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Onderwerp Technisch Erratum vaststelling bestemmingsplan De Waard

Besluiten:Behoudens advies van de commissie  

1. Bijgaand technisch erratum op voor raadsvoorstel 12.0033 Vaststelling bestemmingsplan 

De Waard  vast te stellen en de raad voor te stellen dit erratum te betrekken bij de 

behandeling van genoemd voorstel..

Perssamenvatting: 

B en W hebben besloten naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie Ruimte 

en Regio van 5 april 2012 de toelichting van het bestemmingsplan De Waard op een tweetal 

punten aan te passen. De teksten over de gebiedsvisie en de Ringweg Oost zijn 

geactualiseerd. 

 



ERRATUM
2012

RV 12.0033

Vaststelling bestemmingsplan De Waard

Leiden, 24 april 2012

Als gevolg van de behandeling van het raadsvoorstel 12.0033 “Vaststelling bestemmingsplan 

De Waard” in de raadscommissie Ruimte en Regio van 5 april 2012 is op verzoek van deze 

raadscommissie de toelichting van het bestemmingsplan op een tweetal punten aangepast.

1. De oorspronkelijke tekst in paragraaf 2.3.2 onder het kopje ‘Ringweg Oost’ van de 

 toelichting van het bestemmingsplan, namelijk:

“Toch is in 2011 duidelijk geworden dat de gemeente Leiderdorp hieraan niet langer wil 

meewerken. Leiden moest daarom uitzoeken hoe deze nieuwe verbinding aangelegd kan 

worden op grondgebied van Leiden zelf. Hieruit bleek dat een route met een tunnel onder de 

Sumatrastraat, het enige haalbare alternatief is.”

Wordt vervangen door:

“Eind december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om verder uit te zoeken of het 

daadwerkelijk haalbaar is om de Ringweg Oost via een tunnel onder de Sumatrastraat 

aan te leggen. Met dit besluit zijn ook de voorbereidingen in gang gezet om het in 2010 

genomen kaderbesluit Ringweg Oost te wijzigen.

In de eerste helft van 2012 wordt onderzocht hoe de Ringweg Oost het beste ingepast 

kan worden op De Waard en in De Kooi. Hierbij wordt de lengte van de tunnel bekeken 

en naar de inpassing van de ringweg in de plannen van gebiedsontwikkelingen in De 

oude Kooi en De Waard.

Naar verwachting besluit de gemeenteraad voor de zomer van 2012 over de nieuwe 

plannen en daarmee het gewijzigde kaderbesluit Ringweg Oost. Vervolgens zal op 

basis van dit besluit een planologische procedure worden doorlopen. Voor de Ringweg 

Oost zal te zijner tijd een afzonderlijk bestemmingsplan worden opgesteld.”

2. De oorspronkelijke tekst in paragraaf 2.4.2 onder het kopje ‘Gebiedsvisie’ van de 

toelichting van het bestemmingsplan, namelijk:

“2. Woningcorporatie Portaal wil haar bezit verbeteren. In prestatieafspraken met corporaties 

is afgesproken dat de corporatie trekker is.”

Wordt vervangen door:

“2. Woningcorporatie Portaal wil haar bezit verbeteren. De gemeente is de trekker van 

deze gebiedsvisie.”




