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 2020 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 10 November  2020 

     

Onderwerp: Herinrichting Statendaalderplein  Aan de raad.  

 

 

*Z030A526651* 
Beslispunten 

1.  In te stemmen met de herinrichting van het Statendaalderplein conform  Voorlopig Ontwerp d.d. 22 

januari 2020 

2. Een uitvoeringskrediet van € 175.000,- beschikbaar te stellen voor de kosten van herinrichting van 

het Statendaalderplein en een verbetering van het voorplein incl. heldere aansluiting  voor langzaam 

verkeer naar het kruispunt Engelendaal.  

3. Een bijdrage van €125.000 uit de reserve Bouw- en grondexploitaties. 

4. Instemmen met het verhogen van de onttrekking aan de voorziening Wegen in 2020 met €33.685 en 

het verlagen van de onttrekking in 2024 met hetzelfde bedrag als gevolg van het verschuiven van het 

groot onderhoud naar 2020. 

5. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijzing. 

 

1 SAMENVATTING  

Plannen voor de ontwikkeling van het Centrumplein zijn hernieuwd  in ontwikkeling. Verbetering van 
het openbaar gebied na afronding van de bouwplannen van Wereldhave was daarbij een onlosmakelijk 
deel. Zeker is dat planvorming en dus ook  uitvoering nog enige tijd op zich laat wachten. Het 
achterstallig onderhoud is nu zo zichtbaar dat actie geboden is en ook door uw  raad is gevraagd.  
Voorstellen voor een verbeterde inrichting  zijn door een extern bureau voorbereid en besproken in een 
klankbordgroep. De herinrichting gaat verder dan het normale onderhoud en zou volgens  de 
overeenkomst  van 2012 voor rekening van de ontwikkelaar  moeten komen. Zo lang er echter geen 
zicht is op een concreet nieuwbouwplan op de locatie van het oude gemeentehuis kan/wil de 
ontwikkelaar  geen toezeggingen doen. Voorgesteld wordt verder te gaan op basis van het thans 
voorliggende ontwerp, het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen en de extra kosten  in te 
brengen  bij de uiteindelijke eindafrekening met  de ontwikkelaar  voor de verdere ontwikkeling van dit 
plangebied. 
 
2 Inleiding 

Er moet op  korte termijn iets gebeuren aan het Statendaalderplein. Ook de gemeenteraad heeft daar-
om (in december 2018 al) gevraagd. In afwachting van plannen voor de voormalige locatie van het 
gemeentehuis, is er fors achterstallig onderhoud. Er zal een afweging moeten worden gemaakt tussen 
een kleine verandering (bijvoorbeeld muurtje weg, trappartij aanpassen, straatmeubilair vernieuwen) 
of  meteen een grotere  aanpassing en opknapbeurt die aansluit op de mogelijke toekomstige ontwik-
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keling van het gemeenteplot. Stedenbouwkundig bureau Urban Synergy heeft enkele varianten 
geschetst voor het opknappen van het plein. U vindt ze in Bijlage 1. Voorlopig Ontwerp 
Statendaalderplein.  
 
 
Er zijn 2 varianten voorbereid. Een voor de korte termijn en een voor de lange termijn.   
 
Pleininrichting variant korte termijn 
In de sobere variant  wordt het muurtje op het plein verwijderd en vervangen door een groenstrook 
met nieuwe zitelementen. De routing voor langzaam verkeer op het ‘voorplein’ wordt verbeterd en 
voorzien van plantenvakken met zitgelegenheid.  
De kosten van deze variant zijn globaal geraamd op € 175.000. Daarbij wordt ook het aangrenzende 
gebied (aan de kant waar voorheen het CJG was gevestigd) opgeknapt en opgehoogd, hetgeen echt 
noodzakelijk is.  
 
Pleininrichting variant lange termijn 
Urban Synergy heeft ook een verdergaande variant geschetst die rekening houdt met de mogelijk 
toekomstige bebouwing. In die variant wordt het plein over een groter deel verlaagd met trappartijen 
annex zitplekken. De kosten van deze variant zijn globaal 2 x zo veel, € 350.000,-, en achten wij op dit 
moment niet verantwoord omdat de plannen voor de locatie gemeentehuis nog niet helder zijn.  

