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1. Inleiding 

De Vof De Remise wil het voormalig Connexxionterrein aan de Leidsevaart herontwikkelen 

tot een woonwijk. De raad heeft op 19 december 2012 voor dit gebied het Stedenbouwkundig 

Programma van Eisen De Remise 2012 (SPvE 2012) vastgesteld. Om financiële redenen is 

het oorspronkelijke plan niet langer haalbaar. Er is een partiële herziening van het SPvE 2012 

opgesteld om een haalbaar en faseerbaar stedenbouwkundig plan te kunnen realiseren. Het 

SPvE 2012 en de partiële herziening zijn doorvertaald naar het ontwerpbestemmingsplan. 

 

Begrenzing bestemmingsplan  

Het plangebied wordt aan de westzijde voor het grootste deel begrensd door de 

Stephensonstraat, aan de noordzijde door de Boogstraat, aan de oostzijde voor een deel door 

de Geweerstraat en voor een ander deel door de Leidsevaart en aan de zuidzijde door de 

Marconistraat en de bebouwing ten noorden van de Edisonstraat. 

 

Procesverloop  

Het conceptontwerp is voor overleg toegezonden aan de in artikel 3.1.1 Besluit  

ruimtelijke ordening (Bro) genoemde bestuursorganen en diensten, en aan de  

werkgroep Connexxionterrein. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van het conceptontwerp. 

Het ontwerpbestemmingsplan is de eerste formele stap in de bestemmingsplanprocedure. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan De Remise met identificatienummer 

NL.IMRO.0392.BP2120005-on01 ter inzage te leggen nadat de commissie Ontwikkeling 

is gehoord;  

2. Het college is voornemens te besluiten op grond van artikel 110a van de Wet 

geluidhinder hogere waarden vast te stellen conform bijlage c; 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 

4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;  

5. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie 

Ontwikkeling. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het ontwerpbestemmingsplan biedt een actueel juridisch-planologisch kader waarmee het 

plangebied kan worden ontwikkeld tot een woonwijk volgens de kaders die gesteld zijn in het 

stedenbouwkundig programma van eisen. 

 

4. Argumenten 

Het ontwerpbestemmingsplan sluit aan op de programmabegroting. 

Het ontwerpbestemmingsplan draagt bij aan programma 4 ‘duurzame stedelijke 

vernieuwing’. Dit geldt specifiek voor de doelen genoemd onder 4.1 ‘duurzame stedelijke 

ontwikkeling’, omdat het (ontwerp)bestemmingsplan bijdraagt aan een hoogwaardigere 

stedelijke omgeving en aan zowel een kwalitatieve als kwantitatieve verbetering van de 

woningvoorraad. 

 

Hiermee kan de ontwikkeling van het plangebied worden gerealiseerd.  
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Met het (ontwerp)bestemmingsplan kan het voormalig Connexxionterrein worden 

herontwikkeld volgens de kaders die zijn vastgelegd in het SPvE 2012 in samenhang met de 

partiële herziening van het SPvE. 

 

Op deze wijze wordt voldaan aan de verplichtingen van de Wet geluidhinder. 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de wettelijk toegestane maximale grenswaarden geluid 

niet worden overschreden, maar dat bij een aantal woningen de wettelijke 

voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. De cumulatie van het geluid levert geen 

onaanvaardbaar geluidsniveau op. Om financiële en stedenbouwkundige redenen kan de 

geluidsbelasting niet worden verlaagd. Daarom wordt een procedure voor het vaststellen van 

hogere waarden geluid doorlopen. Het ontwerpbesluit hogere waarden dient gelijktijdig met 

het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te worden gelegd. 

 

Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld.  

Het kostenverhaal voor de grondexploitatie is verzekerd. Met de ontwikkelaar is een 

anterieure overeenkomst gesloten ((B&W nota 2015/60846). Op grond van artikel 6.12 Wro 

kan om die reden een exploitatieplan achterwege blijven.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Procedurele samenloop met het Stedenbouwkundig Programma van Eisen De Remise 1
e
 

partiële herziening. De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan loopt gelijk op met de 

procedure voor de partiële herziening van het SPvE 2012 (raadsnota 2015/60846), zodat 

beide gelijktijdig en in samenhang met elkaar in de commissie Ontwikkeling kunnen worden 

behandeld. Het ontwerpbestemmingsplan loopt hiermee vooruit op de vaststelling van de 

partiële herziening van het SPvE door de raad. Dit heeft eventueel consequenties voor het 

ontwerpbestemmingsplan in het geval dat de raad de partiële herziening gewijzigd of niet 

vaststelt.  

 

6. Uitvoering 

 Het ontwerpbesluit wordt door het college vrijgegeven voor de terinzagelegging, 

nadat de commissie Ontwikkeling hiermee heeft ingestemd.  

 Communicatie:  

- Er wordt voorafgaand aan de terinzagelegging een kennisgeving geplaatst op de 

gemeenschappelijke voorziening voor officiële publicaties (GVOP), huis-aan-

huisblad en in de Staatscourant;  

- Aan betrokkenen (Bro-partners, wijkraad etc.) wordt een elektronische 

kennisgeving toegezonden;  

- Het ontwerpbestemmingsplan wordt op www.ruimtelijkeplannen.nl en op 

www.watmagwaar.nl (mobiele apparaten) beschikbaar gesteld; 

 Na verwerking van de ingediende zienswijzen en mogelijke ambtelijke aanpassingen 

besluit de raad over de vaststelling van het bestemmingsplan.  

 Het vastgestelde bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd (aanvang beroepstermijn).  

 Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de raad hebben ingediend, kunnen 

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Daarnaast kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen wijzigingen ten opzichte van het 

ontwerp die bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad zijn 

aangebracht.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.watmagwaar.nl/
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 Het in werking getreden bestemmingsplan dient als toetsingskader voor het verlenen 

van omgevingsvergunningen.  

 

7. Bijlagen 

a) ontwerpbestemmingsplan De Remise met identificatienummer 

NL.IMRO.0392.BP2120005-on01;  

b) verbeelding (plankaart);  

c) hogere waarden verkeerslawaai. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


