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Inleiding 

 

Aanleiding 

De vaststelling van het besluit compensatielocatie Oostvlietpolder (PS 26 juni 2013) leidt tot aanpassing van de 

Provinciale Structuurvisie en van de Verordening Ruimte.  

 

Opzet 

De herziening van de structuurvisie en de verordening bestaat enkel uit een aantal kaartwijzigingen (deel 1) 

- de functiekaart en kaart 4.8.4 van de structuurvisie  

- de kaarten 1, 4 en 6 van de verordening 

In deel 2 is de toelichting op de herziening opgenomen. 

 

Milieueffecten 

De Oostvlietpolder en Veenderveld 2 zijn enigszins vergelijkbare locaties. Beide zijn thans nog agrarisch in 

gebruik en gelegen tussen een snelweg en stedelijke functies/glastuinbouw. Het ‘verschuiven’ van de 

mogelijkheid tot ontwikkeling tot bedrijventerrein is daardoor op hoofdlijnen een milieu-neutrale activiteit. 

 

De omvang van het bedrijventerrein Veenderveld 2 is 55 ha bruto. Daarmee wordt de drempelwaarde van 75 

ha niet overschreden en is er geen sprake van een planm.e.r.-plicht. Sinds 1 april 2011 zijn deze 

drempelwaarden echter indicatief. Dit betekent dat ook als een project onder de drempelwaarden blijft, er wel 

een toetsing moet worden gedaan of er nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Deze toetsing is 

de zogenaamde “vergewisplicht”. Het bevoegd gezag moet zich er van vergewissen dat er daadwerkelijk geen 

aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn. Dit betekent dat er voor deze partiële herziening van de 

structuurvisie voor Veenderveld 2 sprake is van een vergewisplicht.  

Deze notitie is de vormvrije m.e.r.-beoordeling op grond waarvan het bevoegd gezag zich kan vergewissen van 

de te verwachten milieueffecten. In deze vormvrije m.e.r.-beoordeling is beoordeeld of er belangrijke nadelige 

milieugevolgen kunnen optreden als gevolg van deze activiteit. Zijn deze belangrijke nadelige milieugevolgen 

niet uit te sluiten, dan is er alsnog sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht en dus een planm.e.r-plicht voor de 

partiële herziening van de structuurvisie. 

 

In de vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt bekeken welke mogelijke effecten het voorgenomen bedrijventerrein 

heeft op het milieu. Deze beoordeling wordt uitgevoerd conform de in bijlage III bij de EEG richtlijn 85/337/EEG 

(gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35/EG) genoemde criteria, te weten:  

1. De kenmerken van het project 

2. De plaats van het project 

3. De kenmerken van het potentiële effect 

Bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt een globale beschrijving gegeven van de te verwachten effecten van 

de voorgenomen activiteit.  

 

Uit deze rapportage (zie bijlage) komt naar voren dat er bij de ontwikkeling van de locatie Veenderveld-2 tot 

bedrijventerrein geen planMER noodzakelijk is omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te 

verwachten zijn.  

 

Bijlage 

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bedrijventerrein Veenderveld-2; 
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Deel 1 
 

1.1 Herziening Oostvlietpolder Veenderveld 2;Provinciale Structuurvisie  
 

De herziening van de structuurvisie betreft de aanpassing van de functiekaart en van kaart 4.8.4. 

 

Functiekaart 

 
De geelomrande gebieden wijzigen van aanduiding. De Oostvlietpolder krijgt de aanduiding “agrarisch 

landschap-inspelen op de verbinding stad-land” en Veenderveld-2 krijgt de aanduiding bedrijventerrein.  
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Kaart 4.8.4 Ecologische Hoofdstructuur en weidevogelgebieden.  

 
Veenderveld-2 vervalt als “belangrijk weidevogelgebied”. 

 

 

1.2 Herziening Oostvlietpolder Veenderveld 2; Verordening Ruimte 

 

De herziening van de Verordening Ruimte betreft aanpassing van kaart 1, kaart 4a en kaart 6. 

  

Kaart 1 Bebouwingscontouren 

 
 

De bebouwingscontour van de Oostvlietpolder vervalt (het rood gearceerde gebied valt buiten de 

bebouwingscontour). Het gebied van de locatie Veenderveld-2 wordt binnen de contour gebracht. 
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Kaart 4a Ladder voor duurzame verstedelijking 

 
De Oostvlietpolder wordt geschrapt als “nieuw stads- en dorpsgebied” en Veenderveld-2 wordt aangegeven als 

“nieuw stads- en dorpsgebied”. 

