
POLITIEKE AVOND 2 februari 2015  

 
20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Driemasterlocatie ontwikkelvisie 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de ontwikkelvisie, met daarin 4 scenario’s met 
ontwikkelrichtingen, vast te stellen als richtinggevend voor de herontwikkeling voor de 
Driemasterlocatie. Ter besluitvorming door de raad. 

 
4. Samenwerkingsovereenkomst Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 

Op verzoek van het CDA geagendeerd voor bespreking. In de samenwerkingsovereenkomst 
staan een aantal toezeggingen over middelen die Leiderdorp ter beschikking stelt (2 miljoen) 
en over de bijdrage van andere gemeenten aan Leiderdorpse projecten.  
 

5. Speelruimtebeleid stand van zaken brief van college  d.d. 8 januari 2015 
Op verzoek van D66 geagendeerd voor bespreking in verband met aanpassingen in dit 
uitvoeringsdocument. 
 

6. Rondvraag 
 

7. Sluiting 
 
 
 

PAUZE  

 
 
21.30 UUR* BESLUITVORMING RAAD AGENDA 
Voorzitter : Laila Driessen 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde en mededelingen 

 Raadsvraag 4 raad 150112: Laan van Berendrecht (D66) 
 

4. Verordening individuele Inkomenstoeslag Leiderdorp 2015 
De vraag aan de raad is deze verordening vast te stellen. De inkomenstoeslag is een 
inkomensondersteunende maatregel voor personen die langdurig een laag inkomen hebben 
en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering. Doel van deze verordening is het 
vastleggen van regels over het verlenen van deze toeslag.  
 

5. Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Leiderdorp 2015 
De vraag aan de raad is deze verordening vast te stellen. Doel van deze verordening is om 
lokaal te regelen op welke gronden schoolbesturen met schoolgebouwen in aanmerking 
komen voor voorzieningen in de huisvesting.  
 

6. Regeling budgethouder Griffie gemeente Leiderdorp 2015 
De budgethoudersregeling is geactualiseerd en de vraag aan de raad is deze vast te stellen.  
 
 



7. Lijst van toezeggingen en moties 
Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda:  https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3 
 
Toezeggingen/moties waarvan de deadline aan de orde is:  

 Servicepunt71 - Het college zegt toe de notitie inkoopvoordeel ter beschikking te 
stellen via het RIS. 

 Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2013/2014 - Het college zegt een notitie toe 
over deze kaders.  

 MEAS - Een half jaar na gereedkomen IVVP Zijlkwartier en bewoning regelt het 
college i.o.m. bewoners een verkeerstelling en verslag aan raad.  

 Sportnota - 141030 brief van college in RIS over datum plan van aanpak, college legt 
plan van aanpak in februari 2015 voor aan raad. 

 Ruimtelijke structuurvisie - Bij de concrete uitwerking neemt het college suggesties 
vanuit de raad mee over onder andere de functies van diverse gebieden, de 
Baanderij, betrekken fietsbalans. Ook de regio krijgt aandacht. Stand van zaken? 

 
8. Ingekomen stukken 

De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken. 
N.B. Wilt u als raadslid/fractie een brief op een andere wijze afhandelen dan aangegeven? 
Dan graag van te voren aangeven via griffie@leiderdorp.nl (uiterlijk vrijdag 30 januari voor 
12.00 uur). 
 

9. Vaststellen besluitenlijst raad 12 januari jl. 
 

10. Sluiting 
 
Leiderdorp, 19 januari 2014 
namens de voorzitter van het Politiek Forum, 
 
mw. J.C. Zantingh, griffier 

*De aanvangstijd is indicatief 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3
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Afdeling:

  

 Beleid Ruimte  Leiderdorp, 15 januari 2015 

Onderwerp: Ontwikkelvisie Driemasterlocatie    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. Z/14/003564/17712 van 6 januari 2015; 

gezien het advies van het politiek forum van 2 februari 2015; 

gelet op het bepaalde in artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De Ontwikkelvisie Driemasterlocatie, met daarin 4 scenario’s met ontwikkelrichtingen, 
vast te stellen als richtinggevend voor de herontwikkeling van de Driemasterlocatie. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 2 maart 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

*Z003A52B3B
F* 
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Afdeling:   Beleid Ruimte  Leiderdorp, 15 januari 2015 

Onderwerp:  Raadsvoorstel Ontwikkelvisie 

Driemasterlocatie 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De Ontwikkelvisie Driemasterlocatie, met daarin 4 scenario’s met ontwikkelrichtingen, 
vast te stellen als richtinggevend voor de herontwikkeling van de Driemasterlocatie. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het gebouw van voormalige basisschool De Driemaster aan de Wilddreef 2 wordt in 

de eerste maanden van 2015 gesloopt. Voor de herontwikkeling van de 

Driemasterlocatie is een ontwikkelvisie met scenario’s voor woningbouw opgesteld. 

Deze ontwikkelvisie ligt aan u voor ter vaststelling. 

Met het vaststellen van de ontwikkelvisie begint het proces om tot nieuwbouw te 

komen pas. Met de scenario’s als leidraad kan een ontwikkelaar een concreet plan 

gaan maken voor de locatie. De scenario’s moeten gezien worden als kader, dat 

een bandbreedte aangeeft waar qua woningbouwprogramma aan gedacht kan 

worden. Dat er meerdere scenario’s zijn, zorgt voor flexibiliteit in de 

ontwikkelmogelijkheden van het gebied. Afhankelijk van het type woningbouw en de 

doelgroep levert elk scenario een ander financieel beeld op, maar dit heeft 

bijvoorbeeld ook invloed op de parkeerbalans. Bij de uitwerking naar een concreet 

plan zal verder ingezoomd worden op zaken als groen, water, parkeren, bezonning 

en privacy. Deze zaken werden ook als aandachtspunt benoemd door omwonenden 

tijdens de raadsinformatieavond op 15 december 2014. De uitwerking kan 

betekenen dat het aantal woningen iets kan wijzigen of dat met een gebouw iets 

geschoven wordt om tot een optimale inpassing te komen. 

 

De ontwikkelvisie bevat vier verschillende scenario’s. In alle scenario’s is rekening 

gehouden met een bandbreedte van 40 tot 80 (zorg)woningen. Indien uw raad vindt 

dat er een ongewenst scenario is opgenomen, verzoeken wij u de ontwikkelvisie 

zonder dit scenario gewijzigd vast te stellen. 

*Z0039FE342
1* 
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Coalitieakkoord 

In het coalitieakkoord wordt de Driemasterlocatie gezien als ontwikkellocatie voor 

gemengde bebouwing voor starters en senioren. Daarnaast wordt ook ingezet op 

doorstroming uit het segment sociale woningbouw en bouwen voor het segment 

vlak boven de inkomensgrens voor sociale woningbouw. De ontwikkelvisie gaat nog 

niet specifiek in op woningtype en doelgroep. Dit biedt de ontwikkelaar flexibiliteit bij 

uitwerking van een scenario op de specifieke woonbehoefte te kunnen inspelen, 

rekening houdend met het coalitieakkoord. De actuele regionale woonbehoefte 

moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening met de ladder voor duurzame 

verstedelijking onderbouwd worden, conform het Besluit ruimtelijke ordening. 

 

Scenario’s en studiegebied 

Het studiegebied van de ontwikkelvisie is groter dan de Driemasterlocatie zelf. 

Toen gestart werd met de ontwikkelvisie bleek dat er verschillende ontwikkelingen 

speelden, waardoor het verstandig was om het gebied meer integraal te bekijken. 

- het gebouw van Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL) aan de Lijnbaan zou 

leeg komen in verband met de verhuizing naar de Brede School West (BSW). 

SKL heeft gevraagd te participeren in de integrale ontwikkeling van de 

Driemasterlocatie met oog op verkoop van haar eigen gebouw (zie ook 

kanttekeningen); 

- Stichting Philadelphia heeft haar hoofdvestiging aan de Wilddreef en ziet in de 

herontwikkeling een mooie kans om haar drie vestigingen in Leiderdorp samen 

te voegen op één locatie. Hiermee kan ingespeeld worden op de veranderende 

zorg en meer efficiëntie in de bedrijfsvoering gebracht worden (bijv. minder fte 

nodig op één locatie, geen vervoer noodzakelijk tussen de locaties). (zie ook 

kanttekeningen). 

- Rijnhart Wonen heeft de wens geuit om sociale woningbouw te kunnen 

ontwikkelen. 

Rijnhart Wonen en Philadelphia hebben de handen ineen geslagen en gezamenlijk 

twee scenario’s ontwikkeld (scenario 2 en 3) die opgenomen zijn in de 

ontwikkelvisie. Hiermee kan zowel sociale woningbouw ontwikkeld worden als 

voorzien worden in een sociaal-maatschappelijk doel, namelijk het huisvesten van 

mensen met een beperking.  
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Participatie 

Met omwonenden en stakeholders in het gebied (SKL, Rijnhart Wonen en 

Philadelphia) zijn twee werksessies gehouden.  

Tijdens de eerste werksessie is gezamenlijk een SWOT-analyse van het gebied 

gemaakt (sterke en zwakke factoren, kansen en bedreigingen van het gebied). Het 

stedenbouwkundig bureau MDBS heeft naar aanleiding van deze SWOT-analyse 

een aantal scenario’s ontwikkeld. Daarnaast hebben, zoals hierboven omschreven, 

ook Rijnhart Wonen en Philadelphia een tweetal scenario’s gemaakt. 

Tijdens de tweede werksessie zijn deze scenario’s in maquettevorm besproken. 

Naar aanleiding van de opmerkingen zijn de scenario’s hier en daar aangepast en 

opgenomen in de Ontwikkelvisie. 

Tijdens het proces is het studiegebied groter geworden dan alleen de 

Driemasterlocatie. Daarom is een informatieavond voor de raad gehouden op 15 

december 2014 waarvoor ook omwonenden uitgenodigd zijn. De omwonenden 

gaven als voornaamste aandachtspunten aan: bezonning en privacy, rust, groen en 

water en voldoende parkeren.  

Met het vaststellen van de visie is er nog geen concreet plan. Omwonenden worden 

bij de verdere planontwikkeling betrokken. Daarnaast hebben zij inspraak via de 

reguliere ruimtelijke procedures om tot vergunningverlening te komen. Bij een 

concreet plan is ook een raadsbesluit noodzakelijk. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Met de bouw van de Brede School West (BSW) zou de school op de 

Driemasterlocatie haar onderwijsfunctie verliezen en leeg komen te staan. Inmiddels 

is in oktober 2014 de tijdelijk gehuisveste Prins Willem-Alexanderschool verhuisd 

naar de BSW. De sloop van de voormalige Driemasterschool wordt voorbereid, met 

geplande uitvoering begin 2015. 

Op de Driemasterlocatie is woningbouw gepland. De gemeenteraad heeft op 12 

februari 2007 het beleidskader voor de BSW vastgesteld, waarin is vastgelegd dat 

op de Driemasterlocatie woningbouw ontwikkeld kan worden. Ook in het 

coalitieakkoord wordt gesproken over woningbouwontwikkeling. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 
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Het project heeft een samenhang met het beleidsveld Wonen. Uit de Leiderdorpse 

woonvisie ‘Gewoon lekker wonen’ en uit de ‘Regionale woonagenda Holland 

Rijnland’ blijkt dat er een grote behoefte is aan nieuwe woningen. De 

Driemasterlocatie kan hierin een rol vervullen en op deze wijze bijdragen aan de 

lokale en regionale woonbehoefte. 

Ook is er samenhang met Ruimtelijke ordening. Met deze ontwikkeling wordt 

bijgedragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is er samenhang met het 

Grondbeleid, de grondprijzen uit het grondbeleid worden als uitgangspunt genomen 

bij de herontwikkeling. De gemeente heeft een faciliterende rol in de 

herontwikkeling.  

 

 

2 Beoogd effect 

Het creëren van een ontwikkelvisie die richtinggevend is voor de herontwikkeling van 

woningbouw op de Driemasterlocatie. 

