteld bij een nieuwe 

bouwaanvraag. 
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Artikel 21 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 

In dit artikel wordt bepaald welke bepalingen van paragraaf 2.5 van de bouwverordening van 

toepassing zijn. 

 

Artikel 22 Overgangsbepalingen 

Bouwwerken welke op het moment van tervisielegging van het plan bestaan of waarvoor een 

bouwvergunning is aangevraagd, mogen blijven bestaan, ook wanneer dit strijdig is met de 

bebouwingsregels. Het gebruik van de grond en opstallen, dat afwijkt van de voorschriften op 

het moment waarop het plan rechtskracht verkrijgt, mag gehandhaafd worden. Bovenstaande is 

enkel van toepassing mits de bouwwerken en/of het gebruik niet reeds strijdig was met het 

voorheen tot dat tijdstip geldende plan. 

 

Tot slot zijn de straf- en slotbepalingen (artikel 23 en 24) in de voorschriften opgenomen. 
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8 Maatschappelijke en economische 

uitvoerbaarheid 

8.1 Procedure bestemmingsplannen Poelgeest 

In 1997 heeft de gemeente Oegstgeest het ontwikkelingsplan voor de wijk Poelgeest 

vastgesteld. Omdat de uiteindelijke invulling van de wijk Poelgeest op bepaalde gebieden lange 

tijd niet duidelijk bleek, is pas laat begonnen met de opstelling van de nodige 

bestemmingsplannen. Een aantal bouwplannen was toen al in procedure gebracht (artikel 19) of 

gerealiseerd.  
 
Inmiddels is een bestemmingsplan voor deelplan 1 van Poelgeest vastgesteld door de 

gemeenteraad van Oegstgeest. Door een procedurele fout heeft de provincie het 

bestemmingsplan niet goedgekeurd. Tevens was er nog een aantal inhoudelijke opmerkingen. 
Deelplan 2 van Poelgeest heeft als ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegen, echter de 

procedure naar vaststelling heeft vertraging opgelopen, ondermeer omdat de inhoudelijke 

adviezen voor deelplan 1 ook voor deelplan 2 zullen gelden. De gemeente Oegstgeest heeft er 

daarom voor gekozen om de opmerkingen van de provincie mee te nemen in de verdere 

procedure van deelplan 2, alvorens het plan ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 

Omdat in de tussentijd ook gestart kon worden met deelplan 3 en bepaalde belangrijke 

onderzoeken werden afgerond (verkeer, luchtkwaliteit), is besloten de drie deelplannen te 

koppelen. Daarmee komt de gemeente Oegstgeest tegemoet aan meerdere bezwaarmakers die 

een splitsing van bestemmingsplannen niet juist vonden. 
Een volgende stap zou zijn het opnieuw ter visie leggen van een ontwerp bestemmingsplan van 

Poelgeest, waar dus de drie deelplannen in verwerkt zijn. Omdat deelplan 3 eerder nog niet aan 

de burgers is getoond, is er voor gekozen om dit deelplan eerst ter inzage te leggen, alvorens de 

plannen aan elkaar te koppelen en ter visie te leggen. Daarmee hebben de belanghebbenden in 

Poelgeest de kans gekregen om hun inspraakreacties op deelplan 3 naar voren te brengen.  

Onderhavig bestemmingsplan is het samengevoegde ontwerp-bestemmingsplan voor de gehele 

woonwijk Poelgeest. Hierop kan eenieder zijn of haar zienswijze inbrengen. 

 
8.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het voorontwerp bestemmingsplan voor Poelgeest deelplan 3 is op 28 maart 2006 vastgesteld. 

De raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling is in haar vergadering van 10 april 2006 

hieromtrent geraadpleegd, waarna het voorontwerp is vrijgegeven voor inspraak ingevolge de 

inspraakverordening van de gemeente Oegstgeest. 

 

Het voorontwerp heeft van 11 mei tot en met 21 juni ter inzage gelegen. De inloopavond heeft 

op 19 juni 2006 plaatsgevonden. De inloopavond is een open avond geweest waarbij 

verschillende betrokkenen bij het plan aanwezig waren voor de beantwoording van vragen. 

Enkele insprekers hebben daarna alsnog een schriftelijke reactie ingediend. 

 

Aanvullende reacties zijn: 

1 De paragraaf over luchtkwaliteit dient aangepast te worden aan het meest recente 

luchtkwaliteitonderzoek; 

2 Ontheffing voor de Kleine modderkruiper in het kader van de Flora- en faunawet is niet 

aan de orde in dit deel van Poelgeest, maar in het noordelijk deel van de Veerpolder. 
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8.3 Schriftelijke reacties 

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn 8 inspraakreacties binnengekomen. De volgende 

personen hebben gereageerd: 

1 M.C. Holman-Steeman, Jac. P. Thijsselaan 74; 

2 E.R. Zepeda Cambronero en C.d.C. Méndez de Zepeda, Haarlemmertrekvaart 11; 

3 M.G. de Ruijter, Jac. P. Thijsselaan 51; 

4 Mw. S.R. Jukema en dr. J.W. Jukema, Lobeliuslaan 21, en 

 P.A. van Schie en J.J. Surie, Adriaan van Royenlaan 3; 

5 P.C.S.M. Rosdorff en K. Rosdorff-Molevelt, Adriaan van Royenlaan 15; 

6 Drs. E. Reiding, Eli Heimanshof 101, namens bewoners van Eli Heimanshof nummers: 

93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102 en 104; 

7 F. van Beek, Cornelis van Steenishof 43; 

8 M. Kooij, Rivierforel 15, Leiden. 

 

Uit de reacties van de insprekers blijkt dat er een misverstand bestaat ten aanzien van het 

karakter van de inspraakprocedure. De inspraakprocedure is het eerste moment in de 

bestemmingsplanprocedure waarop de gemeente het (voorontwerp)bestemmingsplan onder de 

aandacht van betrokkenen brengt. De bedoeling van deze procedure is het informeren over het 

plan en houdt een uitnodiging in tot het geven van een reactie. Op deze wijze kunnen 

betrokkenen hun mening uitwisselen. Vele insprekers gaan er echter, gelet op de gekozen 

formuleringen, van uit dat er bezwaar kan worden aangetekend. 

 

1.a. 

Inspreker merkt op dat in oorspronkelijke plannen alleen laagbouw langs beide zijden van de 

Clusiuslaan (red. inmiddels Clusiushof genoemd) zou komen. Nu blijkt dat de bebouwing ook 

voor een groot deel aan de Jac. P. Thijsselaan gepland wordt en aldaar dichter langs de weg 

geplaatst wordt. Hetgeen het woongenot, door privacyverlies en bezonning, zal schaden.  

Reactie gemeente: 

5 juli zijn plannen voor Clusiushof gepresenteerd. Inmiddels is het besluit gevallen dat de tunnel 

tussen Poelgeest en Leiden niet gerealiseerd zal worden, waardoor gewijzigde plannen voor 

Clusiushof gemaakt zijn. Deze plannen worden binnenkort aan geïnteresseerden gepresenteerd. 

 

1.b.  

Inspreker 1 is van mening dat de Clusiuslaan (red. Clusiushof) in de laatst gepresenteerde 

plannen te smal is en dat de geluidbelasting op de woning wordt verhoogd. 

Reactie gemeente:  

In de plannen, gepresenteerd op 5 juli jongsleden, is aangegeven dat de Clusiushof 6 meter 

breed zal zijn. Door enkele overhangend balkons kan dit kleiner lijken, maar daarbij wijkt de 

bebouwing van de weg af, hoe hoger de verdieping is. Deze weg is geenszins te smal. Nu er 

geen tunnel wordt gebouwd, blijft deze weg slechts een toegangsweg tot de Clusiushof. 

17 oktober is een speciale discussieavond gehouden over het verkeer in Poelgeest. 

 

1.c.  

Inspreker 1 vind het niet passend voor de milieuvriendelijke wijk dat een overschrijding van de 

grenswaarde voor fijn stof wordt verwacht bij de ontsluitingsroutes op een afstand van 10 meter 

van de wegas. 

Reactie gemeente: 

Recent uitgevoerd luchtkwaliteitonderzoek heeft uitgewezen dat geen sprake is van 

overschrijding van grenswaarden binnen Poelgeest. Deze nieuwe gegevens zijn opgenomen in 

het bestemmingsplan. 

 

1.d. 

Inspreker 1 is van mening dat de Jac. P. Thijsselaan niet voldoende parkeerruimte kan bieden 

aan (winkelend) publiek. Een parkeerterrein uit oorspronkelijke plannen wordt gemist. 
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Reactie gemeente: 

Binnen de meest recente inrichtingsplannen van Clusiushof wordt extra aandacht besteed aan 

de noodzakelijke parkeerruimte. 

 

1.e.  

Inspreker 1 is van mening dat door extra woonruimte te realiseren, de druk op de Jac. P. 

Thijsselaan en overige wegen wordt opgevoerd. Inspreker vraagt zich af hoe dit opgelost wordt. 

Reactie gemeente: 

De conclusie dat extra woonruimte wordt gerealiseerd is niet terecht. Het aantal nog te bouwen 

woningen past binnen het vooraf opgestelde woningbouwprogramma van de wijk. Er is geen 

sprake van extra woningen. 17 oktober jongsleden is een speciale discussieavond gehouden 

over het verkeer in Poelgeest. 

 

1.f. 

Daarnaast wil inspreker 1 opmerken dat de gemeente (bij monde van de toenmalige, reeds 

overleden, wethouder) heeft toegezegd dat er niet hoger gebouwd zou worden. Inspreker 

betreurt het dat dit nu dus wel het plan is. 

Reactie gemeente: 

Na de start van de eerste plannen voor Poelgeest is gebleken dat voor meer verschillende 

woonwensen gebouwd zou moeten worden. Nieuwe inzichten hebben er dus voor gezorgd dat 

toch de hoogte in gebouwd wordt. Overigens is het plan naar aanleiding van deze opmerking 

aangepast. 

 

2.a. 

Insprekers 2 zijn niet te spreken over de gang van zaken omtrent het opknippen van Poelgeest in 

3 deelgebieden en het regelen van verschillende bouwplannen via procedures ex. artikel 19. 

Insprekers zijn van mening dat de gemeente tot een status-quo forceert waardoor het vrijwel 

onmogelijk is om achteraf verandering aan te brengen. 

Reactie gemeente: 

Om de ontwikkeling en de bouw van Poelgeest op gang te houden, is gekozen voor het 

opknippen in verschillende deelgebieden. In onderhavig (samengevoegd) bestemmingsplan 

wordt Poelgeest in één bestemmingsplan opgenomen. 

Het opnieuw ter visie leggen van het ontwerp geeft aan een ieder de mogelijkheid om zijn of 

haar zienswijzen tegen het plan in te dienen. In het proces naar dit ontwerp zijn alle 

inspraakreacties en zienswijzen van deelplannen 1 en 2 en voorontwerp deelplan 3 opnieuw 

bekeken. 

 

2.b. 