 

 

Kaart 6 bedrijventerreinen 

 
De Oostvlietpolder vervalt als “bedrijventerrein” en Veenderveld-2 wordt “bedrijventerrein”. 
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Deel 2 
 
Toelichting op de herziening Oostvlietpolder Veenderveld 2 

 
Aanleiding 

De gemeente Leiden heeft in haar collegeprogramma opgenomen de Oostvlietpolder als bedrijventerrein te 

schrappen en een groene bestemming aan het gebied te geven. Dit heeft de gemeente verzocht aan 

Provinciale Staten. Dit verzoek is niet gehonoreerd maar Provinciale Staten hebben daarover in februari 2011 

een amendement aangenomen waarin de bereidheid is opgenomen om de Oostvlietpolder als bedrijventerrein 

te schrappen ten behoeve van een groene bestemming. Voorwaarde daarbij was dat de gemeente Leiden dit 

eerst ging afstemmen met de regio en daarna een verzoek indiende in het kader van een jaarlijkse 

actualisering van de structuurvisie. In februari 2012 hebben Provinciale Staten motie 336 aangenomen waarin 

zij het college van Gedeputeerde Staten oproepen om uiterlijk in september 2012 een voorstel aan Provinciale 

Staten voor te leggen over de toekomst van de Oostvlietpolder, actief de regionale afstemming te bevorderen 

en draagvlak te verwerven. Vervolgens heeft de gemeente Leiden een gemeentelijk verzoek bij de Provincie 

ingediend de Oostvlietpolder als bedrijventerrein te schrappen in de Actualisering 2012 van de Provinciale 

Structuurvisie (PSV) en Verordening Ruimte (VR). Dit onderwerp is in de Actualisering 2012 aangehouden, 

omdat uit twee behoefteramingen die eind 2011, begin 2012 zijn uitgevoerd bleek dat er nog behoefte was aan 

bedrijventerreinen in het gebied van de stedelijke as Leiden – Katwijk en een zoektocht naar kwalitatief 

gelijkwaardige locaties destijds nog niet gereed was. In maart 2013 is het onderzoek naar compensatielocaties 

voor de Oostvlietpolder afgerond. 

 

Op basis van de uitgevoerde behoefteramingen naar bedrijventerreinen in de regio Holland Rijnland en het 

onderzoek naar compensatielocaties voor de Oostvlietpolder hebben Provinciale Staten op 26 juni 2013 

besloten: 

1  Het voornemen uit te spreken de Oostvlietpolder uit de PSV en VR te schrappen als bedrijventerrein 

en deze locatie weer een groene functie te geven. 

2.  Uit te spreken dat de locatie Veenderveld 2 in de gemeente Kaag en Braassem een acceptabele 

compensatielocatie voor de Oostvlietpolder is. 

3.  De functiewijziging van de Oostvlietpolder, alsmede de functiewijziging van Veenderveld 2 naar 

bedrijventerrein tegelijkertijd in de PSV en VR vast te leggen met een aparte herziening van de ze 

stukken, die -vooruitlopend op de integrale herziening daarvan- begin 2014 zal worden vastgesteld." 

 

Behoefteramingen 

Medio 2011 hebben de regio Holland Rijnland en de gemeente Leiden gezamenlijk opdracht gegeven om te 

komen tot een regionale behoefteraming bedrijfshuisvesting met als doel inzicht te krijgen in de vraag naar 

bedrijventerreinen in deze regio voor de periode tot 2025. Deze behoefteraming is in maart 2012 gereed 

gekomen en vastgesteld door het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de regio Holland Rijnland. 

Ook provincie Zuid-Holland heeft opdracht gegeven tot het uitvoeren van een behoefteraming 

bedrijfshuisvesting voor het grondgebied van de gehele provincie met een uitsplitsing in regio’s. De cijfers uit 

deze behoefteraming zijn verwerkt in de Beleidsvisie regionale economie en energie en in de Actualisering 

2012 van de PSV en VR. 