 

 
3 Argumenten 

1.1 Het schoolgebouw wordt momenteel gesloopt, de locatie komt vrij. 

Met de sloop is het terrein klaar voor herontwikkeling en verkoop. Ter voorbereiding op 

de herontwikkeling is er een ontwikkelvisie gemaakt om hier richting in te geven. 

 

1.2 Ontwikkelvisie is belangrijk voor herontwikkeling. 

De ontwikkelvisie geeft een beeld van de ontwikkelrichtingen voor de locatie. Het is 

belangrijk om instemming van de raad te hebben over de ontwikkelvisie met 

ontwikkelrichtingen/scenario’s. De scenario’s bieden binnen bandbreedtes flexibiliteit 

en geven richting aan de volgende stap voor herontwikkeling van de locatie. 

 

1.3 Herontwikkeling woningbouw voorziet in woonbehoefte. 

Er is al jaren een grote vraag naar woningen in de regio. Nieuwbouw van woningen 

voorziet in een actuele woonbehoefte in Leiderdorp en de regio, zoals ook verwoord in 

de lokale woonvisie ‘Gewoon lekker wonen’ en de ‘Regionale woonagenda Holland 

Rijnland’. Het coalitieakkoord gaat uit van woningbouw op deze locatie. 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Leegkomende locaties Philadelphia 

Indien Philadelphia haar twee locaties op de Merelstraat en Simon Ouwerkerkstraat kan 

samenvoegen op de Wilddreef, biedt dit kansen voor de vrijkomende locaties. De Simon 

Ouwerkerkstraat wordt gehuurd van Rijnhart Wonen en kan woonruimte aan andere 

woningzoekenden bieden. Voor de Merelstraat zal onderzocht moeten worden of deze 

woningen bijvoorbeeld geschikt zijn voor senioren of anderszins. De locatie Merelstraat is 

eigendom van Philadelphia. 

 

1.2 Gebouw SKL Lijnbaan 

SKL is gezien het leeg komen van het gebouw zijdelings bekeken tijdens de werksessies 

en opgenomen in de ontwikkelvisie. Het betreft echter geen gemeentegrond, dus de 

gemeente kan hier maar beperkt in sturen. Op de grond lag wel een eerste recht van koop 

voor de gemeente. Op 16 december 2014 hebben wij besloten om af te zien van het eerste 

recht van koop van het gebouw van SKL. Het past namelijk niet in het gemeentelijk beleid 

om grond aan te kopen. De  gemeente heeft geen rol van projectontwikkelaar, ook niet bij 

de Driemasterlocatie. 

 

1.3 Financiën 

De scenario’s zijn op basis van een aantal aannames globaal doorgerekend. Voor dit 

moment geeft de globale doorrekening per scenario voldoende inzicht in kosten en 

opbrengsten. Bij een concreet plan van een ontwikkelaar met meer duidelijkheid over het 

precieze aantal woningen en woningtype(s) kan het geheel preciezer doorgerekend 

worden. (zie ook Kosten baten, dekking en vertrouwelijke bijlage 2). 

 

5 Duurzaamheid 

Door de Omgevingsdienst West-Holland is een quickscan gedaan op verschillende 

milieuaspecten (zie bijlage 3). Hieruit blijkt dat met name geluid een aandachtspunt is voor 

de herontwikkeling. Er is aanvullend een natuurtoets uitgevoerd, waaruit blijkt dat bij de 

herontwikkeling rekening gehouden moet worden met diersoorten, maar dat dit de 

ontwikkeling niet in de weg staat (zie bijlage 4). 

Op het bouwplan is het Regionaal beleidskader duurzame stedenbouw van toepassing. In 

de regio Holland Rijnland zijn afspraken gemaakt over duurzame stedenbouw en 
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duurzaam bouwen.  

 

 
6 Communicatie en participatie 

Om te komen tot de ontwikkelvisie zijn omwonenden en andere stakeholders uit het gebied 

betrokken. Ook bij de uitwerking van één van de scenario’s is het van belang dat 

omwonenden en belanghebbenden betrokken worden. 

 

 
7 Kosten, baten en dekking 

De verkoop van de gronden ten behoeve van woningbouwontwikkeling op de 

Driemasterlocatie moet voldoende middelen opbrengen om in ieder geval budgetneutraal 

uit te komen. Gemaakte plankosten en sloopkosten worden hierin meegenomen. Er wordt 

uitgegaan van een positieve opbrengst, dit is uiteraard afhankelijk van het type 

woningbouw. Sociale woningbouw zal bijvoorbeeld minder financiële opbrengst genereren, 

maar voorziet wel in de opgave voor sociale woningbouw. 

Het grondbeleid is uitgangspunt bij de verkoop van de gronden. 

De opbrengst is afhankelijk van het scenario en het type woningbouw (bijv. sociale huur of 

duurdere koop).  

 

Globale opbrengsten Sociale huur Sociale koop / lage vrije 

sector huur  

scenario 1 0 / - ++ 

scenario 2 + ++ 

scenario 3 + ++ 

scenario 4 -- + 

 

Zie ook vertrouwelijke bijlage 2. 

 

 

8 Evaluatie 

Na realisatie van woningbouw kan de werkwijze met een ontwikkelvisie en het 

participatieproces geëvalueerd worden. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

 
1. Ontwikkelvisie locatie Driemaster. 
2. Vertrouwelijke financiële bijlage Ontwikkelvisie locatie Driemaster. 
3. Quickscan milieuaspecten, Omgevingsdienst West-Holland, 19 maart 2014. 
4. Natuurtoets W4, 22 oktober 2014. 



 Ontwikkelvisie locatie Driemaster





Inleiding 

Leiderdorp wordt voorlopig niet meer groter. Na decennia van 

grootschalige uitbreidingen zijn de grenzen (voorlopig) bereikt. Dat komt 

deels omdat we de ruimte rondom het dorp open willen houden en 

tegelijkertijd omdat de vraag naar nieuwe gebouwen is afgeremd. Toch 

groeit Leiderdorp nog ,door binnen de huidige grenzen locaties te 

ontwikkelen. Leiderdorp breidt niet meer uit, maar in. 

Ontwikkelen in bestaand stedelijk gebied vraagt wel om een andere 
benadering. Nieuwe gebouwen en nieuwe openbare ruimte wordt niet op 
een leeg vel getekend, maar moet worden ingepast in wat al is. 
Tegelijkertijd is er veel behoefte aan flexibiliteit. Plannen zijn snel 
achterhaald en worden steeds vaker in een laat stadium nog aangepast. 
Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en tegelijkertijd de politiek en de 
burger actief mee te laten denken over de binnenstedelijke ontwikkeling, 
maken we voorafgaand aan gedetailleerde bouwplannen visiedocumenten. 
Afhankelijk van de grootte van het gebied noemen we die structuurvisie 
(het hele dorp), gebiedsvisie (voor een wijk of buurt) en ontwikkelvisie 
(voor één locatie). 

Deze begrippen zijn niet uniek of nieuw, maar voor de Leiderdorpse 

praktijk is tot nu toe enkel ervaring opgedaan met de gebiedsvisie. Het 

format voor een ontwikkelvisie is nog in ontwikkeling en voor de 

Driemasterlocatie is ook geëxperimenteerd door al in de definitiefase van 

het project met omwonenden in gesprek te gaan over de 

ontwikkelmogelijkheden. De ontwikkelvisie bestaat daarom uit een 

combinatie van documenten. Centraal staat de stedenbouwkundige studie 

waarin de gebiedsanalyse en verschillende ontwikkelscenario’s zijn 

opgenomen. Deze studie vormt de basis voor verdere uitwerking en 

beschrijft de ontwikkelkansen van de locatie deels in aanwezige en te 

ontwikkelen kwaliteiten en deels in schetsontwerpen waarmee de invulling 

van de locatie wordt verbeeld.  

Het werken met scenario’s moet voldoende flexibiliteit bieden voor de 

ontwikkeling. De ontwikkelvisie heeft daarom niet het karakter van een 

hard kader, maar is bedoeld als basis voor verdere uitwerking. Doordat de 

scenario’s verschillende oplossingen bieden kan een ontwikkelende partij 

nog keuzes maken bij de uitwerking en tegelijkertijd een inschatting maken 

van het draagvlak voor het plan. 

De scenario’s zijn daarnaast op (financiële) haalbaarheid getoetst. Voor alle 

scenario’s geldt dat bij de uitwerking het mogelijk moet zijn om te voldoen 

aan wettelijke vereisten en beleidskaders. Mede daarom is bij het maken 

van de scenario’s gewerkt met uitgangspunten. 

  



Uitgangspunten/kaders bij het maken van scenario’s: 

Programma 

Voor de ontwikkeling van de locatie Driemaster gaan we uit van 

woningbouw als belangrijkste functie. Dit sluit aan op eerdere 

besluitvorming en afspraken in het coalitieakkoord. Daarnaast is gekeken of 

een functionele verbinding met de directe omgeving kon worden 

gevonden. Bij de start van het project was al duidelijk dat Philadelphia 

zoekt naar mogelijkheden om haar vestigingen in Leiderdorp bijeen te 

brengen. Deze onderzoeksvraag maakt daarom deel uit van de 

ontwikkelvisie. 

De woningbouwopgave is nog niet nader gespecificeerd. De keuze voor 

specifieke woningtypen en prijsklassen zal mede door de ontwikkelende 

partij moeten worden ingevuld. In alle scenario’s is daarom rekening 

gehouden met een bandbreedte van 40 tot 80 (zorg)woningen. De 

woningen variëren  in grootte en ook de ruimte die op het maaiveld nodig 

is voor parkeren en groen is van invloed op het maximaal haalbare 

programma. Dat betekent ook dat de bouwhoogten in de scenario’s 

indicatief zijn, en bij een lager aantal woningen nog lager kunnen uitvallen. 

Gezien de coalitieafspraken en de resultaten van de woonvisie zullen de 

woningen wel gericht zijn op starters en/of ouderen.  

 

Leefomgeving 

Voor de locatie is geïnventariseerd welke milieuaspecten relevant zijn. Voor 

de locatie Driemaster is vooral het verkeerslawaai van de Vronkenlaan en 

Engelendaal van grote invloed. De scenario’s houden daarom al rekening 

met de geschatte geluidscontouren. 

In de verder uitwerking moet natuurlijk nog nader onderzoek worden 

verricht. Alle aspecten komen in de vergunningprocedure nog aan bod, 

maar voor de scenario’s is hoofdzakelijk met geluid rekening gehouden. 

Beleid: Wro en milieuwetgeving, beleid omgevingsdienst voor geluid en 

luchtkwaliteit, enz. 

 

groen en water 

In de verschillende scenario’s is de plek en de vorm van het water 

verschillend opgelost. Door met het water te schuiven kan de locatie 

makkelijker worden ontwikkeld en de meerwaarde van het water ook beter 

worden ingezet. Bij de ontwikkeling blijft minimaal het bestaande 

wateroppervlak in stand. In de scenario’s is nog geen rekening gehouden 

met nieuw wateroppervlak dat moet worden gerealiseerd wanneer het 

verhard oppervlak toeneemt. 

De bestaande bomen zijn belangrijk voor het groene beeld op en rondom 

de locatie. In de verschillende scenario’s wordt daarom uitgegaan van 

behoud van bestaande bomen waar mogelijk, en toevoeging van nieuw 

groen om kwantitatief of kwalitatief te compenseren wat verloren gaat. 

Voor de ontwikkeling zal bij de uitwerking een volledige inventarisatie 

nodig zijn en met een groentoets onderbouwd moeten worden, zodatop 

adequate wijze gecompenseerd wordt. 

Beleid: Groenstructuurplan, Waterstructuurplan, Waterplan. 

 

 



Verkeer en parkeren 

In de scenario’s kan de bestaande verkeerstructuur worden aangepast. 