Insprekers hebben vragen over verkeersveiligheidsaspecten, luchtkwaliteit en akoestiek in de 

wijk. 

Reactie gemeente: 

Verkeersaspecten zullen bij de discussieavond over verkeer in Poelgeest nader worden 

toegelicht.  

Recent luchtkwaliteitonderzoek heeft uitgewezen dat de luchtkwaliteit in Poelgeest aan de 

normen voldoet. De conclusies van dit onderzoek zijn in onderhavig bestemmingsplan 

opgenomen. 

 

3.a. 

Inspreker 3 merkt op dat verschillende milieuonderzoeken voor geheel Poelgeest gelden en 

daarom niet op deelplanniveau kunnen worden ingebed. 

Reactie gemeente: 

De gemeente kan zich enigszins vinden in de gemaakte opmerking. Met de onderhavige 

samenvoeging van alle deelgebieden binnen Poelgeest is dit probleem opgelost. 
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3.b. 

Inspreker merkt op dat volgens 3VO de tunnel tussen Clusiuslaan (red. Clusiushof) en de Leidse 

Merenwijk structureel bijdraagt aan de onveiligheid en verkeersdruk in geheel Poelgeest. De 

toenemende verkeersdruk leidt daarnaast ook tot verslechterde luchtkwaliteit. 

Reactie gemeente: 

Recente ontwikkelingen/onderzoeken hebben er toe geleid dat de gemeenten Leiden en 

Oegstgeest ervoor hebben gekozen de tunnel niet te ontwikkelen.  

Recent luchtkwaliteitonderzoek wijst uit dat Poelgeest aan de normen voldoet. 

 

3.c. 

Daarnaast merkt inspreker 3 op dat de akoestische kwaliteit niet voldoet. Dit zal volgens 

inspreker verergeren door de hoge verkeersintensiteiten, hogere spoorintensiteiten en een 

toekomstige tweede Kaagbaan (vliegverkeer). Ook zouden woningen buiten de ontheffingszone, 

maar binnen de 700 meter zone van de spoorlijn, gebouwd onder het bouwbesluit van 1992, niet 

voldoen aan de akoestische voorkeursgrenswaarde. 

Reactie gemeente: 

Van belang voor onderhavig plan zijn de akoestische waarden binnen de nieuwbouwwijk 

Poelgeest. Hiertoe zijn voor bepaalde delen in de wijk maatregelen getroffen en/of ontheffingen 

aangevraagd. 

Mogelijk toekomstige spoorwegintensiteiten of vliegbewegingen zullen te zijner tijd onderzocht 

moeten worden door de betreffende ontwikkelaars, die daarna mogelijk maatregelen zullen 

(moeten) nemen om geluidsbelasting te verminderen. Voor reeds bestaande woningen geldt ook 

dat nieuwe ontwikkelingen zullen moeten uitwijzen of maatregelen ter vermindering van de 

geluidbelasting noodzakelijk zijn. 

Alle woningen voldoen, al of niet via de noodzakelijke ontheffingen, aan de wettelijke normen. 

 

4.a. 

Reactie van insprekers 4 zijn gelijk aan die van insprekers 3. 

 

4.b. 

Insprekers 4 merken daarnaast op dat geen reactie gegeven kan worden op het project 

Clusiuslaan (red. Clusiushof). Hierop willen insprekers 4 later nader reageren. Vooral 

zorgwekkend vinden insprekers 4 de parkeerproblematiek op de Jac. P. Thijsselaan, aangezien 

de parkeervoorziening tussen de rijbanen van de Clusiuslaan, als de openbare parkeergarage, als 

de parkeervoorziening aan de Eli Heimanshof-zijde met plan Clusiushof zal verdwijnen. 

Reactie gemeente: 

5 juli 2006 zijn de plannen van Clusiushof nader toegelicht. Het plan is nog in ontwikkeling. 

Binnenkort vindt een volgende informatieavond plaats. 

 

5.a. 

Reactie van insprekers 5 zijn gelijk aan die van insprekers 4, met de toevoeging dat 

parkeerterreinen genoemd in artikel 5 (Tuin) niet op de plankaart is weergegeven. 

Reactie gemeente: 

De aanduidingen “parkeren op eigen erf toegestaan” zullen alsnog op kaart worden 

opgenomen. 

 

5.b. 

Insprekers 5 merken daarnaast op dat woningen in project Simontjesveld Zuid, ter plaatse van 

oude sloten, permanent water in de kruipruimte hebben staan.  

Reactie gemeente: 

Dit probleem is doorgegeven aan de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR). 

 



 

Maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid 

 

Pagina 44 van 84

 

5.c. 

Insprekers 5 vinden het wegvallen van recreatieve routes voor fietsers en voetgangers binnen 

project Waterbuurt ongewenst en zien deze route graag opgenomen in de 

bestemmingsbepalingen en op de plankaart. 

Reactie gemeente: 

Deze routes zijn weer op de kaart opgenomen. Binnen de bestemmingsbepalingen is reeds de 

mogelijkheid voor paden voor langzaam verkeer opgenomen. 

 

5.d. 

Insprekers 5 merken op dat de genoemde onderdoorgang bij de bestemming “Gemengde 

doeleinden” niet op de plankaart is opgenomen. 

Reactie gemeente: 

Deze opmerking betreft de onderdoorgang ten behoeve van de tunnel van Clusiushof naar 

Leiden. Met het niet doorgaan van de tunnel, wordt de onderdoorgang ook niet meer op de 

plankaart opgenomen.  

 

5.e. 

Insprekers 5 zouden graag willen zien dat neonreclame wordt uitgesloten binnen de bestemming 

“Gemengde doeleinden”. 

Reactie gemeente: 

De gemeente handhaaft haar reclamebeleid op grond van de APV. 

 

5.f. 

Daarnaast maken insprekers 5 de opmerking dat de bouwvlekken aangeduid met de bestemming 

“Gemengde doeleinden” en de combinatie van poort onder het flatgebouw evenwijdig aan het 

spoor en de tunnel vanwege hun geringe afstand tot elkaar windhinder (luchtversnelling en 

fluitend geluid) veroorzaken. Insprekers zijn van mening dat dit nader onderzoek behoeft. 

Reactie gemeente: 

Het aangepaste plan Clusiushof bevat geen onderdoorgang meer richting de spoorzone. 

 

6.a. 

Insprekers 6 constateren dat weinig is gedaan met eerdere (reeds vier jaar geleden) ingebrachte 

inhoudelijk en procedurele bezwaren. 

Reactie gemeente: 

De bedenkingen uit eerder ingebrachte bezwaren zijn destijds al besproken met de 

ontwikkelaars van het project met het verzoek maatregelen te overwegen, aan bedenkingen 

tegemoet te komen en eventueel mogelijke aanpassingen in beeld te brengen. Daarbij is met 

name de afstand tussen de bebouwing aan de Eli Heimanshof en het bouwplan Clusiushof een 

aspect dat veel aandacht vereist. Uiteindelijk waren deze bezwaren een belangrijke reden om 

een geheel nieuw plan te ontwikkelen. 

 

6.b. 

Insprekers 6 is van mening dat het plan rondom Clusiushof moeilijk is te beoordelen, daar 

alleen een algemene bestemming “Gemengde doeleinden” is omschreven. Zij betreuren het 

daarnaast dat het plan Clusiushof pas na de termijn van inspraak nader worden gepresenteerd en 

behoudt daarom de ruimte hierop nog nader te reageren. 

Reactie gemeente: 

Door snelle ontwikkelingen is het niet mogelijk gebleken de plannen voor Clusiushof eerder dan 

5 juli te presenteren. Gemaakte opmerkingen tijdens deze avond zijn beoordeeld in de verdere 

planvorming. Binnenkort is een volgende informatieavond. 

 

6.c. 

Insprekers 6 verwijzen daarnaast naar eerder ingebrachte reacties van 4 maart 2002. Hierin 

maken zij bezwaar tegen onderdelen uit het deelplan Clusiuslaan.  
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Reactie gemeente: 

Zie onze reactie bij opmerking 6.a. 

 

7.a.  

Inspreker 7 neemt aan dat de oostelijke begrenzing overeenkomt met de gemeentegrens met 

Leiden. Dit zou betekenen dat het waterrad op Leids grondgebied ligt. 

Reactie gemeente: 

De oostelijke begrenzing komt inderdaad overeen met de gemeentegrens met Leiden. Het 

waterrad ligt op Oegstgeest grondgebied en hangt deels boven Leids grondgebied. 

 

7.b. 

De begrenzing aan de noordzijde vindt inspreker 7 ongelukkig gekozen (tuinen liggen binnen 

gemeente Teylingen). Inspreker mist hierover in de toelichting een opmerking. 

Reactie gemeente:  

Dit is alsnog in de toelichting opgenomen. 

 

7.c. 

Inspreker 7 merkt op dat in hoofdstuk 2 onder het kopje “wegen” slechts één 

wijkontsluitingsweg wordt genoemd. 

Reactie gemeente: 

Dit is alsnog in de toelichting aangepast. 

 

7.d.  

Inspreker 7 vindt het spijtig als wordt gekozen voor een spitspaal in de tunnel tussen Clusiushof 

en de Leidse Merenwijk. Zijn voorkeur zou uitgaan naar een poller, die bedienbaar is door 

Poelgeestenaren en enkele frequente bezoekers, die beter onderscheid kan maken in 

bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer. 

Reactie gemeente: 

De tunnel en dus ook de spitspaal zijn niet meer aan de orde. 

 

7.e. 

Inspreker 7 vindt de uitgangspunten van de ambitie voor de wijk (hoofdstuk 4) nog steeds van 

belang. Dit betreft ook de verkeersontsluiting, het autoluw houden van de wijk (het weren van 

geparkeerde auto’s uit de woonwijken zou duidelijker gecommuniceerd mogen worden om 

onderlinge wrevel over foutparkeerders in de hofjes en de schade die dit toebrengt aan wadi’s te 

voorkomen) en het watersysteem. 

Reactie gemeente: 

De uitgangspunten voor de wijk zijn voor de gemeente nog zeer van belang. 

Fout parkeren in de hofjes wordt gedaan door de bewoners zelf en hun gasten. De gemeente kan 

de mentaliteit niet veranderen en beperkt zich tot handhaving. 

 

7.f. 

Inspreker 7 onderschrijft het belang van het onaangetast blijven van de Holle Mare. 

Reactie gemeente: 

De wijzigingsbevoegdheid voor de “Holle Mare route” als verkeersverbinding is uit het 

bestemmingsplan gehaald.  

 

7.g. 

Inspreker 7 ziet graag kaarten opgenomen van de ecologische hoofdstructuur, de groen-blauwe 

onderlegger in het kader van de lagenbenadering en kaarten van het ontwikkelingsplan, het 

landschapsplan, het watersysteem, etc. 

Reactie gemeente: 

Waar dit toegevoegde waarde heeft bij de aanwezige teksten, zullen extra kaarten in de 

toelichting worden toegevoegd. 
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7.h. 

