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In onderstaande tabel vindt u de weergave van de stand van zaken per gemeente
met betrekking tot de vaststelling van een springlocatie. Op dit moment hebben de
gemeenten Gouda, Voorschoten, Reeuwijk samen met Bodegraven een
springlocatie aangewezen. Daarnaast heeft het overgrote deel van de gemeenten
het dossier wel in behandeling, maar laat een definitief voorstel nog op zich wachten.
Voor een aantal gemeenten lijkt het bijna niet mogelijk te zijn om een springlocatie
aan te wijzen of wordt het nut en de noodzaak van een vaste springlocatie niet
ingezien.

Gemeente
Alphen aan den Rijn
Bergambacht

Stand van zaken
KLIC-melding nog niet uitgevoerd. Men loopt tegen praktische problemen aan.
Aangewezen locatie niet mogelijk i.v.m. waterleidingen en vertakkingen van
twee waterleidingbedrijven. Daarom gezocht naar aansluiting bij Ouderkerk,
maar blijkens het besluit in Ouderkerk dus niet mogelijk. Wel bereid om andere
KLIC-meldingen uit te voeren om een mogelijke locatie te vinden.

Bodegraven
Boskoop
Gouda
Hillegom

Zie Reeuwijk
n.n.b.
Het College heeft een positief besluit over springlocatie genomen
Aangewezen locatie is natuurgebied, overige locaties bleken niet beschikbaar.
Aansluiting wordt nu gezocht bij de gemeente Lisse.
Kaag en Braassem zoekt aansluiting bij de gemeente Nieuwkoop. Na
vaststelling in de gemeente Nieuwkoop zal het college geadviseerd worden om
de locatie in de gemeente Nieuwkoop tevens voor Kaag en Braassem vast te
stellen.
Het collegevoorstel ligt klaar, maar dhr. Wienen wil het onderwerp eerst nog
een keer bespreken in het DB. Met indienen wordt gewacht tot na de discussie
in het DB.

Kaag en Braassem

Katwijk

Leiden
Leiderdorp

Voorgestelde locatie op grondgebied van Leiderdorp. Zie Leiderdorp.
I.s.m. Leiden. Zijn bezig met een voorstel. De KLIC-melding is gedaan, de
hulpdiensten zijn akkoord, het cluster Verkeer is akkoord, cluster RO en
Beleid&Projecten moeten nog advies uitbrengen. JZ en MOV zijn bezig met
eigendom, vergoedingsregelingen, verzekeringen en verantwoordelijkheden
gemeenten. Als voorgaande duidelijk is wordt i.s.m. Leiden een collegevoorstel
voorgelegd aan de colleges ter besluitvorming.

Lisse

Voorgestelde locatie ligt ter beoordeling bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling.
Voorgestelde locatie is ongeschikt bevonden. In het kader van de fusie naar de
gemeente Zuidplas is aan de officier veiligheidsregio het verzoek gestuurd om
voor de nieuwe gemeente een nieuw voorstel te doen.

Moordrecht

Nederlek
Nieuwerkerk aan den
IJssel
Nieuwkoop

Voorgestelde locatie is niet geschikt. Geen besluit genomen.
Voorgestelde locatie is ongeschikt bevonden. Zie gemeente Moordrecht.
Voorgestelde locatie is in particulier bezit. Gemeente heeft voorkeur voor
gemeente-eigendommen. Op dit moment heeft het dossier een lage prioriteit.
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Gemeente
Noordwijk

Stand van zaken
Nog geen springlocatie aangewezen. Bezig met het aanwijzen van een
geschikte locatie. Er zijn echter veel partijen betrokken, Noordwijk heeft veel
beschermd duin- en landgebied en Noordwijk is een dichtbevolkte gemeente.

Noordwijkerhout

Voorgestelde locaties liggen op grondgebied van Noordwijk en Katwijk. De
aangewezen locatie op het strand in Noordwijk heeft de voorkeur. Bij beide
gemeenten is echter nog niet formeel een springlocatie vastgesteld, zodat het
aangaan van een overeenkomst ook nog niet zinvol is.

Oegstgeest

Oegstgeest wil graag gebruik maken van springlocatie gemeente Katwijk en
heeft daartoe een formeel verzoek ingediend.
College heeft besloten de voorgestelde locatie niet aan te wijzen. Op dit
moment ligt er een verzoek bij de gemeente Gouda om hun springlocatie in
voorkomende gevallen te mogen gebruiken.

Ouderkerk

Reeuwijk
Rijnwoude
Schoonhoven

Teylingen

Vlist
Voorschoten
Waddinxveen

ZevenhuizenMoerkapelle
Zoeterwoude

Het college heeft op 14 juli 2009 besloten een springlocatie vast te stellen aan
de parallelweg nabij de Reeuwijkse Hout.
Voorgestelde locatie bleek niet geschikt. Op dit moment nog geen formeel
besluit genomen door het college met betrekking tot een nieuwe locatie.
Voorgestelde locatie bleek na KLIC-melding niet geschikt. Vervolgens is binnen
de gemeente geen geschikte locatie gevonden en aansluiting bij Ouderkerk
bleek niet mogelijk. Nu ligt er een voorstel bij de gemeente Gouda om gebruik
te mogen maken van hun springlocatie.
Heeft geen mogelijk springlocatie. De aangewezen springlocatie ligt op
grondgebied van Lisse. Gewacht wordt op de uitkomst van het onderzoek in
Lisse.
Zoekt aansluiting bij Gouda en een eventuele springlocatie in Bergambacht.
Een springlocatie is vastgesteld in een besloten vergadering van het college.
Het besluit is ook niet openbaar gemaakt.
Voorgestelde locatie is na KLIC-melding geschikt bevonden. Echter, één locatie
is niet geschikt i.v.m. bouwproject aankomende jaren. Andere locaties zijn niet
gevonden. Onderwerp is nog niet in college geweest i.v.m. lage prioriteit en
omdat het nut en de noodzaak van het vaststellen van een springlocatie
onduidelijk is.
Voorgestelde locatie was gekoppeld aan Waddinxveen, die is echter door
Waddinxveen niet aangewezen. Zie verder gemeente Moordrecht.
Zoeterwoude beschikt niet over geschikte grond. Zij zoeken aansluiting bij
Leiderdorp
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