Daarbij worden geen nieuwe aansluitingen op de Vronkenlaan voorzien, 

omdat tussen de kruispunten onvoldoende ruimte is voor een extra 

toegang. In de scenario’s kan wel een alternatieve aansluiting van de 

Wilddreef worden bekeken, voor zover dat niet leidt tot een ‘sluiproute’ 

voor verkeer van de Engelendaal naar de Lijnbaan. 

Nieuw programma betekent ook een nieuwe parkeervraag. In de scenario’s 

worden voldoende nieuwe parkeerplekken ingetekend om te voldoen aan 

de extra vraag. In de bestaande situatie is op basis van de tellingen uit 2011 

geconcludeerd dat in de bestaande situatie geen tekort aan 

parkeerplaatsen is en dat een aantal plaatsen grenzend aan de school 

overtollig zullen zijn bij het sluiten van de school. Bij het halen en brengen 

van kinderen naar de school was wel sprake van overlast. Het exacte aantal 

parkeerplaatsen zal worden bepaald op basis van het uitgewerkte plan, 

aangezien het aantal en de prijsklasse van de woningen daarop van invloed 

is.  

Beleid: IVVP, Parkeerbeleidsplan 

 

Inbreng van omwonenden 

Ter voorbereiding van de ontwikkelvisie is zowel bij de gebiedsanalyse als 

bij de vorming van de schetsontwerpen een sessie met omwonenden 

georganiseerd. De visie van de buren kan op die manier een rol spelen in de 

visievorming. Daarnaast wordt daarmee ook de betrokkenheid van de 

buurt in het vervolgtraject versterkt. 
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1. inleiding

Met het ontwikkelen van de Brede School West 
in Leiderdorp komt de locatie van basisschool de 
Driemaster vrij. De school is begin november leeg 
gekomen. De Prins Willem Alexanderschool is 
verhuisd naar de Brede School West. Na de sloop van 
het gebouw, begin 2015, kan de locatie herontwikkeld 
worden.De gemeente wil de locatie herontwikkelen 
met woningbouw.

Opgave

De Driemasterlocatie is een afwisselende 
binnenstedelijke locatie in de Vogelwijk nabij het 
centrum van Leiderdorp. De herontwikkeling ervan kan 
een belangrijke impuls geven aan de revitalisering van 
de Vogelwijk. De gemeente zet in op herontwikkeling 
van de locatie met woningbouw, waarbij dichtheid, 
doelgroepen, ruimtelijke typologie, woningtypen 
en aanvullend programma nader te onderzoeken 
en te bepalen zijn. Een gevarieerd programma kan 
een kans geven aan de locatie zelf maar ook aan 
het aangrenzende woon- en winkelgebied. Direct 
grenzend aan de locatie spelen mogelijk nog andere 
ontwikkelingen (Stichting Kinderopvang Leiderdorp, 
Nieuw Buitenzorg) die van invloed kunnen zijn op de 
ontwikkelopgave. 

de ambachtsheerlijkheden rondom Leiden (1635)
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2. analyse

2.1 historie
Leiderdorp is lange tijd een van de ambachtsheerlijk-
heden van Leiden geweest. Vanaf 1200 nam Leiden 
regelmatig grondgebied over van omliggende heerlijk-
heden. In de middeleeuwen ontstond er bebouwing 
in Leiderdorp in de vorm van verschillende kastelen 
en een Klooster. Na de Franse revolutie werd 
Leiderdorp een zelfstandige gemeente. Het dorp had 
een sterk agrarisch karakter. Aan de dijk langs de 
Oude Rijn ontstond een lintbebouwing, afgewisseld 
met buitenplaatsen van rijke Leidenaars. In de 
negentiende eeuw werden drie grote steenfabrieken 
en een scheepswerf aan het dorp toegevoegd die 
zorgden voor een verdere groei van de gemeente. 
Voor de oorlog vond de eerste volkswoningbouw 
plaats in Leiderdorp: Het oude dorp, ontworpen door 
Dudok en Oud is ontstaan in deze periode. Na de 
oorlog kwam de verstedelijking in Leiderdorp op gang. 
In korte tijd werden er verschillende wijken gebouwd 
en werd de rijksweg A4 aangelegd. De weg sneed 
het dorp in twee delen en zorgde voor een grote 
economische groei in de gemeente. Het Oude Dorp 
werd uitgebreid met de Oranjewijk en aan de andere 
kant van de snelweg werd boerenland opgespoten 
en bebouwd. Achtereenvolgens werd het Zijlkwartier 
(jaren 50), de Vogelwijk (jaren 60), Binnenhof en 
Voorhof (jaren 70), Buitenhof (jaren 80) en de Leyhof 
(jaren 90) gebouwd. 
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2.2 Analyse van Leiderdorp

Recente ontwikkelingen in Leiderdorp is de uitbreiding 
van winkelcentrum ´Winkelhof´met een cultureel cen-
trum, waardoor Leiderdorp een gevarieerde dorpskern 
heeft gekregen. De ondertunneling en verdieping van 
de A4 heeft het dorp weer aan elkaar geheeld. 

Er zijn twee belangrijke hoofdontsluitingen in Leider-
dorp, waaraan de belangrijkste functies van het 
dorp zijn gegroepeerd: Aan Engelendaal ligt het 
park de Houtkamp, het winkelcentrum en diverse 
maatschappelijke voorzieningen, waaronder ook 
school de Driemaster en de zorginstelling van 
Philadelphia. Tussen de Persant Snoepweg en de A4 
liggen de meubelboulevard, het Rijnlandziekenhuis en 
het gemeentehuis. 

Leiderdorp heeft 26.743 inwoners, de meeste mensen 
zijn tussen de 45 en 65 jaar, maar er is ook een 
relatief grote groep kinderen aanwezig van 0-15 jaar. 
Er zijn ongeveer evenveel gezinnen, eenpersoons- en 
tweepersoonshuishoudens. In leiderdorp zijn 2585 
bedrijven geregistreerd.
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2.3 Analyse van de wijk

Locatie de Driemaster is gelegen in de Vogelwijk, een 
wijk met een redelijk grote variatie in woningtypen, een 
hoge betrokkenheid van bewoners en de nabijheid 
van diverse belangrijke functies, zoals het winkelcen-
trum Winkelhof en park de Houtkamp. Deze zijn op 
loopafstand van locatie de Driemaster. 

Op fietsafstand zijn ook verschillende scholen (waar-
onder een middelbare school), zorgvoorzieningen en 
het cultureel centrum eenvoudig te bereiken. 

De locatie is gelegen aan de hoofdontsluitingsweg 
van Leiderdorp, Engelendaal, op de locatie is een 
bushalte. Hiermee is de Driemaster goed bereikbaar 
voor langzaam verkeer, openbaar vervoer en de auto. 

Kenmerkend voor wijken uit de zestiger jaren is ook de 
opzet van de Vogelwijk ruim, met stempelbebouwing 
en van origine met veel ruimte voor groen en water. 
In de loop van de tijd is de ruimte voor parkeren 
toegenomen, waardoor verschillende groene ruimtes 
verloren zijn gegaan.
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2.4 Analyse van de locatie
Locatie de Driemaster ligt op het kruispunt van Eng-
elendaal en de Vronkenlaan. Via Engelendaal is het 
winkelcentrum goed bereikbaar. Aan de Vronkenlaan 
is een bushalte aanwezig ter hoogte van de locatie. 
De locatie is onderdeel van een jaren zestig wijk met 
de daarvoor typerende stempelbebouwing. Aan de 
noord- en oostkant liggen galerijflats, aan de zuidkant 
grondgebonden woningen. Aan de westzijde van de 
locatie is een zorgcomplex van stichting Philadel-
phia aanwezig. Door de aanwezigheid van infrastruc-
tuur en door de soms ongelukkige oriëntatie van de 
omringende bebouwing is de relatie tussen de be-
staande buurten en de locatie soms onduidelijk voor 
het langzaam verkeer. 

Op de locatie zijn een aantal volwassen bomen en 
een vijver aanwezig. De vijver is onderdeel van de 
Leiderdorpse waterstructuur en zal behouden of 
gecompenseerd moeten worden, met aansluitingen 
op de omringende wateren. Ook biedt de huidige 
invulling van de plek een speelvoorziening voor de 
omringende buurten. Langs de Wilddreef is een 
afvalinzamelingpunt en een parkeervoorziening 
aanwezig. In de nieuwe plannen worden deze 
gehandhaafd of gecompenseerd. 



mdbs                 scenario’s voor locatie de Driemaster Leiderdorp                        1 december 2014

  9
3. swot analyse
Behalve omwonenden zijn door de gemeente nog 
meer stakeholders bij het planproces betrokken en 
uitgenodigd. Dit zijn instanties die belang hebben 
en/of belangstelling hebben voor ontwikkelingen in 
het plangebied, zoals de zorginstelling Philadelphia 
/ Nieuw Buitenzorg en de woningcorporatie Rijnhart 
Wonen. Aan de hand van de gebiedsanalyse zijn de 
ideeën en wensen van de stakeholders verkend. 

Aan de hand van de ingebrachte ideeën en 
opmerkingen is een aantal beelden gemaakt die 
de probleempunten, mogelijke oplossingen en 
uitgangspunten verbeelden. De gezamenlijke SWOT 
analyse geeft de sterke en zwakke punten en de 
kansen en bedreigingen van de locatie weer. De 
volgende punten zijn ingebracht: 

Sterke punten (Strong) in het gebied zijn:
- de bushalte aan de Vronkenlaan
- de nabijheid van winkelcentrum de Winkelhof 
- het vrije zicht, het lage schoolgebouw
- de mogelijkheid om te spelen en te sporten
- de aanwezigheid van de vijver en de grote bomen
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Zwakke punten (weak) in het gebied zijn: 
- de onveilige oversteekpunten van Engelenaal
- de verkeerschaos rond de school
- de barrière van de Vronkenlaan, mede tussen de 
vestigingen van Philadelphia

Kansen (opportunity) in het gebied zijn: 
- een ordentelijke verkeerssituatie op de Wilddreef
- omvorming Vronkenlaan naar een 30 km zone
- een verbindend zorggebouw 
- nieuwbouw met functiemenging 
- woningen voor starters en senioren 
- het toevoegen van middeldure huurwoningen 
- het maken van mooie buitenruimtes bij de woningen

Bedreigingen (threats) in het gebied zijn: 
- toename van verkeer: sluipverkeer, parkeerdruk, 
stank, geluidsbelasting en windvlagen (bij hoogbouw)
- bebouwen heeft nadelen: hoogbouw, de drukte, 
risico op leegstand, minder toegankelijk voor mensen 
in een rolstoel, waardedaling bestaande woningen
- de vijver en het water zijn ongunstig voor weglopers 
en rolstoelgebruikers van Philadelphiazorg
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4. montagestudie
4.1 Inspirerende voorbeelden
Met behulp van montages van plannen voor vergelijk-
bare opgaven in andere situaties wordt de maat en 
schaal van de locatie en nieuwe mogelijkheden inzich-
telijk gemaakt. Bestaande kwaliteiten van de locatie 
en de wijk kunnen thema´s en aanleidingen opleveren 
voor de toekomstige invulling. In een aantal montages 
worden de mogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Deze 
voorbeelden zijn bedoeld om te inspireren en een 
indicatie te krijgen van het te realiseren programma. 
De voorbeelden kennen verschillende woningtypes, 
parkeeroplossingen, dichtheden en openbare ruimtes.
         
4.2 Mogelijkheden programma
Er zijn montages gemaakt van de nabijgelegen Vogel-
laan (1) en de Merelstraat (3). Voorbeelden uit Leiden 
zijn Nieuw Leijden (2) en het Pietershof (6). Vanuit 
Amsterdam zijn Java eiland (4) en het GWL terrein (5)   
ingeplakt. Hiermee wordt een verbeelding gemaakt 
van verschillende programma’s met lage tot hoge 
dichtheden. Er kan een programma van in het gebied 
worden gerealiseerd met een Floor Space Index van 
0,45 tot 1. De Floor Space Index, kortweg FSI, is de 
maat die het totale aantal vierkante meters bebouwing, 
inclusief de verdiepingen, binnen een plangebied 
gedeeld door het totale, zowel bebouwde als 
onbebouwde, oppervlak van datzelfde plangebied. Het 
geeft dus aan hoe intensief het gebied is bebouwd. 