Inspreker 7 adviseert de verkeersintensiteiten opnieuw te meten. Inspreker verzoekt daarnaast 

gebruik te maken van de milieudienst met betrekking tot fijn stof en de kwantitatieve gegevens 

uit onderzoek naar geluidhinder en luchtkwaliteit op te nemen in het bestemmingsplan. 

Reactie gemeente: 

De verkeersintensiteiten zijn onderzocht en berekend. Binnenkort wordt de RVMK aangepast. In 

dat kader vindt nader onderzoek plaats. 

Recent is nieuw luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd. De conclusies hiervan zijn in het 

bestemmingsplan opgenomen. Voor nadere gegeven en kwantitatieve gegevens wordt verwezen 

naar de desbetreffende plannen.  

 

7.i. 

Inspreker 7 verzoekt de gemeente bij de gemeente Leiden aan te dringen op de aanleg van het 

ontbrekende deel in het geluidscherm langs het spoor ter plaatse van Unicum en geeft aan dat 

het in het kader van het Besluit Omgevingslawaai van belang is om de vereiste 

geluidsbelastingkaarten en actieplannen te maken. 

Reactie gemeente: 

De opmerking van inspreker 7 wordt onderzocht.  

 

7.j. 

Inspreker zou graag de onderliggende rapporten Flora en Faunaonderzoek (BioClear BV) en het 

Luchtkwaliteitonderzoek ontvangen. 

Reactie gemeente: 

De genoemde rapporten zijn bij de ter visie legging van onderhavig bestemmingsplan in te zien 

op het gemeentehuis. 

 

8.a. 

Inspreker 8 is van mening dat een bomenrij ter benadrukking van de Holle Mare van een 

dermate detaillering is die niet thuishoort in een bestemmingsplan, dat bomen in de buurt van 

een molen en polderlandschap het “opene”van het landschap breekt en dat er vast minder 

ingrijpende mogelijkheden zijn om de Holle Mare te benadrukken. 

Reactie gemeente: 

In dit geval is gekozen voor het benadrukken van verschillende lijnen door bomenrijen. Deze 

rijen hoeven het zicht op de open polder in het geheel niet te belemmeren, omdat tussen/onder 

bomen door gekeken kan worden. 

 

8.b. 

Inspreker 8 is van mening dat de spoorzone naast de waterbuurt bij het plan moet worden 

betrokken. 

Reactie gemeente: 

De spoorzone ter hoogte van de waterbuurt valt binnen het grondgebied van de gemeente 

Leiden. De gemeente Oegstgeest kan hierop geen specifieke bestemming claimen en kan dit 

grondgebied ook niet in haar bestemmingsplan bestemmen. 

 

8.c. 

Inspreker 8 merkt daarnaast op dat de serre die bij zijn woning (Martinus Houttuynhof 22) als 

optie genomen kon worden, binnen het bestemmingsplan niet mogelijk is. Graag ziet inspreker 

de (serre)opties uit het bouwplan terug als mogelijke bebouwing in het bestemmingsplan. 

Reactie gemeente: 

De voorschriften zijn dusdanig aangepast dat ruimere mogelijkheden voor aanbouwen worden 

toegestaan. 
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8.4 Economische uitvoerbaarheid 

Om de economische uitvoerbaarheid van het voorliggende plan te kunnen beoordelen is een 

exploitatieopzet gemaakt. Gelet op de uitkomsten van de berekeningen en in aanmerking 

nemende het advies van een externe kostendeskundige, kan worden gesteld dat de 

uitvoerbaarheid van het plan gewaarborgd is. Jaarlijks vindt aanpassing van de exploitatieopzet 

plaats aan de hand van nieuw verworven inzichten en prijsontwikkelingen. Voor dekking van 

het te verwachten exploitatietekort is een voorziening in de gemeentebegroting opgenomen. 
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9 Resultaten van het overleg ex artikel 10 

Bro 1985 

9.1 Algemeen 

In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, 

is het voorontwerp-bestemmingsplan Poelgeest, deelplan 3 aan de volgende instanties 

toegestuurd: 

1 Provincie Zuid-Holland, directie Ruimte en Mobiliteit afd. Ruimtelijk Beheer; 

2 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden; 

3 N.V. Nederlandse Gasunie; 

4 TenneT TSO B.V.; 

5 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; 

6 Hoogheemraadschap van Rijnland; 

7 Kamer van Koophandel Rijnland; 

8 VROM-Inspectie, regio Zuid-West; 

9 Groenadviescommissie Oegstgeest; 

10 Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland; 

11 Brandweer OVSW; 

12 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Regionale Zaken, 

vestiging West; 

13 Ministerie van Economische zaken, Regio Zuid-West; 

14 Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek, Coördinator Regio West; 

15 Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Regio West; 

16 Ministerie van Defensie, Dienst Gebouwen, Werken & Terreinen, E.I.D. directie West; 

17 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk; 

18 Milieudienst West-Holland; 

19 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg; 

20 Vrouwen Advies Commissie; 

21 Prorail B.V. 

 
9.2 Resultaten van het overleg 

In totaal zijn van 9 instanties reacties ontvangen. De instanties genoemd onder 1, 3, 4 en 7 

hebben aangegeven met het plan in te kunnen stemmen of hebben aangegeven geen op- en/of 

aanmerkingen te hebben.  

De op- en/of aanmerkingen van de overige instanties zijn hieronder weergegeven en van 

commentaar voorzien. 

 

2 Gemeente Leiden 

2.a Opmerking: 

 De gemeente Leiden verzoekt de tunnel/tunnelbak met op- en afrit nabij Clusiuslaan 

(red. inmiddels Clusiushof) op de plankaart en de voorschriften op te nemen. 

Reactie gemeente: 

Met de in oktober 2006 tussen de gemeenten Leiden en Oegstgeest gemaakte afspraken 

is de tunnel niet meer actueel. 
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2.b Opmerking: 

De toelichting in hoofdstuk 8.3 (economische uitvoerbaarheid) wordt onvoldoende 

geacht. Hiertoe heeft de gemeente Leiden haar reactie van 30 juli 2003 inzake deelplan 

1 toegevoegd. Hierin was aangegeven dat zij deze paragraaf niet kan rijmen met het 

door de gemeente Oegstgeest geconstateerde tekort op de exploitatie voor Poelgeest en 

de in verband hiermee gewenste bijstelling van de gezamenlijk gemaakte afspraken 

tussen de gemeenten Oegstgeest, Warmond en Leiden over de ontwikkeling van 

Poelgeest. 

Reactie gemeente: 

De toelichting is aangepast. Met de in september 2006 gemaakte afspraken tussen de 

gemeenten Leiden en Oegstgeest zijn de oude afspraken (deels) herzien. Hiermee is de 

opmerking niet meer relevant. 

 

5 Gemeente Teylingen 

5.a Opmerking: 

 De gemeente Teylingen merkt op dat de genoemde data in de passage over de procedure 

voor het bestemmingsplan “Klaas Hennepoelpolder en Veerpolder” voor het ter inzage 

leggen van het bestemmingsplan onjuist is. 

 Reactie gemeente: 

 De opmerking is juist. De genoemde data zijn aangepast. 

 

6 Hoogheemraadschap van Rijnland 

6.a Opmerking: 

 Het Hoogheemraadschap merkt op dat de toelichting over de geurcontour AWZI uitgaat 

van de oude Wm-vergunning. Zij verzoekt deze tekst aan de nieuwe Wm-vergunning 

aan te passen. 

Reactie gemeente: 

 Wij hebben de tekst over de geurcontour AWZI aan de nieuwe Wm-vergunning 

aangepast. 

 

8 VROM-Inspectie 

8.a Ten aanzien van de paragraaf luchtkwaliteit merkt de VROM-Inspectie op dat een 

aantal elementen ontbreekt. Zij adviseert daartoe: geen onderscheid te maken tussen 

gevoelige en niet-gevoelige bestemmingen, toetsen aan de normen voor de 

daggemiddelde concentratie van fijn stof en bij overschrijding van de normen aan te 

geven welke maatregelen getroffen worden om in de toekomst te voldoen aan de 

gestelde normen. 

Reactie gemeente: 

 Nieuwe berekeningen zijn uitgevoerd, op basis van het Besluit Luchtkwaliteit 2005 

welke inmiddels, samen met de Meetregeling luchtkwaliteit 2005, met terugwerkende 

kracht tot 4 mei 2005 in werking is getreden. Hieruit is gebleken dat in het gebied 

binnen de gestelde termijnen aan de jaargemiddelde grenswaarden voor fijn stof (2005) 

en stikstofdioxide (2010) wordt voldaan. Eveneens wordt voldaan aan de norm voor de 

daggemiddelde concentratie fijn stof. Ook ten aanzien van de overige 

luchtverontreinigende stoffen leveren de diverse verkeersplannen in Poelgeest geen 

knelpunten op. De paragraaf luchtkwaliteit is hierop aangepast.  

 

9 Groenadviescommissie Oegstgeest 

 De groencommissie reageert op het plan Poelgeest als geheel, aangezien de 

verschillende deelplannen zullen worden samengevoegd. 

 

9.a De gedachte van het optimaal vrijhouden van ‘ecolinten’ spreekt de groencommissie 

aan. Zij vraagt maximale inspanning van de gemeente om het niet vergraven en niet of 

nauwelijks onderbreken van dit soort verbindingen te realiseren. 
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Ook onderschrijft de groencommissie het onaangetast laten van de Holle Mare. Of 

accentuering van dit landschapselement door middel van bomen wenselijk is stelt zij 

afhankelijk van de plannen met de Veerpolder. De Veerpolder wordt zoveel mogelijk 

open gehouden en bomen langs de Holle Mare moeten vooral geen afbreuk doen aan dat 

beeld. 

Reactie gemeente: 

Bomen langs de Holle Mare moeten gezien worden als een begrenzing/versterking van 

de Holle Mare. Zij hoeven de openheid van de Veerpolder niet in de weg te staan. 

 

9.b De groencommissie wil de gelegenheid benutten om aan te dringen op breed overleg 

over de plannen met betrekking tot de waterhuishouding, inrichting en beheer van de 

Klaas Hennepoelpolder en de Veerpolder. 

Daarnaast is zij verontrust door de opmerking over de waterkwaliteit in de Klaas 

Hennepoelpolder en Veerpolder 

Reactie gemeente: 

Een dergelijk overleg en de waterhuishouding van de Klaas Hennepoelpolder en 

Veerpolder valt buiten de procedures van onderhavig bestemmingsplan. 

 

9.c De groencommissie merkt op dat in paragraaf flora en fauna gesproken wordt over 

soorten die verstoring zouden kunnen ondervinden van de voorgenomen ontwikkeling. 

De groencommissie is van mening dat er met zekerheid gesteld kan worden dat deze 

soorten verstoring ondervinden en dat men hoogstens kan discussiëren over de mate 

waarin en hoe die zoveel mogelijk te beperken, dan wel te compenseren zijn. De 

groencommissie dringt er op aan bij de inrichting en later ook het beheer van het gebied 

de leefomstandigheden voor deze soorten zo goed mogelijk in stand te houden. 

