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Onderwerp Projectopdracht en krediet Kopermolen 

 

Besluiten:  

1. Kennis te nemen het doorlopen planproces tot heden en het eindproduct daarvan, een 

concept stedenbouwkundige visie; 

2. De projectopdracht Kopermolen te wijzigen door;  

a. Het beleidsakkoord 2018-2022 toe te voegen als beleidsuitgangspunt; 

b. Onder regie van de gemeente een participatietraject te voeren waarbij 

belanghebbenden geraadpleegd worden over de gewenste uitgangspunten en 

doelen voor reconstructie van het winkelcentrumgebied Kopermolen; 

c. Op basis daarvan een Nota van Uitgangspunten op te stellen en deze ter 

besluitvorming voor te leggen aan het college van B en W en de gemeenteraad; 

d. De concept visie ter zijde te leggen en het opstellen van een beter 

stedenbouwkundig plan op te schorten tot na het vaststellen van de Nota van 

Uitgangspunten door de gemeenteraad. 

3. Conform RB 16.0089 Financiële verordening 2016 artikel 22 en RB 16.0858 

Uitvoeringsregels Financiën College 2016 artikel 4, de geraamde kosten van de 

aanvullende gemeentelijke uren ter grootte van € 241.000 ten laste te brengen van het 

krediet Plankosten definitiefase, waarbij deze kosten gedekt worden uit de Reserve 

bedrijfsvoering plankosten; 

4. De brief aan gemeenteraad vast te stellen met informatie over het planproces. 

 

Perssamenvatting:  

Het college van burgemeester en wethouders heeft de projectopdracht voor de Kopermolen 

gewijzigd vastgesteld. Het beleidsakkoord 2018-2022 is toegevoegd als beleidsuitgangspunt. 

Onder regie van de gemeente Leiden start een participatietraject dat moet resulteren in het 

vast stellen van een Nota van Uitgangspunten door de gemeenteraad. Naar verwachting 

wordt deze nota in december aan het college van burgemeester en wethouders 

gepresenteerd.  

Het college stelt ook een aanvullend krediet voor de plankosten ter beschikking. 



Burgemeester en Wethouders 
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Onderwerp  Doorstart planproces Kopermolen    

 

*Z0D629C758E*  
 

 

Geachte raadsleden, 

 

Wij hebben een besluit genomen over het proces rondom de herontwikkeling van de 

Kopermolen waarover wij u hierbij willen informeren. 

 

We hebben kennis genomen van het planproces tot heden. Het eindproduct daarvan, een 

concept Stedenbouwkundige Visie, leggen we terzijde. Het opstellen van een beter plan 

schorten we op, tot na vaststelling van een kader stellende Nota van Uitgangspunten door uw 

raad. 

 

Om te komen tot een Nota van Uitgangspunten starten we na de zomer een participatietraject. 

Daarbij zullen de belanghebbenden geraadpleegd worden over de gewenste uitgangspunten 

en doelen voor reconstructie van het winkelcentrumgebied Kopermolen.  Het participatietraject 

wordt ingericht, in overleg met een vertegenwoordiging van belanghebbenden. 

 

Wij streven ernaar u eind dit jaar een raadsvoorstel van de Nota van Uitgangspunten toe te 

zenden. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en Wethouders van Leiden, 

de Secretaris,  de Burgemeester, 

 