1 1 2

2 3 3

4 4 5

5 6 6
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5. scenario’s
Op basis van de diverse analyses zijn mogelijke 
invullingen voor de locatie onderzocht door de 
stakeholders. Wensen die naar voren kwamen zijn: 

- behoud van een groene zone langs de Lijnbaan
- het maken van een centrale ontmoetingsplek, 
- behoud van een aantal grote bomen, 
- voorkeur voor grondgebonden woningen, 

- plek om te spelen, sporten en dierenweide, 
- een speelse invulling met woningen, 
- het vrijkomen van de locatie van SKLeiderdorp, 
- groen langs de Vronkenlaan en Engelendaal, 
- het combineren van functies, 
- het plaatsen van woningen aan het water, 
- hogere bebouwing concentreren langs Engelendaal. 

Vanuit deze wensen hebben de gemeente, Rijnhart 
wonen en Philadelphia Zorg scenario’s opgesteld voor 
de Driemasterlocatie. Aanvankelijk apart van elkaar 
en uiteindelijk gezamenlijk. Om de mogelijkheden in 
kaart te brengen is aan het begin van de studie een 
mogelijkhedenmatrix opgesteld voor de thema’s water, 
infrastructuur, plekken en bebouwing. De scenario’s 
zijn besproken in de tweede werksessie waarna er in 
een aantal scenario’s wijzigingen zijn aangebracht. 
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Het eerste scenario gaat uit van het handhaven 
van de bestaande vestigingen van Philadelphia 
zorg. Tussen beide vestigingen wordt een 
wigvormig plein gemaakt dat een nieuwe 
ontmoetingplek wordt voor de buurt. Twee 
halfopen bouwblokken begrenzen het plein met 
laagbouw. Aan de Vronkenlaan en de Engelendaal 
hogere bebouwing. 

Op de locatie van de kinderopvang worden 
woningen toegevoegd. De infrastructuur blijft 
ongewijzigd, het water krijgt als vijver een plek 
aan Engelendaal. Het parkeren vindt plaats aan 
de Wilddreef en binnen de bouwblokken.

maquette tweede werksessie

scenario 1
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scenario 1
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maquette tweede werksessie

Het tweede scenario voorziet in een uitbreiding 
aan de achterzijde van het bestaande 
zorgcomplex van Philadelphia. Om de benodigde 
ruimte vrij te maken vervalt het plantsoen en 
wordt het water versmald. Het water wordt 
gecompenseerd in een grote vijver aan 
Engelendaal. 

Op de locatie van de Driemaster worden drie 
woontorens gepland van 4 tot 8 lagen hoog in 
een open, groene setting vanaf de Vronkenlaan. 
De Wilddreef wordt iets verlegd en het parkeren 
vindt plaats langs de Wilddreef en op twee 
ruime parkeerterreinen. In dit scenario worden 
appartementen toegevoegd, in combinatie met 
zorgwoningen en een dagbesteding. 

scenario 2
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maquette tweede werksessie

Het derde scenario voorziet in een uitbreiding aan 
de voorzijde van het bestaande zorgcomplex van 
Philadelphia. Hierdoor kan het groene karakter aan 
de achterzijde behouden worden. 

Het water wordt hier verruimd. De ontsluiting wordt 
aangepast: halverwege locatie de Driemaster 
komt een nieuwe weg, die het zorgcomplex en 
nieuwbouw aan de Vronkenlaan ontsluit. Aan de 
zijde van de Lijnbaan en Engelendaal worden twee 
wooncomplexen gerealiseerd van 3 tot 6 lagen 
hoog. Het parkeren wordt verspreid in het gebied 
opgelost. Er worden (zorg)woningen gecombineerd 
met een dagbesteding. 

scenario 3
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maquette tweede werksessie

Het vierde scenario zet in op het creëren van een 
prettig woonmilieu met woningen aan het water. 
In een centrale watergang wordt de wateropgave 
gehaald. Aan de zijde van Engelendaal en op 
de locatie van de kinderopvang worden twee 
wooncomplexen van 3 en 5 lagen hoog gepland. 

De infrastructuur blijft ongewijzigd en het parkeren 
vindt plaats in verspreide, kleine parkeerveldjes. 
Een uitbreiding voor Philadelphia zorg ontbreekt, 
maar zou aan de achterzijde van het huidige 
complex aan de Wilddreef gerealiseerd kunnen 
worden.          

scenario 4
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Projectbeschrijving/vraag 

Op 5 februari 2014 heeft de Omgevingsdienst de vraag ontvangen betreffende de locatie 
Wilddreef 2 te Leiderdorp. Het betreft de herontwikkeling van de Driemaster locatie. De school 
de Driemaster gaat verdwijnen en men wil op de locatie woningen realiseren. Het plan is in 
strijd met bestemmingsplan "De Schansen". 

Aan de Omgevingsdienst is gevraagd een Quick Scan uit te voeren. In deze Quick Scan wordt 
aangegeven of er vanuit de onderzochte milieuaspecten belemmeringen zijn. Ook wordt 
vermeld of er nog vervolgacties zijn, zoals het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek. 
Hieronder treft u de resultaten aan van de Quick Scan. 

Tabel met conclusies Quick Scan 
Aandachtspunten Geen 

belemmering 
Wel 

belemmering 
Nog uit te 
zoeken/ 
toelichting 

1 Bedrijven en 
milieuzonering 

Wm plicht/melding^-ja/nee 
Type gebied woongebied X Zie ad 1 

zie geluid 
2 Bodem Info aanwezig: ja/nee X Zie ad 2 

3 Archeologie Archeologische waarden: ja/nee X 
4 Geluid Geluidgevoelige bestemming: ja/nee 

Wegverkeer X Zie ad 4 

5 Lucht NIBM: ja/nee Zie ad 5 

6 Externe 
Veiligheid 

BEVI bedrijf in plam-ja/nee 
Risicobron in omgeving: 
BEVI 
Transportroute weg/wotor/rail 
Buisleidingen 

X 
Zie ad 6 

7 Ecologie X Zie ad 7 

Adl) Bedrijven en milieuzonering 
Het betreft hier het ontwikkelen van een woonblok. De omgeving van de Wilddreef 2 kan 
worden getypeerd als een rustige woonwijk (bron: VNG uitgave 'Bedrijven en milieuzonering', 
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2009). Het betreft hier een appartementencomplex. Op circa 20 meter zit een 
kinderdagverblijf aan de Wilddre ef 1. Dit bedrijf kan een belemmering vormen voor het 
plangebied. Met name geluid speelt hier een rol. 

Wet milieubeheer 
Het geplande woonblok is geen inrichting volgens de Wet milieubeheer, dit is niet van 
toepassing. 

Ad2) Bodem 
In 2006 is op de locatie Wilddreef 2 een verkennend bodemonderzoek verricht. Hieruit is 
gebleken dat de grond en het grondwater niet tot licht verontreinigd zijn met de 
geanalyseerde parameters. In verband met wijziging van de bestemming van 
onderwijsvoorzieningen naar wonen met tuin en de geplande woningbouwontwikkeling is 
bekeken of de beschikbare bodemkwaliteitsgegevens toereikend zijn. 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt ingeschat dat de beoogde bestemmingswijziging 
kan worden gerealiseerd. Echter voor de omgevingsvergunning voor de bouw van woningen 
op deze locatie zijn deze gegevens onvolledig en verouderd. Hiervoor dient een 
bodemonderzoek conform de NfïN 5740 te worden aangeleverd dat inzicht geeft in de 
chemische kwaliteit van de bodem. 
Mocht er grond worden aan- of afgevoerd, moet dit plaatsvinden volgens de door de overheid 
gestelde regels. In het bijzonder wordt gewezen op het Besluit bodemkwaliteit. 

Ad3) Archeologie 
Uit het archeologisch onderzoek uitgevoerd in 2006 (B.A. Corver en R.M. van der Zee, 2006, 
Locaties 'Leeuwerikschool' en 'Driemaster', gemeente Leiderdorp. Een inventariserend 
veldonderzoek, Jacobs & Burnier, STAR 98) blijkt dat er op de locatie mogelijk een boerderij 
heeft gestaan uit begin 19e eeuw, mogelijk nog eerder. Uit de resultaten van het onderzoek 
blijkt dat archeologische indicatoren zijn aangetroffen (datering: middeleeuwen en jonger). 
Geadviseerd wordt om archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Afhankelijk van de 
exacte plannen moet bepaald worden op welke manier dit onderzoek wordt ingezet. Hiervoor 
kan contact opgenomen worden met het bevoegd gezag (gemeente Leiderdorp) of diens 
archeologisch adviseur. 

Ad4) Geluid 
Het plan heeft betrekking op Woningbouw, dit is een geluidgevoelige bestemming en 
ingevolge de Wet geluidhinder is er bij een hogere belasting dan 48 dB een hogere waarde 
procedure noodzakelijk. Bij belastingen hoger dan 63 dB is het niet mogelijk om een hogere 
waarde te doorlopen. Een hogere waarde wordt per weg afgegeven. 

De Omgevingsdienst heeft indicatieve geluidcontouren berekend voor het jaar 2020. Op de 
kaarten zijn de verschillende geluidscontouren van de drie wegen (Engelendaal figuur 1., 
Lijnbaan figuur 2, en Vronkenlaan figuur 3) die een invloedsgebied hebben op het plangebied 
geprojecteerd. In figuur 4 is de gecumuleerde geluidbelasting weergeven. 
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Hogere waarde beleid 
Wanneer gebruik gemaakt wordt van het hogere waarde beleid van de Omgevingsdienst West-
Holland dan zijn daar voorwaarden aan verbonden. Eén voorwaarde is bijvoorbeeld dat er een 
geluidsluwe zijde moet zijn voor het woongebouw. Dit beleid is te vinden op de website van de 
Omgevingsdienst West-Holland (http://www.odwh.nl/bedriiven/Reluid/hogere-grenswaarde/). 

48-53 dB contour 
Deze contour geeft aan wanneer er een hogere waarde procedure moet worden doorlopen. 
Indien woningbouw in het gele gedeelte wordt geprojecteerd is wel een hogere waarde 
procedure noodzakelijk maar geen bouwkundige maatregelen. Het voorgeschreven 
geluidwerende niveau van de buitengevel ingevolge het Bouwbesluit is dan voldoende om het 
wettelijke vereiste binnen niveau van 33 dB te halen. 

53-58 dB contour 
Deze contour geeft aan wanneer er een hogere waarde procedure moet worden doorlopen en 
daarbij zijn maatregelen noodzakelijk. Indien woningbouw in het licht oranje gedeelte wordt 
geprojecteerd zijn extra geluidsisolerende maatregelen noodzakelijk om het wettelijke vereiste 
binnen niveau van 33 dB te halen. 

58-63 dB contour 
Bij hoge uitzondering kan worden overgegaan tot het verlenen van hogere waarde dan 58 dB 
tot de, in de Wet geluidhinder vastgelegde, maximale hogere waarde van 63 dB voor het 
wegverkeerslawaai. 

Het hogere waardbeleid biedt echter niet het (volledige) kader. Indien woningbouw in het 
donker oranje gedeelte wordt geprojecteerd zal een aparte uitgebreide motivering 
noodzakelijk zijn, waaruit moet blijken waarom de omstandigheden deze uitzonderlijke 
afwijking van het geluidbeleid rechtvaardigen. 

Het is vooraf bijzonder lastig de omstandigheden aan te geven die afwijking van het 
geluidbeleid rechtvaardigen. De ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan met de nieuwe 
hogere waarde procedure biedt hiervoor een handvat. 