Reactie gemeente: 

 Voor de beschermde soorten binnen de flora- en faunawet die mogelijk hinder van de 

voorgenomen activiteit kunnen ondervinden is ontheffing aangevraagd en verleend. 

Verder is met de hoogspanningszone en watergangen door Poelgeest heen en de 

nabijgelegen Klaas Hennepoelpolder en Veerpolder leefgebied behouden gebleven.  
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VOORSCHRIFTEN 
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I Inleidende Bepalingen 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

 

 

In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

 

1 bestemmingsplan of plan: 

het bestemmingsplan "Poelgeest" van de gemeente Oegstgeest, zoals vervat in deze 

voorschriften en de in lid 2 bedoelde plankaart; 

 

2 de plankaart: 

de van het plan deel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte plantekening, 

genummerd 202928; 

 

3 aan- en uitbouw: 

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te 

onderscheiden is van het hoofdgebouw; 

 

4 aan huis verbonden (bedrijfs)activiteiten: 

het al dan niet bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke 

- geheel of overwegend door middel van handwerk uit te oefenen - bedrijvigheid, 

waarvan de omvang en uitstraling zodanig zijn dat de activiteit in een woning en/of de 

daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden 

uitgeoefend; 

 

5 aan huis verbonden beroep: 

een beroep waarvan de uitoefening niet publiekgericht is en dat op kleine schaal in een 

woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate 

haar woonfunctie behoudt en een ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in 

overeenstemming is; Uitgesloten zijn detailhandel, horeca en groothandel. 

 

6 ander bouwwerk: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 

 

7 ander werk: 

een werk, geen bouwwerk zijnde; 

 

8 bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken; 

 

9 bebouwingspercentage: 

 een op de plankaart of in de voorschriften aangegeven percentage, dat de grootte 

aangeeft van het deel van een bouwvlak, dat ten hoogste mag worden bebouwd; 

 

10 bestaand gebruik: 

 het op het tijdstip van het in werking treden van het plan aanwezige gebruik; 
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11 bestaande bouwwerken: 

 Bouwwerken, die op het tijdstip van de ter-inzage-legging van het ontwerp van dit plan 

zijn of worden gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 

Woningwet; 

 

12 bestemmingsgrens: 

een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens aanduidt van een bestemmingsvlak; 

 

13 bestemmingsvlak: 

een op de plankaart door bestemmingsgrenzen omsloten vlak met éénzelfde 

bestemming; 

 

14 bijgebouw: 

 Een vrijstaand gebouw dat in functioneel opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde 

bouwperceel gelegen hoofdgebouw; 

 

15 bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk; 

 

16 bouwgrens: 

Een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens aanduidt van een bouwvlak; 

 

17 bouwlaag: 

 een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op (nagenoeg) gelijke hoogte 

liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en 

met uitsluiting van onderbouw en zolder; 

 

18 bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten; 

 

19 bouwvlak: 

een op de plankaart door bouwgrenzen omsloten vlak, waarmee gronden zijn aangeduid 

waarop gebouwen zijn toegelaten; 

 

20 bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 

indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 

grond; 

 

21 bedrijfswoning: 

 Een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor 

bewoning door (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk 

is, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein; 

 

22 garage: 

 Een gebouw, bestemd voor de stalling van een motorrijtuig op meer dan twee wielen en 

daarvoor ook toegankelijk; 

 

23 eengezinshuis: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 

huishouden; 
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24 gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt; 

 

25 hoofdgebouw: 

een gebouw, dat op een bouwperceel, door zijn aard, functie, constructie of afmetingen, 

dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken; 

 

26 kampeermiddel: 

 a. Een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan; 

b. Enig ander onderkomen en enig ander voertuig of gewezen voertuig of een 

gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde; 

 Eén en ander voorzover de onder a en b bedoelde onderkomens of voertuigen geheel of 

ten dele blijvend zijn, in- of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt, voor 

recreatief nachtverblijf; 

 

27 kelder: 

een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer- of dakconstructie 

waarvan de bovenkant, voorzover de kelder tenminste niet onder het hoofdgebouw 

gesitueerd, minimaal 10 cm onder het peil ligt; 

 

28 kleinschalige detailhandel: 

het op kleine schaal bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling 

ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, 

aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan 

in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit en wel met uitzondering van 

verbruik ter plaatse; 

 

29 ligplaats: 

 Een ligplaats bestemd voor het aanmeren van een pleziervaartuig, als bedoeld in het 

door de gemeenteraad van Oegstgeest vastgestelde Ligplaatsenplan Pleziervaartuigen; 

 

30 maatschappelijke doeleinden: 

 doeleinden inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, sport, onderwijs, openbare 

orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren; 

 

31 meergezinshuis: 

een gebouw, dat twee of meer boven of nagenoeg boven elkaar gelegen woningen 

omvat; 

 

32 overkapping: 

 een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en met aan ten 

hoogste één zijde een gesloten wand; 

 

33 perceelsgrens: 

 Een grens tussen twee (bouw)percelen; 

 

34 pleziervaartuig: 

 Een vaartuig, niet zijnde een woonschip, als bedoeld in het door de gemeenteraad van 

Oegstgeest vastgestelde Ligplaatsenplan Pleziervaartuigen; 
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35 peil: 

hieronder wordt verstaan: 

a bij ligging aan een weg: de kruin van de weg; 

b bij ligging aan een anderszins verhard terrein: de bovenkant van dat terrein; 

c bij ligging, anders dan aan een weg of verhard terrein: het maaiveld; 

 

36 seksinrichtingen/prostitutie: 

a prostitutie: 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele diensten ten behoeve 

van een ander tegen vergoeding; 

b seksinrichting: 

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in 

een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht  

c bedrijfsvloeroppervlakte: 

de totale oppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de 

daarbij behorende magazijnen en overige dienstruimten; 

d raamprostitutie: 

het zich van de openbare weg, of een andere voor het publiek toegankelijke 

plaats, zichtbaar ter beschikking stellen tot het tegen betaling verlenen van 

seksuele diensten aan anderen; 

e straatprostitutie: 

het door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze passanten 

bewegen, uitnodigen dan wel uitlokken tot prostitutie; 

 

37 woning: 

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden; 

 

38 woonschip: 

elk vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt als, of te oordelen naar zijn 

constructie of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is tot, een als hoofdverblijf 

geldend dag- of nachtverblijf van één of meer personen; 

 

39 de Wet: 

de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

 

 

1 Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 

a breedte en lengte of diepte van een gebouw: 

 tussen de buitenwerkse zijgevelvlakken en/of de harten der gemeenschappelijke 

scheidsmuren; 

 

b oppervlakte van een gebouw: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en /of de harten van de scheidingsmuren, 

nederwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte 

bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

 

c goothoogte van een gebouw: 

tussen het peil en de hoogst gelegen horizontale snijlijn van het gevelvlak en het 

dakvlak; indien zich aan enige zijde van een gebouw één of meer dakkapellen 

bevinden waarvan de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 50% van de 

gevelbreedte (op de achterzijde van een gebouw meer dan 70%), wordt de goot- 

of boeibord van de dakkapel als hoogte aangemerkt; 

 

d bouwhoogte of nokhoogte van een gebouw: 

tussen het peil en het hoogste punt van een gebouw, met uitzondering van 

kleine bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee 

gelijk te stellen bouwonderdelen; 

 

e hoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde: 

tussen het peil en het hoogste punt van het bouwwerk. Bij constructies worden 

de werken in verticale stand meegerekend; 

 

f inhoud van een gebouw: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels 

en/of het hart van de scheidsmuren en de buitenzijde van de daken en 

dakkapellen; 

 

g afstanden: 

afstanden tussen bouwwerken onderling alsmede afstanden van bouwwerken tot 

perceelgrenzen worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn; 

 

 h bedrijfsvloeroppervlakte: 

binnenwerks, op de vloer van alle ruimten die worden of kunnen worden 

gebruikt voor bedrijfsactiviteiten; 

 

 i bruto vloeroppervlakte van een bouwlaag: 

binnenwerks, op de vloer van de bouwlaag; 

 

 j hoogte van een woonschip: 

de hoogte gemeten vanaf de waterlijn, ondergeschikte delen als antennes niet 

meegerekend; 

 

k afmetingen van een woonschip: 

 afmetingen, uitwendig gemeten daar waar zijn het grootste zijn. 
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II Bestemmingsbepalingen 

Artikel 3 Woondoeleinden 

 

 

Doeleinden 

1 De op de plankaart voor "Woondoeleinden" aangewezen gronden zijn uitsluitend 

bestemd voor woningen, met de daarbij behorende gronden, andere bouwwerken en 

andere werken, alsmede voor (gedeeltelijk verdiepte) parkeervoorzieningen.  

 Daar waar op de plankaart aangeduid met “maatschappelijke voorziening toegestaan” 

zijn tevens maatschappelijke voorzieningen toegestaan. 

 

Bebouwing 

2 Voor het bouwen op de in lid 1 omschreven gronden gelden de volgende bepalingen: 

a woningen (inclusief kelders) mogen uitsluitend binnen de op de plankaart 

aangegeven bouwvlakken worden gebouwd; 

b maatschappelijke doeleinden zijn, daar waar dat via een aanduiding op de 

plankaart is aangegeven, tot een oppervlakte van 200 m2 mogelijk. 

c de maximaal toegestane bouw-/ goothoogte van woningen bedraagt maximaal 

de op de plankaart aangegeven hoogte; 

d ter plaatse van de op de plankaart aangegeven aanduiding “onderdoorgang” 

dient een openbare doorgang in stand te worden gehouden. 

e.  ter plaatse van de op de plankaart aangegeven aanduiding “gb” zijn 

garageboxen toegestaan. 

 

Kelders 

3 Voor kelders gelden de navolgende regels: 

a. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens en de openbare weg bedraagt ten 

minste 1 meter. Indien belendende percelen tegelijkertijd een kelder bouwen, 

mag in de gezamenlijke zijperceelsgrens worden gebouwd; 

 

Overige bouwwerken 

4 Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de navolgende regels: 

a de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van 

erfafscheidingen, mag ten hoogste 3 meter bedragen; 

b de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter, 

met dien verstande dat de hoogte van erf- en tuinafscheidingen vóór de naar de 

weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 meter mag 

bedragen. 