 

In de Behoefteraming bedrijfshuisvesting van de regio Holland Rijnland is aangetoond, dat er in de hele regio 

tot 2025 nog behoefte is aan 110 hectare nieuw gemengd bedrijventerrein, waarvan 23 hectare als gevolg van 

autonome groei (uitbreidingsbehoefte) en 87 hectare ter vervanging van naar een andere functie te 

transformeren resp. niet succesvol te herstructureren locaties. Berekend is dat van de benodigde 110 hectare 

69 hectare nodig is in het stedelijke gebied van Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude 

(stedelijke as Leiden – Katwijk). In dit gebied bestaat het grootste tekort aan nieuw direct uitgeefbaar gemengd 
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bedrijventerrein, worden relatief veel locaties getransformeerd tot woningbouwlocatie en komt herstructurering 

niet goed op gang. Verder is er slechts beperkte ruimte in dit gebied voor nieuwe gemengde bedrijventerreinen. 

In de provinciale behoefteraming is alleen de behoefte aan nieuw terrein als gevolg van autonome groei 

onderzocht. De provincie komt uit op een behoefte van 50 ha aan nieuw bedrijventerrein in de regio Holland 

Rijnland, nog los van transformatie / herstructurering.  

 

De in de regio thans voorziene beschikbare ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen, inclusief de Oostvlietpolder, 

is net voldoende om de door de regio berekende behoefte te dekken (en onvoldoende om de door de provincie 

berekende behoefte te dekken). Bovendien is niet zeker of alle voorziene ruimte ook op tijd ontwikkeld kan 

worden. Wanneer de Oostvlietpolder ter grootte van 29 hectare geschrapt wordt als bedrijventerrein ontstaat er 

daarom een tekort aan uitgeefbaar terrein. 

 

Onderzoek Compensatielocaties Oostvlietpolder 

Aan onderzoeksbureau BRO is gevraagd een quick scan uit te voeren naar kwalitatief gelijkwaardige 

compensatielocaties voor de Oostvlietpolder binnen de regio Holland Rijnland, met de focus op de as Leiden-

Katwijk. Het onderzoeksbureau heeft binnen deze opdracht de volgende stappen gezet: 

 ontwikkeling criteria om kwaliteit van de mogelijke compensatielocaties af te kunnen zetten tegen de 

kwaliteit van de Oostvlietpolder; 

 selectie van mogelijke compensatielocaties in overleg met provincie, regio Holland Rijnland, gemeente 

Leiden; 

 gesprekken met de betreffende gemeenten om de kwaliteiten van de mogelijke compensatielocaties in 

beeld te brengen;  

 advisering aan de stuurgroep. 

 

Op basis van de quick scan wordt door onderzoeksbureau BRO geconcludeerd dat, hoewel de Oostvlietpolder 

kwalitatief het beste scoort, er alternatieven zijn die de kwaliteit van de Oostvlietpolder benaderen, namelijk 

Veenderveld-2 en Ghoybos. Aangezien de realisatiemogelijkheden van deze twee locaties positief worden 

ingeschat, zouden ze als compensatie kunnen dienen. 

 Veenderveld-2 grenst aan bestaand terrein en het plangebied heeft een omvang van ca. 55 ha bruto. De 

verwerving van de gronden en de exploitatie zijn potentieel kansrijk. Een quick scan heeft aangetoond dat 

de ontwikkeling verkeerskundig te realiseren is, in aansluiting op de infrastructuur en ontsluiting van het 

bestaande bedrijventerrein Veenderveld. De aanwezigheid van een ondergrondse aardgasleiding zorgt 

voor een beperkte risico contour. 

 Het Ghoybos ligt dichter bij de stedelijke as Leiden-Katwijk en sluit aan op een stedelijke ontwikkeling die 

reeds in gang gezet is. De omvang van de locatie is beperkt. De verwerving is kansrijk. In het gebied is 

een aantal woningen gelegen en rond het plangebied een groter aantal. De aanwezigheid van een 

hoogspanningsmast en –leidingen heeft invloed op de uitgeefbaarheid van de locatie. De bestaande 

afspraken ten aanzien van natuur- en recreatiecompensatie en verplaatsing van de 

pannenkoekenboerderij leiden tot intergemeentelijke gevoeligheden. 