>63 dB contour 
Deze contour geeft aan wanneer er geen hogere waarde procedure kan worden doorlopen 
omdat dit wettelijk niet mogelijk is. Wel kan in deze situatie met een dove gevel gewerkt 
worden. 

Gecumuleerde waarde 
Wij merken op dat als algemene voorwaarde op grond van artikel 110a lid 6 Wgh geldt dat een 
hogere waarde alleen kan worden toegestaan als de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt 
tot een onaanvaardbare geluidsbelasting. Er is sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting 
wanneer vanwege de gecumuleerde waarde niet wordt voldaan aan de eisen die het 
Bouwbesluit stelt aan de geluidbelasting binnen woningen (33dB). Dit betekent dat er wel een 
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hogere waarde besluit verleend kan worden voor 61 dB echter dient er geïsoleerd te worden 
voor bijvoorbeeld 66 dB. Dit komt door de cumulatie en de aftrek conform artikel HOg Wgh 
niet van toepassing is. In de zone van 61 tot 63 dB kan wel een hogere waarde worden 
afgegeven echter de bouwkundige constructie zal meer geluidswerend moeten zijn dan de 
standaard geluidwering volgens het bouwbesluit. 

Figuur 1. Engelendaal 

\ 
s \ 

's 

\ V \ 
58 

\ \ 

Va 
i 

Figuur 2. Lijnbaan 



Omgevingsdienst 
West-Holland 

Datum: 
14 maart 2014 

Kenmerk: 
2014003087 

Figuur 3. Vronkenlaan 
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Ad5) Luchtkwaliteit 
Het is nog niet bekend om hoeveel woningen het gaat. Waarschijnlijk bedraagt het plan 
minder dan 1.500 woningen. Bij minder dan 1.500 woningen is het plan Niet in betekende 
mate (NIBM). Een luchtonderzoek is niet nodig, toetsing aan gemeentelijk beleid is wel 
noodzakelijk. Wanneer het plan meer dan 1.500 woningen bevat zal getoetst moeten worden 
aan de grenswaarde voor luchtkwaliteit. 

Ad6) Externe veiligheid 
De locatie ligt niet binnen de invloedzone van een Risicobron, BEVI bedrijf en of transportroute 
gevaarlijke stoffen. Nader onderzoek voor dit aspect is niet noodzakelijk. 

Ad7) Ecologie 
Bij de beoordeling of er voor wat betreft gebiedsbescherming en soortenbescherming, een 
ecologisch onderzoek noodzakelijk is voor de beoogde planontwikkeling is gebruik gemaakt 
van diverse websites (zoals www.waarneming.nl, http://geo.zuid-holland.nl/geo-
loket/html/atlas.html?atlas=EHS), google maps en google streetview. Tevens is het plangebied 
op 3 maart 2014 bezocht door de medior adviseur milieukwaliteit van de Omgevingsdienst. Bij 
gebiedsbescherming is beoordeeld of de planontwikkeling mogelijk significante negatieve 
effecten kan veroorzaken op beschermde gebieden (Natura 2000, EHS, belangrijke 
weidevogelgebieden). Bij soortbescherming is beoordeeld of het plangebied potentieel 
geschikt is voor soorten die zijn beschermd op grond van de Flora- en faunawet (zogenaamde 
tabel 2 en 3-soorten). 

Gebiedsbescherming 
Het plangebied is gelegen op ca. 8,5 km afstand van het Natura2000-gebied "Meijendel & 
Berkheide" en op ca. 15 km afstand van het Natura 2000-gebied "Nieuwkoopse Plassen & De 
Haeck". De afstanden tot beide Natura 2000-gebieden is zo groot dat de verwachting dat de 
planontwikkeling geen significant negatieve effecten (stikstofdepositie) zal hebben op de 
instandhoudings-doelstellingen van beide gebieden. Het uitvoeren van een voortoets om te 
beoordelen of er mogelijk een passende beoordeling (en planMER) noodzakelijk is, hoeft niet 
te worden uitgevoerd. 

Het dichtstbijzijnde gebied wat onderdeel is van de EHS, ligt ten oosten van de A4, op ca. 2 km 
ten zuidoosten van het plangebied. De dichtstbijzijnde belangrijke weidevogelgebieden liggen 
op ca. 1,6 km ten noorden van het plangebied. Omdat het plangebied niet is gelegen in een 
EHS-gebied en belangrijk weidevogelgebied, hoeft niet te worden onderzocht of het 
plangebied de wezenlijke kenmerken en waarden van beide gebieden aantast. 

Soortbescherming 
Op basis van diverse websites, digitaal kaartmateriaal, luchtfoto's en een terreinbezoek 
concluderen wij het volgende: 
• De aanwezige bebouwing is potentieel geschikt als verblijfplaats van vleermuizen 
• De aanwezige waterpartij is potentieel geschikt als foerageergebied voor vleermuizen 
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• De aanwezige bebouwing is potentieel geschikt voor de Huismus. De Huismus is een soort 
waarvan de nestplaatsen jaarrond zijn beschermd op grond van de "Aangepaste lijst 
jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep". 
Overige nestplaatsen van vogelsoorten die jaarrond zijn beschermd, worden niet verwacht. 

• Mogelijk dat in de aanwezige bebouwing en het aangrenzende parkje, vogelsoorten 
aanwezig zijn waarvan de nesten niet jaarrond zijn beschermd. Te denken valt aan 
Koolmees, Pimpelmees, Spreeuw. Dit zijn zogenaamde categorie 5-vogelsoorten op grond 
van de eerdergenoemde "aangepaste lijst". Echter, de omgeving van het plangebied biedt 
voldoende uitwijkmogelijkheden voor deze vogelsoorten. Er zijn zodoende geen 
zwaarwegende feiten en ecologische omstandigheden aanwezig die jaarrond bescherming 
van de nestplaatsen van eventuele aanwezige categorie 5-vogelsoorten rechtvaardigt. 

• Het plangebied biedt nestgelegenheid/leefgebied voor overige vogelsoorten zoals Merel, 
Houtduif, Ekster, Kauw (niet limitatief). 

• De aanwezige waterpartij lijkt niet geschikt te zijn voor Kleine Modderkruiper, 
Rivierdonderpad en Bittervoorn, omdat het gaat om stilstaand water zonder open 
verbinding naar andere waterpartijen in de omgeving. 

• Binnen het plangebied kunnen grondgebonden zoogdieren voorkomen. Echter zwaar 
beschermde zoogdieren worden niet verwacht. 

• Overige zwaar beschermde soorten worden niet verwacht in het plangebied. 

Conclusie 
Gelet op het voorgaande concluderen dat er op het gebied van gebiedsbescherming geen 
nader onderzoek hoeft te worden uitgevoerd. Voor wat betreft soortenbescherming 
concluderen wij dat binnen het plangebied mogelijk (zwaar) beschermde soorten aanwezig 
zijn. Wij adviseren dan ook om een onderzoek te laten uitvoeren door een ecologisch 
adviesbureau. Het onderzoek moet zich vooral richten op vleermuizen en de aanwezigheid van 
vogelsoorten waarvan de nestplaatsen jaarrond zijn beschermd. 

Aanbevelingen met betrekking tot zorgplicht 
Overigens dient op basis van de zorgplicht genoemd in de Flora- en faunawet, bij de uitvoering 
van de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen voor de in het wild 
levende dieren en hun leefomgeving. Om aan deze zorgplicht te voldoen, adviseren wij de 
volgende maatregelen uit te voeren tijdens de bouwfase: 
• Alle aanwezige vegetatie of bodemateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit 

om bodembewonende dieren de kans te geven in de nabijgelegen omgeving een ander 
leefgebied te benutten. 

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden 
gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de 
werkzaamheden 

• In verband met verstoring van aanwezige dieren worden de werkzaamheden zoveel 
mogelijk overdag uitgevoerd. 

• Om schade aan vissen te beperken moeten de werkzaamheden aan de waterpartij (en 
oevers) zoveel mogelijk worden uitgevoerd in de periode augustus tot en met april en 
buiten vorstperiodes in verband met de voortplantingsperiode. 
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• De waterpartij wordt slechts gedempt bij een watertemperatuur beneden de 25 graden, 
een luchttemperatuur boven het vriespunt en indien geen ijs op het water aanwezig is. 

• Indien te dempen waterpartij niet in verbinding staat met andere watergangen, worden de 
aanwezige vissen en amfibieën voorafgaand aan de dempingswerkzaamheden 
weggevangen en overgeplaatst naar water in de omgeving. 

• Dempingswerkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd buiten de gevoelige perioden 
van vissen, namelijk de voortplanting en in mindere mate de overwintering. Er wordt 
daarom niet gewerkt in de periode mei t/m juli. 

• Werkzaamheden worden buiten het broedseizoen van vogels uitgevoerd. Het broedseizoen 
verschilt per soort. Kijkend naar het plangebied met globaal rekening worden gehouden 
met de periode tussen half maart en half augustus. 

• Als er toch werkzaamheden tijdens het broedseizoen gepland worden, worden de 
werkzaamheden voorafgaand aan het broedseizoen gestart, dus vóór 15 maart. Door 
continue verstoring als gevolg van de werkzaamheden zal het plangebied voor broedvogels 
ongeschikt zijn. 

• Indien de werkzaamheden worden opgestart na 15 maart, wordt het plangebied door een 
deskundige op het gebied van vogels geïnspecteerd op de aanwezigheid van broedende 
vogels. 

• Alvorens de aanwezige gebouwen te slopen dienen deze door een deskundige op het 
gebied van vleermuizen te worden geïnspecteerd op het voorkomen van vleermuizen. 

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met E.H.M. Loonen van onze 
dienst. 

Namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland, 

Met vriendelijke groet, 

Mevrouw N. Mier 
hoofd afdeling Leefmilieu 

cc. Procedurekamer (ROM advie:;) 

Paraaf coördinator 
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1 Inleiding

1.1 Kader van het onderzoek
In Nederland dienen projecten of handelingen te worden getoetst aan de wet- en regelgeving
voor natuur. De natuurbescherming in Nederland bestaat uit de volgende kaders:
· Natuurbeschermingswet 1998: Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten.
· Flora- en faunawet: individuele soorten.
· Provinciaal beleid: Ecologische Hoofdstructuur, weidevogelgebieden, ganzenfoerageer-

gebieden en gebieden met de status ‘strategische reservering natuur’.
Dit natuuronderzoek is erop gericht zicht te krijgen in de mogelijke effecten op beschermde
natuurwaarden in en om het plangebied en de mogelijke vervolgstappen die moeten worden
genomen met betrekking tot nadere procedures.

1.2 Ligging plangebied en voorgenomen activiteiten
De gemeente Leiderdorp is ruim tien jaar geleden gestart met het W4-project. Dit project
bestaat uit meerdere gebieden die ontwikkeld worden tot woonwijk, bedrijventerrein of park.
Om dit te kunnen realiseren vinden er diverse ruimtelijke ingrepen plaats, waaronder (groot-
schalig) grondverzet, werkzaamheden in watergangen, het kappen van bomen, het slopen van
gebouwen en het aanbrengen of verwijderen van verharding.

In 2004 is voor het W4-project een natuurtoets uitgevoerd en zijn de werkzaamheden getoetst
aan de wetgeving. Uit deze toetsing bleek dat een ontheffing aangevraagd moest worden in het
kader van de Flora- en faunawet. Deze ontheffing is destijds verkregen.
In 2009 is de natuurtoets geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie is de verkregen
ontheffing verlengd voor de kleine modderkruiper, rivierdonderpad en bittervoorn.
De ontheffing verloopt in oktober 2014.

Doordat de afgelopen jaren onder andere de Natuurwetgeving en -beleid is gewijzigd en anders
wordt geïnterpreteerd, is een nieuwe natuurtoets noodzakelijk. Ook omdat er nieuwe richtlijnen
zijn opgesteld voor het uitvoeren van veldinventarisaties. Het is dan ook niet meer toegestaan
de verkregen ontheffing te verlengen.