 

Aan huis verbonden beroep 

5 Gebruik van ruimten binnen de woning ten behoeve van de uitoefening van een aan huis 

verbonden beroep wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt 

voorzover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt 

aan de volgende voorwaarden: 

a maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning tot ten hoogste 30 m² 

mag worden gebruikt voor het aan huis verbonden beroep; 



Woondoeleinden 

 

 

Pagina 58 van 84

 

b door degene die de activiteit ontplooit, kan worden aangetoond dat de activiteit 

geen extra parkeerruimte vereist binnen het openbaar gebied; 

 

 

Vrijstelling voor aan huis verbonden (bedrijfs)activiteiten 

6 Burgemeester en wethouders zijn, op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet, 

bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 voor het gebruik van ruimten 

binnen de woning voor aan huis verbonden (bedrijfs)activiteiten, voorzover dit gebruik 

ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende 

voorwaarden: 

a maximaal 40% van het vloeroppervlak van – bij elkaar geteld – de woning en 

de bijgebouwen als bedoeld in artikel 6, tot ten hoogste 50 m², mag worden 

gebruikt voor het aan huis verbonden bedrijf; 

b. de noodzakelijke parkeervoorzieningen dienen op eigen terrein te worden 

gesitueerd; 

c het bedrijf dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een 

woonomgeving; 

d. de activiteit mag niet milieuvergunningplichtig zijn; 

e. er mag geen detailhandel, groothandel of horecabedrijfsactiviteit plaatsvinden, 

uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit die verband 

houdt met de aan-huis- verbonden-(bedrijfs-)activiteit. 

 

Vrijstelling dakopbouw 

7 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met in acht neming van het bepaalde in 

artikel 15 van de Wet, vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2, onder b voor 

zover de gronden zijn gelegen binnen het op de plankaart aangewezen “mogelijke 

opbouw” ten behoeve van het realiseren van dakopbouwen. Daarbij dienen de volgende 

bepalingen in acht te worden genomen: 

a de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 9 meter, maar in ieder geval niet hoger dan 

de aangrenzende woning; 

b nieuwe dakopbouwen dienen dezelfde hoogte te krijgen als de bestaande; 

c dakopbouwen liggen minimaal 1 meter achter de lijn van de voorgevel; 

d een hekwerk op de voorgevel is niet toegestaan, wel toegestaan zijn een frans 

balkon of een schuifpui; 

e een hekwerk op de achtergevel ligt minimaal 0,40 meter achter de 

achtergevellijn; 

f langs de spoorlijn mogen ten hoogste 3 overkragende dakdozen op 1 rij worden 

geplaatst; 

g. de dakopbouwen en dakdozen krijgen een uniforme uitvoering. 

 

Procedure vrijstelling 

8 Bij het uitvoering geven aan de vrijstellingsbevoegdheid, als bedoeld onder lid 6 en 7, is 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  
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Algemene gebruiksvoorschriften 

9 Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een 

wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. Tot een gebruik, strijdig met deze 

bestemming, zoals bedoeld in dit lid, wordt in ieder geval gerekend: 

a het gebruik van bijgebouwen voor bewoning; 

b het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting; 

c het gebruik van de in lid 3 bedoelde parkeerplaats voor andere doeleinden, zoals 

dit onder meer blijkt uit het verwijderen van de verharding dan wel het 

ontoegankelijk maken van de parkeerplaats; 

d het plaatsen van kampeermiddelen. 
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Artikel 4 Tuinen 

 

 

Doeleinden 

1 De op de plankaart voor "Tuinen" aangewezen gronden zijn uitsluitend bestemd voor de 

aanleg en instandhouding als tuin, met de daarbij behorende andere bouwwerken en 

andere werken. 

 

Bebouwing 

2           a. daar waar op de plankaart de aanduiding “bijgebouw toegestaan” zijn 

bijgebouwen toegestaan met een maximale bouwhoogte van 2,5 meter en een 

maximale oppervlakte van 5 m². 

 

Bouwwerken 

3 Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de navolgende regels: 

a de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van 

erfscheidingen, mag ten hoogste 3 meter bedragen; 

b de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter, 

met dien verstande dat de hoogte van erf- en tuinafscheidingen vóór de naar de 

weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 meter mag 

bedragen. 

c. daar waar op de plankaart is aangeduid met “bergingen toegestaan” zijn 

bergingen toegestaan met een maximale bouwhoogte van 2,5 meter en 

maximale oppervlakte van 5 m². 

 

Parkeren 

4 Onverlet overige bepalingen in dit plan dient ter plaatse van de op de plankaart 

aangegeven nadere aanwijzing "parkeren op eigen erf toegestaan”, per perceel een 

parkeerplaats, dan wel een opstelstrook voor een auto, met een afmeting van tenminste 

18 m² meter te worden gerealiseerd en in stand gehouden.  

 

Kelders 

5 Voor kelders gelden de navolgende regels: 

a. de oppervlakte van kelders, mag niet meer bedragen dan 30% van de gronden, 

met een maximum van 50 m2; 

b. de hoogte van kelders bedraagt ten hoogste 0,1 meter beneden peil, met dien 

verstande dat in voorkomende gevallen een goede aansluiting op de openbare 

weg en belendende percelen wordt gerealiseerd; 

c. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens en de openbare weg bedraagt ten 

minste 1 meter. Indien belendende percelen tegelijkertijd een kelder bouwen, 

mag in de gezamenlijke zijperceelsgrens worden gebouwd; 

d. de kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel; 

e.  de kelder mag niet ten koste gaan van de op het perceel aanwezige 

parkeerplaatsen. 

 

Vrijstellingsbevoegdheid voor bouwwerken en/of overkappingen 

6 Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd, met in achtneming van het 

bepaalde in artikel 15 van de Wet, vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2 van 

dit artikel ten behoeve van het realiseren bouwwerken en/of overkappingen. Daarbij 

dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen: 

a de hoogte van een overkapping en/of bouwwerk bedraagt ten hoogste 2,5 meter; 

b de afstand tot de openbare weg bedraagt tenminste 1,0 meter; 

c de overkapping mag niet meer bedragen dan 18 m2. 
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Procedure vrijstelling 

7 Bij het uitvoering geven aan de vrijstellingsbevoegdheid, als bedoeld onder lid 6, is 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  

 

Algemene gebruiksvoorschriften 

8 Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een 

wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. Tot een gebruik, strijdig met deze 

bestemming, zoals bedoeld in dit lid, wordt in ieder geval gerekend: 

a het gebruik van bijgebouwen voor bewoning; 

b het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting; 

c het gebruik van de in lid 3 bedoelde parkeerplaats voor andere doeleinden, zoals 

dit onder meer blijkt uit het verwijderen van de verharding dan wel het 

ontoegankelijk maken van de parkeerplaats; 

d het plaatsen van kampeermiddelen. 
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Artikel 5 Erven 

 

 

Doeleinden 

1 De op de plankaart voor “Erven” aangewezen gronden zijn uitsluitend bestemd voor de 

aanleg en instandhouding als erf, met de daarbij behorende bijgebouwen, andere 

bouwwerken en andere werken ten behoeve van het hoofdgebouw op het betreffende 

bouwperceel binnen de naastgelegen bestemming “Woondoeleinden”. 

 

Bijgebouwen/ aanbouwen/ uitbouwen 

2 Voor bijgebouwen, aan- en uitbouwen van de woning, de navolgende regels gelden: 

a bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd áchter de naar de weg 

gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan; 

b het gezamenlijk oppervlak van bijgebouwen, aan- en uitbouwen bedraagt per 

bouwperceel ten hoogste 50% van de gronden, welke per bouwperceel voor 

maximaal 60m2 bebouwd mogen worden;  

c de maximale hoogte van een bijgebouw is 3 meter, gemeten vanaf het 

aansluitend terrein; 
d tenzij bijgebouwen in de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd, bedraagt 

de afstand van de bijgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens tenminste 1 

meter; 

e de maximale hoogte van een aan- of uitbouw is niet hoger dan 4 meter, gemeten 

vanaf het aansluitend terrein en is niet hoger dan 0,25 meter boven de vloer van 

de eerste verdieping van de woning en is niet hoger dan de woning waar 

tegenaan wordt gebouwd. 

 
Overige bouwwerken 

3 Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, de navolgende regels gelden: 

a de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van 

erfscheidingen, mag ten hoogste 3 meter bedragen; 

b de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter, 

c met dien verstande dat de hoogte van erf- en tuinafscheidingen vóór de naar de 

weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 meter mag 

bedragen. 

 

Vrijstellingsbevoegdheid kelders 

4 Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd, met in acht neming van het 

bepaalde in artikel 15 van de Wet, vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 van 

dit artikel ten behoeve van het realiseren van kelders. Daarbij dienen de volgende 

bepalingen in acht te worden genomen: 

a de hoogte van kelders bedraagt ten hoogste 0,1 meter beneden peil, met dien 

verstande dat in voorkomende gevallen een goede aansluiting op de openbare 

weg en belendende percelen wordt gerealiseerd; 

b de afstand tot iedere perceelsgrens, of in voorkomende gevallen het achterpad, 

de openbare weg, plantsoen, berm of watergang, bedraagt tenminste 1,0 meter. 

Indien belendende percelen tegelijkertijd een kelder bouwen mag in de 

zijperceelsgrens worden gebouwd; 

c de kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel. 

 

Procedure vrijstelling 

5 Bij het uitvoering geven aan de vrijstellingsbevoegdheid, als bedoeld onder lid 4, is 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  
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Algemene gebruiksvoorschriften 

6 Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een 

wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. Tot een gebruik, strijdig met deze 

bestemming, zoals bedoeld in dit lid, wordt in ieder geval gerekend: 

a het gebruik van bijgebouwen voor bewoning; 

b het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting; 

c het gebruik van de in lid 3 bedoelde parkeerplaats voor andere doeleinden, zoals 

dit onder meer blijkt uit het verwijderen van de verharding dan wel het 

ontoegankelijk maken van de parkeerplaats; 

d het plaatsen van kampeermiddelen. 

 

Afstemming Waterkering 

7 Indien de in lid 1 bedoelde gronden samenvallen met de gronden bedoeld in artikel 13 

(Waterkering), zal het college van burgemeester en wethouders advies inwinnen bij de 

betreffende beheerder alvorens een bouwvergunning te verlenen. 

 

Afstemming Hoogspanningsverbinding 

8 Indien de in lid 1 bedoelde gronden samenvallen met de gronden bedoeld in artikel 14 

(Bovengrondse hoogspanningsverbinding), zal het college van burgermeester en 

wethouders advies inwinnen bij de betreffende leidingbeheerder alvorens een 

bouwvergunning mag worden verleend. 
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Artikel 6 Gemengde doeleinden 

 

 

Doeleinden 

1 De op de plankaart voor "Gemengde doeleinden" aangewezen gronden zijn uitsluitend 

bestemd voor:  

a woondoeleinden 

b maatschappelijke doeleinden 

c. bedrijven en/of winkels met kleinschalige detailhandel tot en met 

milieucategorie 2, uitsluitend op de eerste bouwlaag (begane grond) en de 

tweede bouwlaag, indien deze in verbinding staat met de eerste bouwlaag. 

d. dienstverlening zoals tandartsen en huisartsen 

e. (gedeeltelijk verdiepte) parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen. 

 

Bebouwing 

2 Voor het bouwen op de in lid 1 omschreven gronden gelden de volgende bepalingen: 

a gebouwen (inclusief kelders) mogen uitsluitend binnen de op de plankaart 

aangegeven bouwvlakken worden gebouwd; 

b de maximaal toegestane bouw-/ goothoogte van de gebouwen bedraagt 

maximaal de op de plankaart aangegeven hoogte. 