 

Het advies van onderzoeksbureau BRO aan de stuurgroep luidt om Veenderveld-2 als primaire locatie te 

selecteren voor nader onderzoek. Indien er onoverkomelijke knelpunten naar boven komen bij de uitwerking 

van de locatie, kan het Ghoybos volgens BRO als terugvaloptie dienen (zie bijlage rapport BRO).  

 

De Stuurgroep Oostvlietpolder (met daarin de Provincie, de regio Holland Rijnland, de gemeenten Leiden en 

Kaag en Braassem vertegenwoordigd) komt op basis van het advies van BRO en de gesprekken met de 

betrokken gemeenten tot de volgende conclusies: 
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 De locatie Veenderveld-2 in de gemeente Kaag en Braassem is een acceptabele compensatielocatie voor 

de Oostvlietpolder. Deze locatie kan net als de Oostvlietpolder ontwikkeld worden als regulier 

bedrijventerrein met ruimte voor HMC. 

 De locatie Ghoybos in Kaag en Braassem is geen acceptabele compensatielocatie vanwege de vele 

knelpunten zoals de geringe omvang, de bestuurlijke afspraken over de recreatieve ontwikkeling en de 

pannenkoekenboerderij en de reeds bekende weerstand van gemeente Leiderdorp, omwonenden en 

pannenkoekenboerderij.  

 De Oostvlietpolder kan worden geschrapt als bedrijventerrein. 

 Het bestuurlijke besluitvormingstraject om de Oostvlietpolder te schrappen als bedrijventerrein en 

Veenderveld-2 aan te geven als bedrijventerrein wordt zo spoedig mogelijk gestart. De planologische 

procedures om de Provinciale Structuurvisie, de Verordening Ruimte, het bestemmingsplan 

Oostvlietpolder, de Regionale Structuurvisie en de Regionale Bedrijventerreinenstrategie aan te passen 

worden ingezet. De planning van gemeente Leiden is om het bestemmingsplan Oostvlietpolder zonder 

bedrijvenbestemming nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 vast te stellen. Voor die tijd 

moet de Provincie een besluit hebben genomen over deze wijziging van de PSV en VR. 

 

Nader onderzoek: beoordeling ruimtelijke kwaliteit 

Als onderdeel van het nader onderzoek heeft er door de provincie een ruimtelijke kwaliteitsbeoordeling van de 

locaties Veenderveld-2 en Ghoybos plaatsgevonden aan de hand van het Gebiedsprofiel Hollands 

Plassengebied. Ten aanzien van het Ghoybos kan enerzijds worden geconcludeerd dat een 

kwaliteitsverbetering kan plaatsvinden door de ontwikkeling van de locatie als bedrijventerrein. Dat kan alleen 

als bij de ontwikkeling van het gebied met de ambities van de kwaliteiten ‘stads- en dorpsrand’ en 

‘bedrijventerrein in stads- en dorpsrand’ rekening wordt gehouden. Aan de andere kant worden, door het 

gebied te ontwikkelen als bedrijventerrein, de ambities bij de kwaliteit ‘vrijetijdslandschap’ uit het gebiedsprofiel 

onhaalbaar voor deze locatie. Het recreatielandschap dat momenteel wordt aangevuld met een toeristische 

trekker (de pannenkoekenboerderij) zal verloren gaan.  

 

Ten aanzien van de locatie Veenderveld-2 kan gezegd worden dat bij de ontwikkeling naar bedrijventerrein de 

ambities bij de kwaliteiten ‘stads- en dorpsrand langs een heldere landschappelijke grens’, ‘snelweg met 

landelijke doorsnijding’ en ‘droogmakerij met restveen in ondergrond’ onhaalbaar worden. De herkenbaarheid 

van de overgang droogmakerij - bovenland en de scherpe begrenzing met een hoogteverschil van 3 meter 

vormen een belangrijke kwaliteit van de plek die volledig verloren gaat bij de omvorming naar een 

bedrijventerrein. Het gebiedsprofiel biedt aanknopingspunten bij de inrichting van de locatie als bedrijventerrein 

die het kwaliteitsverlies deels kunnen beperken. Een deel van de kwaliteiten, zoals openheid en de waarde van 

het gebied voor weidevogels (functiekaart legendaeenheid “belangrijk weidevogelgebied”), zal verloren gaan. 

Het verlies aan belangrijk weidevogelgebied zal nog moeten worden gecompenseerd (beleidsregel 

compensatie 2013).  