 
3 Beoogd effect 

1. Een zo veilig en goed mogelijke functionerende openbare ruimte te creëren;   

2. Beschikbaar krijgen van de benodigde financiële ruimte om dit uit te voeren; 

3. Akkoord dekking van de kosten. 

4 Argumenten 

1. Instemmen met  herinrichting van de Statendaalderplein en het beschikbaar stellen van het 
uitvoeringskrediet omdat: 

- de oorspronkelijke plannen geen doorgang vinden en het nog lange tijd kan duren voordat nieuwe 
ontwikkelingsplannen voor de locatie oude gemeentehuis vorm krijgen en tot uitvoering kunnen 
worden gebracht; 

- opknappen hoog nodig is voor de trappartijen aan zijde waar voorheen het  CJG was gevestigd; 

- in alle varianten van toekomstige inrichting van dit Statendaalderplein het muurtje verdwijnt en er 
nu gelegenheid is om dit te verfraaien tot een bredere en aantrekkelijke groenstrook; 

- de toegang van  de Laan van Berendrecht over het Engelendaal voor het langzaam verkeer onveilig 
is; 

- het straatmeubilair aan vervanging  toe is;  

-  de ontwikkelaar in principe wel bereid is bij te dragen maar dit in relatie wil zien met de 
herontwikkeling van de locatie oude gemeentehuis en bovendien een investeringsstop heeft in 
verband met Corona. 
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5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Waarom  komen deze kosten vooralsnog niet voor rekening project?  Ontwikkelaar/bouwer.  

De uitbreidingsplannen voor Winkelhof zijn vanwege de crisis gecanceld. De inrichtingsplannen voor de 
omgeving hingen en hangen ook straks nauw  samen met de herontwikkeling en kan hier eigenlijk niet 
los van gezien worden. De overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar van mei 2009 voorziet in de 
complete herinrichting voor rekening van de ontwikkelaar. Een bijdrage van de ontwikkelaar voor de 
herinrichting van kruispunt Engelendaal  is wel reeds ontvangen. Als gemeente willen wij niet langer 
wachten op de uiteindelijke planvorming, ontwikkeling en uitvoering  voor de locatie oude gemeen-
tehuis. Dat kan nog jaren duren. Omdat dit plein helemaal zou worden heringericht zijn er weinig 
gelden voor onderhoud en zeker niet voor achterstallig onderhoud.  Gelet op de noodzaak nu het plein 
aan te pakken stellen wij voor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen teneinde in ieder geval het 
werk te kunnen uitvoeren en deze later met de ontwikkelaar in te brengen bij planvorming van de 
locatie oude gemeentehuis.  

 
6 Communicatie 

Bij de verdere uitwerking van de plannen zullen omwonenden worden  geïnformeerd  over het hoe, wat 
en wanneer. De eerste schetsen zijn tot stand gekomen in overleg met Omwonenden Vereniging 
Centrumplan (OVC) en zijn getoond bij een openbare bijeenkomst van de raad op 3 maart 2020. 
 

7 Financien 
 
1. Een uitvoeringskrediet van € 175.000,- beschikbaar te stellen voor de kosten van herinrichting van 
het Statendaalderplein en een verbetering van het voorplein incl. heldere aansluiting  voor langzaam 
verkeer naar het kruispunt Engelendaal.  
 
2. In te stemmen met een bijdrage van €125.000 uit de reserve Bouw- en grondexploitaties. 
 
3. Instemmen met het verhogen van de onttrekking aan de voorziening Wegen in 2020 met €33.685 en 
het verlagen van de onttrekking in 2024 met hetzelfde bedrag als gevolg van het verschuiven van het 
groot onderhoud naar 2020. 
 
4.In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijzing. 
 
Nb.   De resterende kosten zijn reeds in de begroting opgenomen voor vervanging meubilair, openbare 
verlichting en riolering.  
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Programma 2020 2021 2022 2023 2024 

Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = 
voordeel) 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

1 Meedoen in Leiderdorp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Aantrekkelijk Leiderdorp 0 0 33.685 0 0 0 0 0 -33.685 0 

3 Bestuur en organisatie 
Leiderdorp 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Algemene Dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Overhead, VPB en onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten 0 - 33.685 - - - - - -33.685 - 

Mutatie reserves 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 

Resultaat 
0 158.685 0 0 -33.685 

neutraal Niet neutraal neutraal neutraal Niet neutraal 

 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

Bijlagen:  

Voorlopig Ontwerp  Herinrichting Statendaalderplein d.d. 22 januari 2020 