 

Aan huis verbonden beroep 

3 Gebruik van ruimten binnen de woning ten behoeve van de uitoefening van een aan huis 

verbonden beroep wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt 

voorzover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt 

aan de volgende voorwaarden: 

a maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning tot ten hoogste 30 m² 

mag worden gebruikt voor het aan huis verbonden beroep; 

b. door degene die de activiteit ontplooit, kan worden aangetoond dat de activiteit 

geen extra parkeerruimte vereist binnen het openbaar gebied; 

 

Vrijstelling voor aan huis verbonden (bedrijfs)activiteiten 

4 Burgemeester en wethouders zijn, op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet, 

bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 voor het gebruik van ruimten 

binnen de woning voor aan huis verbonden (bedrijfs)activiteiten, voorzover dit gebruik 

ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende 

voorwaarden: 

a maximaal 40% van het vloeroppervlak van – bij elkaar geteld – de woning en 

de bijgebouwen als bedoeld in artikel 6, tot ten hoogste 50 m², mag worden 

gebruikt voor het aan huis verbonden bedrijf; 
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b degene die de activiteiten in de woning zal uitvoeren, dient tevens de bewoner 

van de woning te zijn; 

c de noodzakelijke parkeervoorzieningen dienen op eigen terrein te worden 

gesitueerd; 

d het bedrijf dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een 

woonomgeving; 

e de activiteit mag niet milieuvergunningplichtig zijn; 

f er mag geen detailhandel, groothandel of horecabedrijfsactiviteit plaatsvinden, 

uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit die verband 

houdt met de aan huis verbonden (bedrijfs-)activiteit. 

 

Procedure vrijstelling 

5 Bij het uitvoering geven aan de vrijstellingsbevoegdheid, als bedoeld onder lid 5, is 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  

 

Algemene gebruiksvoorschriften 

6 Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een 

wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. Tot een gebruik, strijdig met deze 

bestemming, zoals bedoeld in dit lid, wordt in ieder geval gerekend: 

a het gebruik van bijgebouwen voor bewoning; 

b het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting; 

c het gebruik van de in lid 3 bedoelde parkeerplaats voor andere doeleinden, zoals 

dit onder meer blijkt uit het verwijderen van de verharding dan wel het 

ontoegankelijk maken van de parkeerplaats; 

d het plaatsen van kampeermiddelen. 
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Artikel 7 Maatschappelijke doeleinden 

 

 

Doeleinden 

1 De op de plankaart voor "Maatschappelijke doeleinden" aangewezen gronden zijn 

uitsluitend bestemd voor scholen, kinderdagverblijven en vergelijkbare doeleinden, 

alsmede medische-, sociaal-culturele en religieuze doeleinden en woningen, tot en met 

milieucategorie 2, met de daarbij behorende gebouwen, andere bouwwerken en andere 

werken, alsmede voor (gedeeltelijk verdiepte) parkeervoorzieningen en 

groenvoorzieningen. 

 

Bebouwing 

2 Voor het bouwen op de in lid 1 omschreven gronden gelden de volgende bepalingen: 

a de maximaal toegestane bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal de op 

de plankaart aangegeven hoogte; 

b. Er mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. 

c. andere bouwwerken en andere werken, mogen uitsluitend worden gerealiseerd 

voor zover deze zijn toegestaan volgens artikel 43 van de Woningwet 

(bouwvergunningsvrije bouwwerken); 

 

Algemene gebruiksvoorschriften 

3 Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een 

wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. Tot een gebruik, strijdig met deze 

bestemming, zoals bedoeld in dit lid, wordt in ieder geval gerekend: 

a het gebruik van bijgebouwen voor bewoning; 

b het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting; 

c het gebruik van de in lid 3 bedoelde parkeerplaats voor andere doeleinden, zoals 

dit onder meer blijkt uit het verwijderen van de verharding dan wel het 

ontoegankelijk maken van de parkeerplaats; 

d het plaatsen van kampeermiddelen. 
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Artikel 8 Verkeer 

 

 

Doeleinden 

1 De op de plankaart voor "Verkeer" aangewezen gronden zijn uitsluitend bestemd voor: 

a wegen, fiets- en voetgangerspaden, alsmede parkeerplaatsen; 

b groenvoorzieningen, bruggen, bermen en sloten; 

c nutsvoorzieningen met de bijbehorende gebouwen, andere bouwwerken en 

andere werken. 

 

Bebouwing 

2 Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen 

gebouw zijnde, worden gebouwd. 

 

Algemene gebruiksvoorschriften 

3 Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een 

wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. Tot een gebruik, strijdig met deze 

bestemming, zoals bedoeld in dit lid, wordt in ieder geval gerekend: 

a het gebruik van bijgebouwen voor bewoning; 

b het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting; 

c het gebruik van de in lid 1 onder a bedoelde parkeerplaats voor andere 

doeleinden, zoals dit onder meer blijkt uit het verwijderen van de verharding 

dan wel het ontoegankelijk maken van de parkeerplaats; 

d het plaatsen van kampeermiddelen. 
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Artikel 9 Groen 

 

 

Doeleinden 

1 De op plankaart voor "Groen" aangewezen gronden zijn primair bestemd voor: 

a groenstroken, parken, speelvoorzieningen en water, met de daarbij behorende 

gebouwen, andere bouwwerken en andere werken; 

b sloten, vijvers en moerassen ten behoeve van de waterberging, waterafvoer 

en/of beheersing van de grondwaterstand, alsmede ten behoeve van de 

waterzuivering, met de daarbij behorende gebouwen, andere bouwwerken, zoals 

bruggen, duikers, keerwanden en kunstwerken ten behoeve van de 

waterhuishouding en andere werken; 

c inritten, fiets- en voetgangerspaden alsmede voor de daarbij behorende 

bermstroken, met de daarbij behorende andere bouwwerken en andere werken; 

d nutsvoorzieningen met de bijbehorende gebouwen, andere bouwwerken en 

andere werken. 

 

Bebouwing 

2 Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen 

gebouw zijnde, worden gebouwd. 

 

Afstemming Waterkering 

3 Indien de in lid 1 bedoelde gronden samenvallen met de gronden bedoeld in artikel 13 

(Waterkering), zal het college van burgemeester en wethouders advies inwinnen bij de 

betreffende beheerder alvorens een bouwvergunning te verlenen. 

 

Afstemming Hoogspanningsverbinding 

4 Indien de in lid 1 bedoelde gronden samenvallen met de gronden bedoeld in artikel 14 

(Bovengrondse hoogspanningsverbinding), zal het college van burgermeester en 

wethouders advies inwinnen bij de betreffende leidingbeheerder alvorens een 

bouwvergunning mag worden verleend. 
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Artikel 10 Water 

 

Doeleinden 

1 Gronden, aangewezen voor water, zijn uitsluitend bestemd voor: 

a vaarten, sloten, waterpartijen, vijvers en oeverbeschoeiingen; 

b de waterhuishouding; 

c ligplaatsen ten behoeve van het aanleggen van pleziervaartuigen conform de 

situering op de plankaart ter plaatse van de aanduiding “steigers toegestaan”. 

 

Bebouwing 

2 Het is verboden bouwwerken te realiseren op de tot water bestemde gronden. 

 

Vrijstelling 

3 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in 

lid 2 om andere bouwwerken te bouwen ten dienste van de bestemming, zoals duikers 

en bruggen, met dien verstande dat: 

a de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste 5 meter bedraagt; 

b voor het plaatsen van bruggen een minimale doorvaarhoogte van 1,10 meter 

geldt; 

c voor de realisatie van steigers, ten behoeve van het aanleggen van 

pleziervaartuigen, de volgende bepalingen gelden: 

1 steigers zijn uitsluitend toegestaan op de plekken met de aanduiding 

“steigers toegestaan” en dienen conform de situering van de aanduiding 

“steigers toegestaan” gerealiseerd te worden; 

2 de lengte en breedte van de steigers mogen niet meer bedragen dan 

respectievelijk 5 meter en 2 meter; 

3 de maximale bouwhoogte mag niet meer bedragen dan het peil; 

4 steigers mogen de oeverlijn aan de land- en waterzijde met niet meer 

dan 0,50 m overschrijden. 

 

4 In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan het college van burgemeester en wethouders 

vrijstelling verlenen voor het bouwen van steigers en vlonders, met dien verstande dat in 

ieder geval een strook water, met een breedte van 2,5 meter ter weerszijden van de as 

van de watergang, onbebouwd blijft. Het college van burgemeester en wethouders 

passen deze vrijstellingsbevoegdheid slechts toe, nadat zij advies hebben ingewonnen 

bij de waterbeheerder. 

 

Procedure vrijstelling 

5 Bij het uitvoering geven aan de vrijstellingsbevoegdheid, als bedoeld onder lid 3 en 4, is 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  

 

6 Alvorens over de vrijstelling te beslissen, zullen burgemeester en wethouders bij de 

waterbeheerder advies inwinnen en zal de aanvrager in het bezit moeten zijn van een 

ontheffing op grond van de “Vaarwegenverordening Zuid-Holland”. 

 

Afstemming Hoogspanningsverbinding 

7 Indien de in lid 1 bedoelde gronden samenvallen met de gronden bedoeld in artikel 16 

(Bovengrondse hoogspanningsverbinding), zal het college van burgermeester en 

wethouders advies inwinnen bij de betreffende leidingbeheerder alvorens een 

bouwvergunning mag worden verleend. 
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Artikel 11 Waterrecreatie 

 

 

Doeleinden 

1 De op de plankaart voor "Waterrecreatie" aangewezen gronden zijn uitsluitend bestemd 

voor bootopslag-, botenbouw- en bootreparatiebedrijven, alsmede voor 

jachthavenvoorzieningen tot en met milieucategorie 3, met uitzondering van 

inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 

milieubeheer, met de bijbehorende gebouwen (waaronder dienstwoningen), andere 

bouwwerken en andere werken. 

 Daar waar op de plankaart de aanduiding “b” staat, is een bedrijfswoning toegestaan. 

 

Bebouwing 

2 Voor het bouwen op de in lid 1 bedoelde gronden gelden de volgende bepalingen: 

a de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden opgericht; 

b de maximaal toegstane hoogte van gebouwen bedraagt maximaal de op de 

plankaart aangegeven hoogte; 

c de hoogte van andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 2,5 meter, met 

uitzondering van hijskranen ten behoeve van de bootopslag en bootreparatie 

waarvoor een maximale hoogte van 10 meter geldt; 

 

Bedrijfswoning 

3 Voor bedrijfswoningen gelden de navolgende regel: 

a op het binnen het daartoe op de plankaart aangeduide bouwvlak mag ten 

hoogste 1 bedrijfswoning worden gerealiseerd met een inhoud van maximaal 

600 m3;  

 

Kelders 

4 Voor kelders gelden de navolgende regels: 

a. kelders dienen binnen het bouwvlak gerealiseerd worden; 

b. de oppervlakte van kelders die buiten het bouwvlak wordt gerealiseerd, mag 

niet meer bedragen dan 30% van de gronden gelegen buiten het bouwvlak en 

gelegen áchter de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan, met 

een maximum van 50 m2; 

c. naast het bouwvlak worden gerealiseerd geldt tevens dat deze 3 meter achter de 

voorgevelrooilijn moeten worden gesitueerd; 

d. de hoogte van kelders bedraagt ten hoogste 0,1 meter beneden peil, met dien 

verstande dat in voorkomende gevallen een goede aansluiting op de openbare 

weg en belendende percelen wordt gerealiseerd; 

e. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens en de openbare weg bedraagt ten 

minste 1 meter. Indien belendende percelen tegelijkertijd een kelder bouwen, 

mag in de gezamenlijke zijperceelsgrens worden gebouwd; 

f. de kelder mag niet ten koste gaan van de op het perceel aanwezige 

parkeerplaatsen. 

