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Onze fractie heeft vernomen dat inmiddels nagenoeg alle bewoners van de het complex Pinksterbloem 

zijn verhuisd, maar de Raad is nog niet gekend in de plannen voor de nieuwbouw. 

1. Wanneer en hoe wordt de Raad betrokken bij de plannen. 

Antwoord: 

Er is op dit moment nog geen concreet plan van Rijnhart Wonen voor nieuwbouw op deze 

locatie. Er vinden wel verkenningen naar de mogelijkheden plaats. Deze verkenningen zijn nog  

onderwerp van gesprek tussen Rijnhart Wonen en het college. Op het moment dat er meer 

duidelijkheid is over een plan zullen wij u informeren. Wij zullen daarnaast, zoals gebruikelijk is,  

de uitgangspunten en randvoorwaarden die als kader zullen gelden voor de ontwikkeling van 

deze locatie ter vaststelling aan u voorleggen.  

2. Is al bekend hoeveel extra woningen er kunnen worden gerealiseerd?  

Antwoord: 

Nee, zie het antwoord op vraag 1. 

 

GroenLinks ziet verdichting als noodzaak gezien de wens om de polders groen te houden, maar heeft 

daarnaast ook de wens parkeren op maaiveld waar mogelijk terug te dringen, met het oog op verfraaiing 

van het dorp, maar ook met het oog op klimaatbestendigheid en mogelijkheden tot vergroening. Om die 

reden lijkt ons de verbouwing een uitgelezen kans om een grote parkeergarage te realiseren die niet 

alleen dienst doet voor de nieuw te bouwen woningen, maar ook kan leiden tot minder parkeerplaatsen 

aan de Splinterlaan, Van der Marckstraat en een einde kan maken aan het parkeren op de stoep aan 

beide zijden van de Meijelaan. De gewonnen ruimte in de buitenruimte kan worden gebruikt om te 

vergroenen, voor kleine parkjes (ook met het oog op de door corona verstrekte behoefte aan 

buitenrecreatie direct rondom het eigen huis). Ook zou er meer oppervlaktewater kunnen worden 

gerealiseerd, zeker in die wijk, met het oog op wateroverlast geen overbodige luxe naar ons idee. 

Financiering voor de parkeergarage zou dan vanuit beschikbare middelen voor die diverse opgaven bijeen 

kunnen worden gebracht. 



3. Heeft het college een dergelijk, meer integrale benadering voor verschillende opgaven 

overwogen? 

Antwoord: 

Het college kijkt integraal naar de ontwikkeling van de locatie en houdt daarbij rekening met de 

opgaven voor dit gebied.  

4. Zo nee, waarom niet?  

5. Zo ja, wat is het resultaat van die overweging?  

Antwoord: 

Zoals onder antwoord 1 is aangegeven vinden nog verkenningen naar de mogelijkheden plaats. 

6. Zo ja, waarom is de Raad niet betrokken bij die overweging? 

Antwoord: 

Zie het antwoord op vraag 1.  

 

Wij zouden daarnaast het college een aantal vragen willen voorleggen met betrekking tot de huidige 

parkeernormen: 

7. Voor (sociale) woningbouw geldt nog steeds een parkeernorm die zeer hoog is vergeleken met 

het werkelijke autobezit in de gemeente, zoals hier te zien is: 

https://public.tableau.com/profile/staatvanzuidholland#!/vizhome/Ruimte_autobezit_per_g

emeente_publiek/Dashboard1?publish=yes 
 

 

Antwoord: 

De (sociale) parkeernormen van Leiderdorp zijn gebaseerd op parkeerkencijfers van het 

kennisinstituut verkeer en vervoer CROW en voor het laatst geactualiseerd in het Addendum 

Parkeerbeleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld in maart 2016.  

De gemeente Leiderdorp heeft verschillende parkeernormen voor (sociale) woningen die 

gebaseerd zijn op de prijsklasse (WOZ-waarde) van de woning. Daarnaast zijn er ook aparte 

parkeernormen voor kamerbewoning en woningen met een zorgfunctie (zoals wonen in een 

aanleunwoning en woonzorg voor gehandicapten); deze parkeernormen zijn gebaseerd op het 

aantal wooneenheden. 

De aangeleverde website geeft het autobezit aan per woonoppervlakte. Dit is een andere 

eenheid dan gehanteerd wordt in de parkeernormen van Leiderdorp. 

 

8. Is het college bereid op basis hiervan de parkeernorm te herzien? 

 

Antwoord: 

De Mobiliteitsvisie Bereikbaar en Op Weg is begin dit jaar vastgesteld. Als uitwerking daarvan zijn 

eerst de nota’s per vervoerwijze opgepakt. Deze worden dit najaar aangeboden aan de Raad. De 

actualisatie van de nota parkeren staat voor 2021 op het programma. Dan worden ook de 

parkeernormen geëvalueerd. 

 

9. Heeft het college al nagedacht over welke parkeernormen zij wil hanteren voor de 

ontwikkelingen aan de Baanderij? 

 

Antwoord: 

Het parkeerbeleid met daarin de parkeernormen zijn van toepassing voor het gehele grondgebied 

van de gemeente Leiderdorp dus ook de Baanderij. 

 

10. Is het college bereid met de Raad in gesprek te gaan over mogelijke andere oplossingen dan het 

simpelweg toepassen van de thans geldende parkeernormen? 

https://public.tableau.com/profile/staatvanzuidholland#!/vizhome/Ruimte_autobezit_per_gemeente_publiek/Dashboard1?publish=yes
https://public.tableau.com/profile/staatvanzuidholland#!/vizhome/Ruimte_autobezit_per_gemeente_publiek/Dashboard1?publish=yes


 

Antwoord: 

Het College ziet het actualiseren van de nota parkeren als geschikt moment om met de Raad over 

het parkeerbeleid in gesprek te gaan.  

Bij een ontwikkeling van de locatie Pinksterbloem hanteert het college als uitgangspunt het 
vigerende parkeerbeleid waarbij met de specifieke situatie van de locatie rekening zal worden 
gehouden. Dit kan ertoe resulteren dat indien nodig beargumenteerd gebruik wordt gemaakt van 
de mogelijkheid tot afwijken die in het beleid wordt geboden.  

 