Een meer uitgebreide toelichting is te vinden in de bijlage ruimtelijke kwaliteitsbeoordeling. Dit nadere 

onderzoek betreft een intern onderzoek van de provincie en is als zodanig geen onderdeel geweest van de 

afweging van de stuurgroep. 

 

Haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling Veenderveld-2 

Uit nader onderzoek op hoofdlijnen van de provincie naar de locatie Veenderveld-2 komt naar voren dat er een 

leidingenstrook door het gebied loopt. In deze, in de Structuurvisie Buisleidingen voorkomende, strook liggen 

thans twee aardgasleidingen, een C02-leiding en een kerosineleiding. Daarnaast dient hier conform het 

rijksbeleid ruimte vrijgehouden te worden voor het leggen van nieuwe buisleidingen. De consequentie hiervan 

is dat er een strook van 70 meter breed vrij gehouden moet worden van bebouwing. Wel zouden er enkele 

wegen en/of waterlopen de leidingenstrook kunnen kruisen, hetgeen mogelijk het aanleggen van voorzieningen 

vergt. Voor een klein gebied langs de 70-meter brede buisleidingstrook gelden lichte beperkingen met 
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betrekking tot de aantallen aanwezige mensen (groepsrisico) en dus voor het soort toe te laten bedrijven. De 

doorsnijding van de locatie door de leidingenstrook heeft tot gevolg dat het moeilijker wordt om hier hetzelfde 

aantal ha netto te halen als de Oostvlietpolder zou hebben opgeleverd (29 ha), omdat aan de westkant van de 

buisleidingenstrook een relatief klein en vanwege de vorm ervan lastig te verkavelen gebied overblijft. Dit 

aspect zou deels kunnen worden ondervangen door hier bij de inrichting van het gebied rekening mee te 

houden, met dien verstande dat hier (een deel van) de wateropgave ingevuld zal kunnen worden. 

 

Uit de quick scan kwam een ruim positieve grondexploitatie voor Veenderveld-2 naar voren. Wanneer de 

mogelijk negatieve consequenties van de aanwezigheid van de leidingenstrook voor de exploitatie hierin 

meegenomen worden, zou de ontwikkeling nog steeds financieel haalbaar te maken moeten zijn. De gemeente 

Kaag en Braassem ziet voor zichzelf op dit moment geen risicodragende rol in de ontwikkeling van de locatie 

maar wil deze wel planologisch mogelijk maken wanneer zich een ontwikkelende partij meldt. De provincie en 

de gemeente willen de ontsluiting van het bedrijventerrein laten lopen via het naastgelegen 

glastuinbouwgebied Floraweg/Geestweg. Dit glastuinbouwgebied kent een herstructureringsbehoefte. Beide 

partijen zien synergiemogelijkheden in de relatie tussen de locatie Veenderveld II en dit glastuinbouwgebied. 

Veenderveld 2 is daarom door de provincie opgenomen als pilotproject om de nieuwe werkwijze in de 

adaptieve agenda van de Zuidvleugel vorm te geven. Markt en overheid gaan daarbij in een nieuwe 

samenwerking zoeken hoe, in de huidige economische omstandigheden, er tot een optimale benutting 

van de locatie gekomen kan worden. 

 

Groene functie voor de Oostvlietpolder 

In het ontwerpbestemmingsplan voor de Oostvlietpolder van de gemeente Leiden is een groene functie 

opgenomen bestaande uit: 

a. groenvoorzieningen, b. agrarische bedrijven met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische 

bedrijfsvoering; c. extensieve dagrecreatie; d. langzaam verkeer met bijbehorende voorzieningen, e. 

ruiterpaden; f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; g. nutsvoorzieningen; h. in- en uitritten; i. 

hondenuitlaatplaatsen; j. kunstobjecten en k. geluidswerende voorzieningen. 

Op basis van deze gegevens is de aanduiding “agrarisch gebied, inspelen op de verbinding stad-land” 

het meest voor de hand liggend. 

 

Dit nieuwe bestemmingsplan leidt tot een aaneensluiting van het recreatiegebied Vlietlanden, de groene 

Oostvlietpolder en  het Park Cronesteyn. Het geheel krijgt daardoor een meerwaarde als grootschalig 

groengebied in aansluiting op het open landschap van het Groene Hart ten oosten van de A4.. 

 

 