 

 

Vrijstellingsbevoegdheid kelders 

5 Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd, met in achtneming van het 

bepaalde in artikel 15 van de Wet, vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2 van 

dit artikel ten behoeve van het realiseren van kelders buiten de op de plankaart 

aangegeven bouwvlakken en bouwstroken. Daarbij dienen de volgende bepalingen in 

acht te worden genomen: 

a de hoogte van kelders bedraagt ten hoogste 0,1 meter beneden peil, met dien 

verstande dat in voorkomende gevallen een goede aansluiting op de openbare 

weg en belendende percelen wordt gerealiseerd; 
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b de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens en de openbare weg bedraagt 

tenminste 1,0 meter. Indien belendende percelen tegelijkertijd een kelder 

bouwen mag in de zijperceelsgrens worden gebouwd; 

c de kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel. 

 

Procedure vrijstelling 

7 Bij het uitvoering geven aan de vrijstellingsbevoegdheid, als bedoeld onder lid  5, is 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  
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Artikel 12 Woonschepen 

 

 

Doeleinden 

1 De op de plankaart voor "Woonschepen" aangewezen gronden zijn uitsluitend bestemd 

voor ligplaatsen van woonschepen, alsmede voor steigers, oevers en water. 

 

Bebouwing 

2 Voor het bouwen op de in lid 1 bedoelde gronden gelden dat de woonschepen en 

steigers binnen de bestemming dienen te worden opgericht. 

 Bebouwingsregels zijn opgenomen in de “woonschepenverordening” van de gemeente 

Oegstgeest. 

 

Aan huis verbonden beroep 

3 Gebruik van ruimten binnen een woonschip ten behoeve van de uitoefening van een aan 

huis verbonden beroep wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt 

voorzover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt 

aan de volgende voorwaarden: 

a maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning tot ten hoogste 30 m² 

mag worden gebruikt voor het aan huis verbonden beroep; 

b degene die de activiteiten in de woning uitvoert, dient tevens de bewoner van de 

woning te zijn; 

c door degene die de activiteit ontplooit, kan worden aangetoond dat de activiteit 

geen extra parkeerruimte vereist binnen het openbaar gebied; 

d er mag geen detailhandel, horeca of groothandel plaatsvinden. 

 

Vrijstelling ten behoeve van erfbebouwing waterkavels 

5 Het college van burgemeester en wethouders is, op grond van het bepaalde in artikel 15 

van de Wet, bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 ten aanzien van 

het realiseren van erfbebouwing ten behoeve van ter plaatse aangemeerde woonboten. 

De volgende bepalingen dienen daarbij in acht te worden genomen: 

a per waterkavel mag 1 bijgebouw met een maximale hoogte van 3 meter en een 

maximum oppervlak van 10 m² worden opgericht, met dien verstande dat de 

afstand tot zijdelingse perceelsgrens ten minste 1,5 meter bedraagt; 

b het bouwen van andere bouwwerken is toegestaan voor zover (en in het geval 

dat) de in artikel 43 van de Woningwet genoemde situaties dit toelaten; 

c de belangen van de waterkering en de veiligheid van personen en goederen 

terzake dienen de bebouwing te gedogen. Hiertoe wint het college van 

burgemeester en wethouders advies in bij de beheerder van de waterkering. 

 

Vrijstelling voor aan huis verbonden (bedrijfs)activiteiten 

6 Burgemeester en wethouders zijn, op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet, 

bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 voor het gebruik van ruimten 

binnen het woonschip voor aan huis verbonden (bedrijfs)activiteiten, voorzover dit 

gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende 

voorwaarden: 

a maximaal 40% van het vloeroppervlak van – bij elkaar geteld – de woning en 

de bijgebouwen als bedoeld in artikel 6, tot ten hoogste 50 m², mag worden 

gebruikt voor het aan huis verbonden bedrijf; 

b degene die de activiteiten in de woning zal uitvoeren, dient tevens de bewoner 

van de woning te zijn; 

c de noodzakelijke parkeervoorzieningen dienen op eigen terrein te worden 

gesitueerd; 

d het bedrijf dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een 

woonomgeving; 
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e de activiteit mag niet milieuvergunningplichtig zijn; 

f er mag geen detailhandel, groothandel of horecabedrijfsactiviteit plaatsvinden, 

uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit die verband 

houdt met de aan-huis- verbonden-(bedrijfs-)activiteit. 

 

Procedure vrijstelling 

7 Bij het uitvoering geven aan de vrijstellingsbevoegdheid, als bedoeld onder lid 5 en 6, is 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  

 

8 Alvorens over de vrijstelling te beslissen, zullen burgemeester en wethouders bij de 

waterbeheerder advies inwinnen en zal de aanvrager in het bezit moeten zijn van een 

ontheffing op grond van de “Vaarwegenverordening Zuid-Holland”. 

 



 

 

Pagina 74 van 84

 

Artikel 13 Waterkering (dubbelbestemming) 

 

 

Doeleinden 

1 De op de plankaart voor "Waterkering" aangewezen gronden zijn primair bestemd voor 

de instandhouding van waterkeringen met de daarbij behorende waterstaatswerken als 

taluds, dijken en onderhoudswegen, alsmede voor andere bouwwerken van 

waterbouwkundige aard, zoals duikers, keerwanden en beschoeiingen. Waarbij alle 

overige bestemmingen daaraan ondergeschikt zijn. 

 

Bebouwingsvoorschriften 

2 Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gerealiseerd 

ten behoeve van de bestemming waterkering 

 

3 In afwijking van hetgeen in lid 2 is gesteld, Voor het bouwen van andere bouwwerken 

op de in lid 1 omschreven gronden geldt, dat deze zijn toegestaan voor zover (en in het 

geval dat) de in artikel 43 van de Woningwet genoemde situaties dit toelaten 

(bouwvergunningsvrije bouwwerken). De bebouwing dient in overeenstemming te zijn 

met de belangen van de waterkering en de veiligheid van personen en goederen. Hiertoe 

wint het college van burgemeester en wethouders advies in bij de beheerder van de 

waterkering. 

 

Aanlegvergunning 

4 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 

(aanlegvergunning) van het college van burgemeester en wethouders, de volgende 

werken en/of werkzaamheden in de 15 meter brede zakelijk rechtstrook van de 

waterkering uit te voeren of te doen uitvoeren: 

a het plaatsen van onroerende objecten, geen bebouwing zijnde; 

b het aanleggen van wegen en verhardingen; 

c het wijzigen van het maaiveldniveau; 

d het leggen van kabels en leidingen. 

 

5 Een schriftelijke vergunning als bedoeld in lid 4 zal slechts worden verstrekt indien de 

belangen van de waterkeringen de veiligheid van personen en goederen terzake dit 

gedogen. Hiertoe wint het college van burgemeester en wethouders advies in bij de 

beheerder van de waterkering. 

 

6 Het in lid 4 bepaalde is niet van toepassing op normale werkzaamheden van geringe 

omvang, gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van het onderhavige 

gebied. 
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Artikel 14 Bovengrondse hoogspanningsverbinding (dubbelbestemming) 

 

 

Doeleinden 

1 De op de plankaart voor "Bovengrondse hoogspanningsverbinding" aangewezen 

gronden zijn bestemd voor een bovengrondse 150 kV-verbinding met de daarbij 

behorende bouwwerken en andere werken. Voor zover op de plankaart is aangegeven 

zijn deze gronden mede bestemd voor de samenvallende doeleinden als omschreven in 

deze voorschriften. Binnen deze bestemming mogen door of ten behoeve van derden 

GSM netwerkantennes worden geëxploiteerd en mag, door en/of ten behoeve van 

derden, gebruik worden gemaakt van (in beginsel onbemande) 

datacommunicatiemiddelen voor de exploitatie van glasvezelnetwerken. 

 

Bebouwing 

2 Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gerealiseerd 

ten behoeve van de bovengrondse hoogspanningsverbinding. 

 

3 In afwijking van hetgeen in lid 2 is gesteld, mogen bouwwerken ten dienste van de 

samenvallende bestemmingen worden gebouwd, met dien verstande dat de bouwwerken 

slechts zijn toegestaan indien de belangen van de bovengrondse 

hoogspanningsverbinding en de veiligheid van personen en goederen terzake dit 

gedogen. Hiertoe wint het college van burgemeester en wethouders advies in bij de 

leidingbeheerder. 

 

Aanlegvergunning 

4 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 

(aanlegvergunning) van het college van burgemeester en wethouders, de volgende 

werken en/of werkzaamheden in de 55 meter brede zakelijk rechtstrook van de 

bovengrondse hoogspanningsverbinding uit te voeren of te doen uitvoeren: 

a het plaatsen van onroerende objecten, geen bebouwing zijnde; 

b het aanleggen van wegen en verhardingen; 

c het aanbrengen van hoogopgaande beplantingen en/of bomen; 

d het wijzigen van het maaiveldniveau; 

e het leggen van kabels en leidingen. 

 

5 Een schriftelijke vergunning als bedoeld in lid 4 zal slechts worden verstrekt indien de 

belangen van de bovengrondse hoogspanningsverbinding en de veiligheid van personen 

en goederen terzake dit gedogen. Hiertoe wint het college van burgemeester en 

wethouders advies in bij de leidingbeheerder. 