Dit document betreft de natuurtoets, waarbij naast een literatuurstudie ook veldinventarisaties
zijn uitgevoerd naar vleermuizen, amfibieën, vissen, platte schijfhoorn en broedvogels. Vanuit
het oogpunt van efficiëntie is gekozen om het plangebied, zoals nu is opgenomen in de onthef-
fing, uit te breiden naar elf locaties waar in de toekomst sprake zal zijn van ruimtelijke ingrepen
(zie figuur 1). Het betreft de volgende locaties:
1. Driemasterlocatie 7. Kavel M
2. Plantage 8. Munnikenpolder
3. Ranzijn 9. Vierzichtkavel 1
4. P gemeentehuis 10. Begraafplaats; Vierzichtkavel 5
5. Te slopen panden 11. Boomgaardlaan
6. Bospoort
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Figuur 1: Ligging van de diverse locaties van het plangebied
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2 Natuurbeschermingswet

2.1 Toetsingskader
De Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) heeft als doel het beschermen van Natura 2000-
gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijn) en Beschermde Natuurmonumenten in Nederland.
Projecten of handelingen die negatieve effecten op deze beschermde gebieden kunnen
hebben, zijn in beginsel niet toegestaan.

Voor Natura 2000-gebieden geldt een toetsing in het kader van artikel 19. In dit kader is ook
toetsing nodig van effecten in het kader van de externe werking van toepassing. Bij de toetsing
zijn er de volgende procedurevarianten:
· Geen nader onderzoek: effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten (er zijn geen

Natura 2000-gebieden in de omgeving aanwezig).
· Voortoets: effecten kunnen niet op voorhand worden uitgesloten.
· Verslechteringstoets: effecten kunnen op basis van de Voortoets niet worden uitgesloten,

significantie hiervan wel.
· Passende beoordeling: significantie van effecten kan op basis van de Voortoets of Verslech-

teringstoets niet worden uitgesloten.
· ADC-toets: indien significantie van effecten op basis van de Passende beoordeling niet kan

worden uitgesloten. Aangetoond dient te worden dat er geen alternatieven zijn met minder
effecten, er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang en in compensatie
is voorzien.

Indien negatieve effecten op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten, is in ieder geval een
vergunning noodzakelijk.

Voor Beschermde Natuurmonumenten geldt een lichtere toetsing conform artikel 16. Voor deze
gebieden is het uitvoeren van een Passende beoordeling niet noodzakelijk. Op deze gebieden
is conform artikel 65 wel externe werking van toepassing. Het bevoegd gezag bepaalt of een
vergunning al dan niet nodig is.

2.2 Methode
Voor de inventarisatie van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten is
gebruik gemaakt van de gebiedendatabase van het ministerie van Economische Zaken en de
kaarten van de provincie Zuid-Holland.

2.3 Resultaten
Uit de gebiedendatabase blijkt dat het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ten zuiden van het
plangebied ligt op een afstand van circa 3 km. Dit betreft het gebied de Boezems Kinderdijk (zie
figuur 3). Boezems Kinderdijk omvat de hoge boezems van de Nederwaard, de Overwaard en
Nieuw-Lekkerland alsmede delen van de aangrenzende polders Blokweer en Nieuw-
Lekkerland. De boezems bestaan uit open water, riet- en zeggemoerassen, ruigten, grienden,
struwelen en boezemkaden. De polders bestaan uit wei- en hooilanden, doorsneden door slo-
ten. Het gebied is een belangrijk broedgebied van soorten van rietmoeras (purperreiger, snor)
en is van enig belang als broedgebied voor een broedvogel van geïnundeerde kruidenvegeta-
ties (porseleinhoen). Daarnaast is het gebied van betekenis als overwinterings- en rustgebied
voor grondeleenden (smient, krakeend en slobeend). De instandhoudingsdoelen zijn dan ook
gericht op behoud van kwaliteit en oppervlakte van leefgebied (draagkracht) voor de broed-
vogels purperreiger, porseleinhoen, snor en de niet-broedvogels smient, krakeend en slobeend.
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Alleen voor de zwarte stern is er een verbetering in kwaliteit en uitbreiding van oppervlakte leef-
gebied gewenst.

 Figuur 2: Ligging van het Natura 2000-gebied De Wilck (groen gearceerd) ten opzicht van de te ontwikke-
len locaties (zeer globaal aangegeven door middel van rode vlekken)

Analyse van de mogelijke effecten
Het plangebied ligt binnen het mogelijke beïnvloedingsgebied en er kan sprake zijn van effecten
in het kader van externe werking. Gedurende de aanleg zal er extra verstoring zijn in de vorm
van onder andere geluid, trillingen, licht en stikstof in en nabij de te ontwikkelen locaties. Na het
inrichten van de locaties is extra verstoring aanwezig in de vorm van: verkeer, verlichting, geluid
en stikstofuitstoot. De (tijdelijke) extra toename van onder andere geluid, licht, beweging en
stikstof zullen geen invloed hebben op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied.
Conform de effectenindicator zijn de belangrijkste, mogelijke effecten voor de kleine zwaan en
smient: verontreiniging, lichtverstoring en mechanische verstoring. Deze effecten nemen tijdens
en na de aanleg niet toe in het Natura 2000-gebied.
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3 Flora- en faunawet

3.1 Toetsingkader
De Flora- en faunawet regelt de bescherming van soorten planten en dieren in ons land.
De beschermde soorten zijn op grond van het Vrijstellingenbesluit onderverdeeld in verschillen-
de beschermingscategorieën, de zogeheten ‘tabel 1-soorten’, ‘tabel 2-soorten’ en ‘tabel 3-
soorten’. Vogels zijn niet in deze categorieën ingedeeld.

De toetsing in het kader van de Flora- en faunawet vindt plaats aan de hand van de volgende in
het kader van ruimtelijke ontwikkeling relevante verbodsbepalingen:
· Artikel 8: Het is verboden beschermde planten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te

steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun
groeiplaats te verwijderen.

· Artikel 9: Het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

· Artikel 10: Het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten.
· Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijf-

plaatsen van beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of
te verstoren.

De zwaarte van toetsing is afgestemd op de gunstige staat van instandhouding van soorten.
Hierbij wordt er onderscheid gemaakt in de volgende groepen met een eigen toetsingsregime:

Algemene soorten (tabel 1-soorten)
Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling. Er hoeft in dit kader geen ontheffing
aangevraagd te worden.

Overige soorten (tabel 2-soorten)
Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling, indien wordt gewerkt volgens een
door de minister van EZ (voorheen EL&I, LNV) goedgekeurde gedragscode. Indien dit niet het
geval is, dan moet ontheffing aangevraagd worden, deze valt onder de lichte toets (geen aan-
tasting van de gunstige staat van instandhouding van de soort).

Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn en bijlage 1 AMvB (tabel 3-soorten)
Voor deze soorten moet wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing aangevraagd
worden. De ontheffingsaanvraag valt onder de zware toets, hetgeen inhoudt dat:
· er sprake dient te zijn van een bij de wet genoemd belang;
· er geen andere bevredigende oplossing mogelijk is;
· er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de betreffende

soort(en).
Vogels zijn niet ingedeeld in bovengenoemde categorieën. Alle inheemse vogelsoorten zijn
beschermd. Het is daarom bijvoorbeeld verboden nestelende en/of broedende vogels te
verstoren, eieren te rapen of nesten en andere vaste rust- en verblijfplaatsen te vernietigen.
Uitgangspunt hierbij is dat nesten van vogels alleen beschermd zijn indien deze in gebruik zijn
tijdens het broedseizoen. Voor een aantal vogelsoorten (genoemd in de ‘Aangepaste lijst jaar-
rond beschermde vogelnesten’ van het ministerie van EZ) die jaarlijks van het zelfde nest
gebruik maken of geen eigen nest kunnen bouwen geldt een uitzondering. Nesten van deze
soorten worden beschouwd als vaste rust- en verblijfplaats in de zin van artikel 11 van de Flora-
en faunawet. Deze nesten zijn jaarrond beschermd, mits niet permanent verlaten.
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Om te voorkomen dat nestelende en/of broedende vogels verstoord worden, dienen verstoren-
de werkzaamheden altijd zo buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd en dient gecontro-
leerd te worden of mogelijk jaarrond beschermde nesten worden aangetast door de werkzaam-
heden. Het strikte beschermingsregime voor vogels komt overeen met dat van tabel 3-soorten.
Ontheffing kan slechts worden verleend wanneer er geen andere bevredigende oplossing
bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de
soort. Daarnaast kan alleen ontheffing worden verkregen indien er sprake is van een in de wet
genoemd belang. Dit betreft voor vogels alleen belangen die te maken hebben met openbare
veiligheid, luchtvaartveiligheid, onderzoek en volksgezondheid (geen ruimtelijke ontwikkelin-
gen).

3.2 Methode
3.2.1 Bronnenonderzoek
De inventarisatie betreft een onderzoek naar de actueel en potentieel voorkomende bescherm-
de soorten in het plangebied. De inventarisatie bestaat uit een bronnenonderzoek.
Het bronnenonderzoek heeft als doel een overzicht te verkrijgen van de beschikbare informatie
met betrekking tot het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied en omgeving.
Hiervoor zijn de volgende bronnen gebruikt:
· Ontheffing voor de Boterhuispolder. 2012. Aanvraagnummer FF/75C/2012/0198.toek.jdj.
· W. Moerland, en A. de Baerdemaeker. 24 september 2012. Notitie. Quickscan Leeuwen-

hoek Leiden. Bureau Stadsnatuur, Rotterdam.
· H. Kossen et al. Januari 2007. Beschermde flora en fauna in het beheergebied van het

Hoogheemraadschap van Rijnland, literatuuronderzoek fase 1. Ecologica, Maarheeze.
· www.waarneming.nl.
· www.google.nl/maps.
· http://www.unity.nu/Artikelen/regio/ongevaarlijke-ringslang-in-opmars.

3.2.2 Inventarisaties
Er zijn gerichte veldinventarisaties uitgevoerd naar vleermuizen, broedvogels, rugstreeppad en
vissen. Gedurende deze inventarisaties is tevens gelet op eventuele aanwezigheid van andere
beschermde soorten en planten.

Vleermuizen
Van alle locaties is eerst in april 2014 de potentie voor gebruik door vleermuizen bepaald.
Op basis van deze potentiebepaling zijn avond- en ochtendbezoeken ingepland waarbij met
behulp van een bat-detector gericht naar vleermuizen gezocht is.

De inventarisatie is uitgevoerd volgens het protocol van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) en
heeft plaats gevonden gedurende de periode april – oktober 2014:
· Locaties met potentie voor zomer- en paarverblijfplaatsen zijn viermaal bezocht, tweemaal in

de zomer (15 mei – 15 juli) en tweemaal in de nazomer/herfst (15 augustus-31 september).
· Locaties met uitsluitend potentie voor foerageergebied en/of vliegroute zijn driemaal

bezocht, waarvan eenmaal in de kraamperiode (15 mei – 15 juli).
Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal bezoeken dat gebracht is op de diverse locaties na
het potentie onderzoek.

Het privéterrein bestaande uit de oude boerderij en/of bijgebouwen op de locatie P gemeente-
huis, begraafplaats is tijdens de inventarisatie niet betreden en vanaf de weg geïnventariseerd.
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Tabel 1: Datum en aantal inventarisatierondes vleermuizen per locatie
Locatie 26 juni

avond
7 juli
ochtend

12 juli
ochtend

18 juli
ochtend

13 sept.
avond

30 sept.
avond

Driemasterlocatie (school) x x x x
Plantage x x x
Ranzijn x x x
P gemeentehuis, begraaf-
plaats

x x x x

Te slopen panden x x x x
Vierzicht kavel 1 x x x
Vierzicht kavel 5 * n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Bospoort * n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Kavel M * n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Boomgaardlaan x x *
Munnikkenpolder x x *

* Niet nader onderzocht aangezien er geen potentie voor vleermuizen werden geconstateerd
** Niet toegankelijk

Inventarisatie broedvogels
Vogels met een jaarrond beschermd nest zijn gelokaliseerd door middel van drie inventarisatie-
rondes. Hierbij is gewerkt conform de BMP methode van SOVON. Aanwezige jaarrond
beschermde nesten zijn weergegeven op een kaartje.
De locaties zijn bezocht op 14/15 april 2014, 14/15 mei 2014 en 18/19 juni 2014.