 

6 Het in lid 4 bepaalde is niet van toepassing op normale werkzaamheden van geringe 

omvang, gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van het onderhavige 

gebied. 
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Artikel 15 Voorrangsregeling 

 

 

1 Voor zover de op de plankaart aangegeven dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk 

samenvallen gelden: 

a in eerste plaats de bepalingen van artikel 13 (Waterkering); 

b in de tweede plaats de bepalingen van artikel 14 (Bovengrondse 

hoogspanningsverbinding). 
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III Overige bepalingen 

Artikel 16 Algemene gebruiksvoorschriften 

 

 

1 Het is verboden de in dit plan begrepen gronden en de daarop voorkomende 

bouwwerken te gebruiken, in gebruik te nemen of te laten gebruiken voor een doel of op 

een wijze, die strijdig is met het in dit bestemmingsplan aan de grond gegeven 

bestemming en met de daarbij in deze voorschriften gegeven gebruiksbepalingen.  
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Artikel 17 Algemene vrijstellingen 

 

 

1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen: 

a voor het bouwen van kleine, niet voor bewoning bestemde gebouwtjes, zoals 

transformatorhuisjes, schakelhuisjes, gemaalgebouwtjes, wachthuisjes voor 

verkeersdiensten en gasdrukregel- en meetstations, mits deze geen grotere 

inhoud hebben dan 50 m3 en zij strekken ten dienste van het openbaar bestuur of 

ten dienste van openbare nutsbedrijven; 

b voor afwijkingen van het bestemmingsplan, inbegrepen bebouwingsgrenzen en 

-oppervlakten, teneinde de uitvoering van een bouwplan mogelijk te maken, 

indien op grond van een definitieve uitmeting of in verband met de verkaveling 

en/of situering blijkt, dat aanpassing van het bestemmingsplan redelijk, gewenst 

of noodzakelijk is en de afwijking van zo’n ondergeschikte aard blijft dat de 

structuur van het bestemmingsplan niet wordt geschaad; 

c voor geringe veranderingen in de tracés van wegen en de aanpassing daaraan 

van de ligging en de vorm van de bestemmingsgrenzen, indien bij definitieve 

uitmeting blijkt, dat een weg als gevolg van de werkelijke toestand van het 

terrein slechts kan worden uitgevoerd als op ondergeschikte punten van het plan 

wordt afgeweken; 

d het overschrijden van de in het plan aangegeven bebouwing- en 

bestemmingsgrenzen voor het realiseren van balkons, erkers en luifels tot een 

maximum van 1,50 meter. 

e. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in dit 

bestemmingsplan indien strikte toepassing daarvan leidt tot een beperking van 

het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt 

gerechtvaardigd.  

 

Procedure vrijstelling 

3 Bij het uitvoering geven aan de vrijstellingsbevoegdheid, als bedoeld onder lid 1 en 2, is 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  
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Artikel 18 Algemene wijzigingsbevoegdheid 

 

 

1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen om een seksinrichting 

toe te staan, met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a ten hoogste één seksinrichting op het grondgebied van de gemeente Oegstgeest 

is toegestaan; 

b het niet raam- of straatprostitutie betreft; 

c de bedrijfsvloeroppervlakte maximaal 500 m2 bedraagt; 

d de afstand tot de dichtstbijzijnde kerk, school, peuterspeelzaal, 

kinderdagverblijf, verblijf voor naschoolse opvang of soortgelijke voorziening 

minimaal 500 meter bedraagt; 

e de afstand van de seksinrichting tot de dichtstbijzijnde woning van een derde 

minimaal 50 meter bedraagt; 

f voor de bezoekers van de seksinrichting voldoende parkeergelegenheid op het 

terrein/erf behorende tot de seksinrichting aanwezig is, uitgaand van de 

parkeernorm voor café/bar/discotheek/cafetaria uit het Handboek 

Aanbevelingen voor stedelijke verkeersvoorzieningen (ASVV) uit 2004, met als 

gevolg dat door het bezoek aan de seksinrichting in de directe omgeving geen 

onaanvaardbare parkeerdruk op de openbare parkeerplaatsen ontstaat; 

g wat het bouwen betreft, moet worden aangesloten bij de voorschriften van de 

onderliggende bestemming, met dien verstande dat het college van 

burgemeester en wethouders voorwaarden kan stellen aan de maximum 

oppervlakte  van de activiteit; 

h de activiteit, gelet op de aard en invloed ervan, niet leidt tot een onevenredige 

aantasting van het karakter van de omgeving. 

 

Procedure wijziging 

2 Bij het uitvoering geven aan de wijzigingsbevoegdheid, als bedoeld onder lid 1, is 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  
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Artikel 19 Specifieke wijzigingsbevoegdheid  

 

 

1 Burgemeester en wethouders zijn op basis van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening, voor zover de gronden zijn gelegen binnen het op de plankaart aangewezen 

"Gebied wijzigingsbevoegdheid 1" (oever Haarlemmertrekvaart in omgeving 

Kwaakhaven) bevoegd: 

a de op de plankaart aangegeven bestemming te wijzigen in de bestemmingen 

"Woondoeleinden" en "Erven" als bedoeld in de artikelen 3 en 5 van deze 

voorschriften. De wijziging heeft zonodig mede betrekking op het verleggen 

van de dubbelbestemming "Waterkering" als bedoeld in artikel 13. Daarbij 

gelden de volgende randvoorwaarden: 

1 er mag uitsluitend één woning worden gerealiseerd met een maximale 

hoogte van 9 meter en een inhoud van 600 m³; 

2 over de wijze van uitvoeren bestaat overeenstemming met de beheerder 

van de waterkering. 

 

2 Burgemeester en wethouders zijn op basis van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening, voor zover de gronden zijn gelegen binnen het op de plankaart aangewezen 

"Gebied wijzigingsbevoegdheid 2" (in omgeving Lange Voort) bevoegd: 

a de op de plankaart aangegeven bestemming te wijzigen in de bestemmingen 

"Woondoeleinden" als bedoeld in artikel 3 van deze voorschriften. De wijziging 

heeft zonodig mede betrekking op het realiseren van de bestemmingen 

“Tuinen”, “Erven”, “Verkeer” en “Groenvoorzieningen” als bedoeld in de 

artikelen 4, 5, 8 en 9. Daarbij gelden de volgende randvoorwaarden: 

1 er mogen uitsluitend 14 woningen worden gerealiseerd met een 

maximale hoogte van 10 meter en een inhoud van 900 m³ per woning; 

2 over de wijze van uitvoeren bestaat overeenstemming met de beheerder 

van de waterkering. 

 

3. Procedure  

Bij gebruikmaking van de in lid 1 en lid 2 genoemde bevoegdheden nemen 

burgemeester en wethouders de volgende procedure in acht: 

1. het ontwerp-besluit tot wijziging wordt door burgemeester en wethouders ter 

kennis gebracht van de raadscommissie; 

2. het ontwerp-besluit tot wijziging ligt gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende 

deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het ontwerp 

kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders; 

3. Burgemeester en wethouders stellen degenen die binnen de in lid 2 genoemde 

termijn een zienswijze kenbaar hebben gemaakt in de gelegen om deze 

mondeling toe te lichten; 

4. alvorens het besluit tot wijziging te nemen, horen burgemeester en wethouders 

over dit besluit de raadscommissie, met overlegging van tijdig ingebrachte 

zienswijzen en de voorgenomen reactie van het college daarop; 

5. burgemeester en wethouders doen Gedeputeerde Staten hun besluit tot wijziging 

zo spoedig mogelijk toekomen ter goedkeuring; 

6. In afwijking van lid 5 behoeft het besluit tot wijziging geen goedkeuring van 

Gedeputeerde Staten voor zover deze in hun besluit tot goedkeuring van het 

bestemmingsplan zulks hebben omschreven en tegen die uitwerking of 

wijziging niet van tijdig ingediende zienswijzen is gebleken.  

7. Bij het uitvoering geven aan de wijzigingsbevoegdheid, als bedoeld onder lid 1 

en 2, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  
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Artikel 20 Anti-dubbeltelbepaling 

 

 

1 Grond, welke eenmaal in aanmerking is genomen bij de verlening van een 

bouwvergunning, waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de 

beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 21 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 

 

 

1 De voorschriften van stedenbouwkundige aard van paragraaf 2.5 van de 

bouwverordening zijn uitsluitend van toepassing, voorzover het betreft: 

a bereikbaarheid van bouwwerken van wegverkeer, brandblusvoorzieningen; 

b bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 

c de ruimte tussen bouwwerken; 

d de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden. 
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IV Overgangs-, straf- en slotbepalingen 

Artikel 22 Overgangsbepalingen 

 

 

Bebouwing 

1 Bouwwerken, welke bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp 

bestemmingsplan, dan wel in uitvoering zijn of mogen worden opgericht krachtens een 

bouwvergunning dan wel een bouwmelding, waarvan de aanvraag voor genoemd 

tijdstip is ingediend en die afwijken van het plan, mogen gedeeltelijk worden veranderd, 

met dien verstande dat: 

a vernieuwing of verandering van bouwwerken ten behoeve van een 

voorgenomen ander gebruik slechts is toegestaan, indien ook dat andere gebruik 

krachtens deze voorschriften is of zal worden toegestaan; 

b vernieuwing of verandering van bouwwerken, die door hun bestaan als zodanig 

afwijken van het plan, slechts is toegestaan, indien de horizontale of verticale 

afmetingen niet worden vergroot; 

c reeds bestaande afwijkingen van niet onder b begrepen bouwwerken ten aanzien 

van de in deze voorschriften genoemde maten niet mogen worden vergroot; 

d bouwwerken gedeeltelijk mogen worden uitgebreid, mits de uitbreiding niet 

meer bedraagt dan 10% van de op het tijdstip van ter inzagelegging van het 

ontwerp-bestemmingsplan bestaande oppervlakte van een gebouw. 

 

Herbouwen 

2 Bouwwerken mogen onverminderd de bevoegdheid tot onteigening, in geval van 

verwoesting ten gevolge van een calamiteit geheel worden herbouwd, met dien 

verstande dat het bepaalde onder 1.b en 1.c op overeenkomstige wijze van toepassing is 

en mits de bouwvergunning aangevraagd is binnen twee jaar na de calamiteit. 

 

3 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de termijn 

genoemd in lid 2, voorzover dit vanwege een terzake dienende civielrechtelijke 

procedure noodzakelijk is. 

 

Gebruik 

4 Het gebruik van gronden en bouwwerken, dat afwijkt van het plan op het tijdstip 

waarop het plan rechtskracht krijgt, mag worden voortgezet; 

 

5 Wijzigingen van het in lid 4 bedoelde gebruik zijn slechts toegestaan, indien daarvoor 

de bestaande afwijkingen van het plan niet worden vergroot; 

 

6 Het bepaalde in lid 4 en lid 5 is niet van toepassing op gebruik, dat reeds in strijd was 

met het voorheen tot dat tijdstip geldende plan- waaronder begrepen de 

overgangsbepalingen van dat plan- en waartegen wordt of alsnog kan worden 

opgetreden. 
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Artikel 21 Strafbepaling 

 

 

1 Overtreding van het bepaalde in artikel 3 lid 10, artikel 4 lid 8, artikel 5 lid 7, artikel 6 

lid 7, artikel 8 lid 3, artikel 10 lid 2, artikel 13 lid 4, artikel 14 lid 4 en artikel 16 lid 1 

van dit plan, wordt aangemarkt als een strafbaar feit en daarmee een economisch delict 

als bedoeld in artikel 1a, onder 2o van de wet op de economische delicten. 

 

 

 
Artikel 22 Slotbepaling 

 

 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel: Voorschriften deel uitmakende 

van het bestemmingsplan Poelgeest, Oegstgeest. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van…………… 

 

De voorzitter,      De secretaris, 

 

 

 

……………………..     …………………….. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1  

 
Plankaart 