Inventarisatie vissen en platte schijfhoren
Vissen en platte schijfhorens zijn geïnventariseerd met behulp van een RAVON-handnet. Hierbij
is iedere tien meter een aantal scheppen of steken gedaan in de watergang, met extra aan-
dacht voor interessante habitat. Kleine waterlichamen zijn intensiever bemonsterd. Ook aan-
grenzende watergangen zijn geïnventariseerd. De inventarisatiewerkzaamheden hebben
plaatsgevonden op 14 mei en 4 juni 2014.

Inventarisatie rugstreeppad
De rugstreeppad is duidelijk herkenbaar aan zijn geroep. De inventarisatie bestaat dan ook uit
het luisteren naar roepende mannetjes in de avond, gedurende het voortplantingsseizoen in de
periode april/mei.

De dag voor de eerste inventarisatieronde is op een ijklocatie vastgesteld dat de omstandig-
heden voor kooractiviteit onder rugstreeppadden geschikt zijn. Het gehele projectgebied is te
voet geïnspecteerd op geschiktheid voor rugstreeppad. Vervolgens is rond de schemering
geluisterd naar rugstreeppad kooractiviteit. Na het vaststellen dat er geen kooractiviteit plaats
vond is getracht niet roepende mannetjes tot roepen aan te zetten door opnames van roepende
rugstreeppadden af te spelen. In totaal hebben er drie avondrondes plaatsgevonden bij ge-
schikte weersomstandigheden:

Tabel 2: Datum inventarisatieronde rugstreeppad en weersomstandigheden per ronde
Ronde Datum Weer
1 18 april 2014 16°C bewolkt 2Bft
2 7 mei 2014 17°C bewolkt 4Bft
3 14 mei 2014 15°C bewolkt 3Bft



Flora- en faunawet

GM-0144992, revisie
Pagina 11 van 22

3.3 Resultaten
3.3.1 Planten
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Uit een literatuurstudie van het Hoogheemraadschap (Ecologica, 2007) blijkt dat de omgeving
kansrijk is voor de brede orchis, de rietorchis.
Deze soorten zijn niet te verwachten binnen de diverse locaties en zijn ook niet aangetroffen
tijdens het veldbezoek.

Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Effecten beschermde soorten van tabel 2 of 3 zijn uitgesloten aangezien deze niet voorkomen
op de planlocaties.

3.3.2 Vleermuizen
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Uit het bronnenonderzoek blijkt dat in en nabij het plangebied waarnemingen bekend zijn van
foeragerende, gewone dwergvleermuizen. Om deze reden is een gerichte soorteninventarisatie
uitgevoerd. In onderstaand tabel zijn de resultaten per locatie weergegeven.

Tabel 3: Resultaten vleermuisinventarisatie per locatie
Locatie Onderzoek potentie Uitkomsten
Driemasterlocatie (school) · Potentie voor zomer- en

paarverblijfplaatsen in
schoolgebouw

· Parkje en vijver potentie voor
foerageergebied

Bij elk bezoek enkele foeragerende,
gewone dwergvleermuizen met in
najaar ook baltsroepende dieren. Er zijn
geen verblijfplaatsen gevonden.

Plantage · Potentie voor vliegroute en
foerageergebied

· Potentie voor paarverblijven
ruige dwergvleermuis in bo-
men

Bij elk bezoek enkele foeragerende,
gewone dwergvleermuizen met in
najaar ook baltsroepende dieren. Er zijn
geen verblijfplaatsen gevonden.

Ranzijn · Beperkte potentie voor foe-
rageergebied

Bij een bezoek enkele foeragerende,
gewone dwergvleermuizen.

P gemeentehuis, begraaf-
plaats

· Potentie voor zomer- en
paarverblijfplaatsen in woon-
huis/boerderij en bijgebou-
wen

· Potentie voor vliegroute en
foerageergebied
(oostkant)

Bij elk bezoek enkele foeragerende,
gewone dwergvleermuizen met in
najaar ook baltsroepende dieren. Er zijn
geen verblijfplaatsen gevonden, maar
het terrein met de oude boerderij is
niet goed toegankelijk. Verblijfplaat-
sen zijn daardoor niet uit te sluiten.

Te slopen panden · Beperkte potentie voor zo-
mer- en paarverblijfplaatsen

Bij sommige bezoeken enkele foerage-
rende, gewone dwergvleermuizen. Er
werden echter geen verblijfplaatsen
gevonden.

Vierzicht kavel 1 · Beperkte potentie voor vlieg-
route en foerageergebied

Bij elk bezoek enkele foeragerende,
gewone dwergvleermuizen.

Vierzicht kavel 5 · Geen potentie voor vleermui-
zen, kaal en open

n.v.t.

Bospoort · Geen potentie voor vleermui-
zen, kaal en open

n.v.t.

Kavel M · Geen potentie voor vleermui-
zen, kaal en open

n.v.t.

Boomgaardlaan · Beperkte potentie voor vlieg-
route en foerageergebied
(aan NO uiteinde)

Bij elk bezoek enkele foeragerende,
gewone dwergvleermuizen.

Munnikkenpolder · Potentie voor vliegroute en
foerageergebied

Bij elk bezoek enkele foeragerende,
gewone dwergvleermuizen.
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Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Uit het onderzoek is gebleken dat de gewone dwergvleermuis op de locaties Driemasterlocatie,
Plantage, Ranzijn, P gemeentehuis, begraafplaats, te slopen panden, Vierzicht kavel 1, Boom-
gaardlaan en Munnikkenpolder is aangetroffen. In onderstaand tabel volgt per locatie een ana-
lyse.

Tabel 4: Analyse van de resultaten van het vleermuisonderzoek per locatie
Locatie Analyse
Driemasterlocatie (school) · Sloop is toegestaan, aangezien er geen vaste verblijfplaatsen in het

schoolgebouw aanwezig zijn.
· Het kappen van bomen is toegestaan, omdat er geen paarverblijfplaatsen

aanwezig zijn en ook geen belangrijke vliegroute.
· Doordat in de directe omgeving voldoende foerageergebied aanwezig

blijft, zal het vernietigen van het foerageergebied geen negatief effect
hebben op de lokale populatie kleine dwergvleermuis.

Plantage · Het kappen van bomen is toegestaan, aangezien er geen paarverblijf-
plaatsen aanwezig zijn of belangrijke vliegroutes.

· Doordat in de directe omgeving voldoende foerageergebied aanwezig
blijft, zal het vernietigen van het foerageergebied geen negatief effect
hebben op de lokale populatie kleine dwergvleermuis.

Ranzijn · Vaste verblijfplaatsen of belangrijke vliegroutes zijn niet aanwezig.
· Doordat in de directe omgeving voldoende foerageergebied aanwezig

blijft, zal het vernietigen van het foerageergebied geen negatief effect
hebben op de lokale populatie kleine dwergvleermuis.

P gemeentehuis, begraaf-
plaats

· Het slopen van de oude boerderij en/of bijgebouwen is nog niet toege-
staan. Onderzoek was niet goed te verrichten vanaf weg. Mogelijk dat
hier verblijfplaatsen zijn. Bij sloop is nader onderzoek noodzakelijk.

· Het kappen van bomen die niet op het terrein staan van de boerderij, is
toegestaan, aangezien er geen paarverblijfplaatsen aanwezig zijn of be-
langrijke vliegroutes. Het kappen van de bomen op het terrein van de
oude boerderij is nog niet toegestaan. Onderzoek was niet goed te ver-
richten vanaf weg. Mogelijk dat hier paarverblijfplaatsen zijn. Bij kap op
het terrein is nader onderzoek noodzakelijk

· Doordat in de directe omgeving voldoende foerageergebied aanwezig
blijft, zal het vernietigen van het foerageergebied geen negatief effect
hebben op de lokale populatie kleine dwergvleermuis. Bij sloop is nader
onderzoek noodzakelijk.

Te slopen panden · Sloop is toegestaan, aangezien er geen vaste verblijfplaatsen in het
schoolgebouw aanwezig zijn.

· Het kappen van bomen is toegestaan, omdat er geen paarverblijfplaatsen
aanwezig zijn en ook geen belangrijke vliegroute.

· Doordat in de directe omgeving voldoende foerageergebied aanwezig
blijft, zal het vernietigen van het foerageergebied geen negatief effect
hebben op de lokale populatie kleine dwergvleermuis.

Vierzicht kavel 1 · Het kappen van bomen is toegestaan, omdat er geen paarverblijfplaatsen
aanwezig zijn en ook geen belangrijke vliegroute.

·  Doordat in de directe omgeving voldoende foerageergebied aanwezig
blijft, zal het vernietigen van het foerageergebied geen negatief effect
hebben op de lokale populatie kleine dwergvleermuis.

Vierzicht kavel 5 · Geen vleermuizen aanwezig
Bospoort · Geen vleermuizen aanwezig
Kavel M · Geen vleermuizen aanwezig
Boomgaardlaan · Het kappen van bomen is toegestaan, omdat er geen paarverblijfplaatsen

aanwezig zijn en ook geen belangrijke vliegroute.
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· Doordat in de directe omgeving voldoende foerageergebied aanwezig
blijft, zal het vernietigen van het foerageergebied geen negatief effect
hebben op de lokale populatie kleine dwergvleermuis.

Munnikkenpolder · Het kappen van bomen is toegestaan, omdat er geen paarverblijfplaatsen
aanwezig zijn en ook geen belangrijke vliegroute.

· Doordat in de directe omgeving voldoende foerageergebied aanwezig
blijft, zal het vernietigen van het foerageergebied geen negatief effect
hebben op de lokale populatie kleine dwergvleermuis.

3.3.3 Overige zoogdieren
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Uit het bronnenonderzoek zijn waarnemingen bekend van de tabel 1 soorten haas, mol, egel,
bunzing en vos. De noordse woelmuis (tabel 3 soort) is waargenomen in de Kaag en de Weide
Aa.

Binnen de diverse locaties is geen geschikte habitat voor tabel 2 of 3 soorten, door het ontbre-
ken van geschikt habitat als brede rietkragen of bos.

Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Negatieve effecten op beschermde soorten van tabel 2 of 3 zijn uitgesloten aangezien deze niet
voorkomen in het plangebied en ook niet te verwachten zijn door het ontbreken van geschikt
leefgebied. Voor de tabel 1 soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling.

3.3.4 Vogels
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Gedurende de inventarisatierondes zijn diverse vogelsoorten broedend aangetroffen. Hieronder
volgt een tabel met de resultaten per locatie. In bijlage 1 zijn de nesten met behulp van stippen
weergegeven op kaart.

Tabel 5: Resultaten broedvogelinventarisatie
Broedvogel-
inventarisatie

14/15 april 2014 14/15 mei 2014 18/19 juni 2014

Driemasterlocatie Meerkoet nest in plas,
koolmees in bomen rond
gebouw. Op/in gebouw
geen broedvogels

Meerkoet en wilde eend
met jongen in plas, kool-
mees in bomen rond ge-
bouw. Op/in gebouw geen
broedvogels.

Geen nieuwe vestiging
broedvogels. Op/in ge-
bouwen geen broedvo-
gels.

Plantage Diverse broedvogels in de
tuinen en bomenrijen,
wilde eend in slootkant.
Nog geen jaarrond be-
schermde vogels. Op het
veldje geen vogels

Diverse broedvogels in de
tuinen en bomenrijen, wilde
eend met pullen en nest
waterhoen  in slootkant.
Nog geen jaarrond be-
schermde vogels. Op het
veldje geen vogels

Nog steeds diverse alge-
mene broedvogels aan-
wezig. Nieuw aangetrof-
fen is nest van halsband-
parkiet.
 Geen jaarrond be-
schermde nesten aange-
troffen.

Ranzijn In plas nesten van meer-
koet, verder enkele wilde
eenden. In volkstuinen
koolmees

In plas meerkoeten met
pullen, verder enkele wilde
eenden met pullen. In volks-
tuinen koolmees, houtduif.

Nieuw in de plas is een
broedpaar waterhoen met
pullen. Verder geen nieu-
we vestigingen, geen
jaarrond beschermde
nesten.

P gemeentehuis,
begraafplaats

Op begraafplaats zelf
geen broedvogels, in bo-
men/bossages rond ge-
bouw diverse broedvo-
gels, nog geen jaarrond
beschermde soorten. In

Op begraafplaats pimpel-
mees met jongen, in bo-
men/bossages rond ge-
bouw diverse broedvogels,
nog geen jaarrond be-
schermde soorten. In sloot-

Ook hier waterhoen met
jongen, verder geen
nieuwe soorten aangetrof-
fen. Geen soorten met
jaarrond beschermde
nesten aanwezig.
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slootkanten wilde eend kanten wilde eend, knob-
belzwaan met jongen.

Te slopen panden Op/in zuidelijke pand
geen broedvogels, in ve-
getatie rond noordelijke
pand nesten van merel en
heggenmus

Op/in zuidelijke pand geen
broedvogels, in vegetatie
rond noordelijke pand nes-
ten van merel, roodborst en
pimpelmees met jongen

Rond noordelijk pand nog
jonge merels aanwezig.
Geen nesten op of in de
beide panden.

Boomgaardlaan niets Broedvogels enkel in het
deel met bomen

In deel met bomen diver-
se zangvogels. Langs
slootkant kleine karekiet.

Kavel M Houtduif in boom Houtduif in boom Geen vogels meer aan-
wezig

Munnikkenpolder Veel watervogels aanwe-
zig, nesten van ganzen,
knobbelzwaan, scholek-
ster, kievit. Op de plekjes
met ruigte/riet diverse
zangvogels. Nest buizerd
in bomenrij oostelijk van
terrein. Oeverzwaluwen
aanwezig, nog geen nes-
ten.

Veel watervogels aanwezig,
nesten van ganzen, knob-
belzwaan, scholekster, kie-
vit. Ook al veel vogels met
jongen. Op de kale delen
waar gewerkt werd geen
vogels aangetroffen. Op de
plekjes met ruigte/riet diver-
se zangvogels. Nest bui-
zerd in bomenrij oostelijk
van terrein. Oeverzwaluwen
aanwezig, nog geen nesten.

Op enkele plaatsen
meerdere nesten van
oeverzwaluw (zie kaart).
4 nesten van kluut aange-
troffen, waarvan 1 met
jongen. Ook nest van
visdief aanwezig. Jongen
van buizerd uitgevlogen.
Meerdere paren kleine
plevieren. Ook gele kwik-
staart als nieuwe broed-
vogel vastgesteld.

Vierzichtkavel 1 Nesten houtduif en kool-
mees. Bijna gehele bo-
dem begroeid met das-
look

Diverse broedvogels aan-
wezig, nog geen jaarrond
beschermde soorten

Diverse algemene zang-
vogels aanwezig. Geen
soorten met jaarrond be-
schermde nesten.

Vierzichtkavel 5 Geen broedvogels Grasmus in struweel langs
rand van terrein

Grasmus nog steeds
aanwezig. Meerkoet met
jongen in sloot.

Bospoort Meerkoeten in slootkant,
paartje scholeksters aan-
wezig.

Scholeksters met jongen,
enkele paren oeverzwaluw
aanwezig maar nog geen
nesten

Oeverzwaluwen niet meer
aanwezig, Scholeksters
met bijna vliegvlugge jon-
gen.

Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Alleen op locatie Munnikenpolder is een jaarrond beschermd nest aangetroffen. Het betreft een
nest van een buizerd. De nest van de buizerd valt onder categorie 4. Dit zijn vogels die jaar in
jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te
bouwen. Dit nest mag niet zo maar verdwijnen, tenzij op basis van een omgevingscheck is aan-
getoond dat de buizerd gemakkelijke in de directe omgeving elders een nest kan maken. Als dit
niet mogelijk blijkt te zijn, dan moet een alternatief nest aangeboden worden. Bijvoorbeeld een
nestkast. Als dit ook niet mogelijk is, moet een ontheffing aangevraagd worden.

Hoewel de oeverzwaluw onder categorie 5 valt en het juridisch niet verplicht is om deze soort te
compenseren, wordt wel geadviseerd om een oeverwand te plaatsen in de te realiseren park
voordat de nesten verwijderd worden. De oeverzwaluw broedt al meerdere jaren binnen het
plangebied. Voor bewoners en vogelaars kan het uiteindelijk verwijderen van de nesten leiden
tot onbegrip en weerstand. Mochten zij een bezwaar indienen, dan moeten de werkzaamheden
stop gezet worden, totdat het bezwaar behandeld is. Dit kan leiden tot vertragingen van de
werkzaamheden.

Algemeen voorkomende vogels die aan het broeden zijn, mogen gedurende het broedseizoen
niet verstoord worden door de werkzaamheden. Dit is in het kader van de Ff-wet niet toege-
staan en moet voorkomen worden door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voe-
ren, op voldoende afstand of om te voorkomen dat vogels gaan broeden door verstoring of door
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het broedgebied voor het broedseizoen ongeschikt te maken. Het vernietigen van potentieel
broedgebied buiten het broedseizoen is toegestaan.

Figuur 3: Locatie van het buizerdnest: blauw

3.3.5 Amfibieën en Reptielen
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Uit het bronnenonderzoek blijkt dat in de gemeente Leiderdorp tabel 1 soorten zijn waargeno-
men. Het betreffen de gewone pad en kleine watersalamander. De rugstreeppad, een tabel 3
soort, is in de Boterhuispolder te Leiderdorp aangetroffen. De rugstreeppad is een zeer mobiele
pioniersoort, die meerdere kilometers per dag kan afleggen. Er bestaat daardoor een mogelijk-
heid dat de soort op één van de locaties voorkomt. Zeker die locaties waar zand is opgelegd,
zijn zeer geschikt leefgebied voor de rugstreeppad.
Waarnemingen van andere tabel 3 amfibieën soorten zijn niet bekend in de literatuur en ook
niet te verwachten. De heikikker komt met name voor in de Nieuwkoopse Plassen, de Alblas-
serwaard en de Vijfheerenlanden. De kamsalamander komt met name voor langs de rivieren de
Lek en de Hollandsche IJssel en in de Vijfheerenlanden en daarom niet te verwachten in het
plangebied.

De ringslang (tabel 3 soort) wordt steeds vaker waargenomen in Cronesteynpark in Leiden en
de directe omgeving. In Leiderdorp is nog geen waarneming van de ringslang bekend. De ring-
slang is geen sterk mobiele soort en naar verwachting zal hij (nog) niet de diverse woonwijken
en bedrijventerreinen overbrugd hebben en op één van de diverse locaties aanwezig zijn.
Daarbij vormen de Rijksweg A4 en de Oude Rijn ook een grote belemmering.

Omdat in de omgeving van het plangebied de rugstreeppad is waargenomen en op diverse
locaties potentieel leefgebied aanwezig is, is een gerichte inventarisatie uitgevoerd. De resulta-
ten zijn in onderstaand tabel weergegeven. Hieruit blijkt dat de rugstreeppad niet is waargeno-
men.
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Tabel 6: Resultaten rugstreeppadinventarisatie
Rugstreeppad 28 april 2014

luisterronde
7 mei 2014
luisterronde

14 mei 2014
luisterronde

Driemasterlocatie X X X
Plantage X X X
Ranzijn X X X
P gemeentehuis,
begraafplaats

X X X

Te slopen panden X X X
Boomgaardlaan X X X
Kavel M X X X
Munnikkenpolder X X X
Vierzichtkavel 1 X X X
Vierzichtkavel 5 X X X
Bospoort X X X

Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Voor de tabel 1 soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Negatieve effecten op beschermde soorten van tabel 2 of 3 zijn uitgesloten aangezien deze niet
voorkomen op één van de W4 locaties.

3.3.6 Vissen
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Voor het project W4 is in 2004 ontheffing verkregen voor de beschermde soorten kleine mod-
derkruiper (tabel 2 soort), rivierdonderpad (tabel 2 soort) en bittervoorn (tabel 3 soort). De kleine
modderkruiper en bittervoorn is in 2012 ook aangetroffen in de Boterhuispolder. Deze twee
soorten komen vrij algemeen voor in Zuid-Holland en kunnen ook in één van de locaties voor
komen. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de visinventarisatie weergegeven. Hieruit
blijkt dat de kleine modderkruiper voorkomt (tabel 2 soort) op de locaties Kavel M, Bospoort,
Munnikkenpolder (in alle watergangen en de twee grote plassen) en in Driemasterlocatie (de
vijver). Andere beschermde vissoorten zijn niet waargenomen.

Tabel 7: Resultaten visinventarisatie
Vissen 14 mei 2014 4 juni 2014 Munnikenpolder
Driemasterlocatie Kleine modderkruiper X
Plantage X X
Ranzijn X X
Pgemeentehuis,
begraafplaats

X X

Te slopen panden X X
Boomgaardlaan X X
Kavel M Kleine modderkruiper X
Munnikkenpolder X Kleine modderkruiper
Vierzichtkavel 1 X X
Vierzichtkavel 5 X X
Bospoort Kleine modderkruiper X

Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Zodra er werkzaamheden in de watergangen worden uitgevoerd op de locaties Driemasterloca-
tie, Kavel M, Munnikenpolder en Bospoort, ondervindt de kleine modderkruiper verstoring.
Bij dempingswerkzaamheden verliest de kleine modderkruiper ook leefgebied en kan gedood
worden. Effecten op beschermde vissen van tabel 3 zijn uitgesloten aangezien deze niet voor-
komen op de W4 locaties.
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3.3.7 Ongewervelden
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten
Uit het bronnenonderzoek zijn geen waarnemingen bekend van beschermde ongewervelden.
Beschermde soorten van tabel 2 of 3 worden ook niet te verwachten doordat er geen geschikt
biotoop aanwezig is. De platte schijfhoren, tabel 3 soort, komt voor in wateren met een goede
waterkwaliteit en een goede vegetatieontwikkeling. Ondanks deze eisen, is de soort in Leiden
aangetroffen op enkele locaties, waarvan de aanwezigheid niet verwacht werd. Zo is de platte
schijfhoren op het terrein van Naturalis aangetroffen. Om deze reden is besloten om de vis-
inventarisatie uit te breiden met een inventarisatie naar de platte schijfhoren.
Gedurende de inventarisatie is de platte schijfhoren niet aangetroffen.

Analyse en toetsing van mogelijke effecten
Negatieve effecten op beschermde soorten van tabel 2 of 3 zijn uitgesloten aangezien deze niet
voorkomen in het plangebied en door het ontbreken van geschikt biotoop ook niet te verwach-
ten zijn.
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4 Provinciaal beleid

Het beleidskader van de overheid dat niet in wetgeving is vastgelegd bestaat uit:
· Ecologische Hoofdstructuur (EHS);
· Weidevogel- en ganzenfoerageergebieden;
· Strategische reservering natuur.

4.1 Toetsingskader
Ecologisch Hoofdstructuur
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is op provinciaal niveau uitgewerkt tot de Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) met kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden, beheer-
gebieden en robuuste ecologische verbindingszones. De wettelijke bescherming (Wro) van de
EHS is geregeld via het bestemmingsplan. De Ecologische Hoofdstructuur voor de provincie
Zuid-Holland is vastgelegd in de Structuurvisie en de Provinciale ruimtelijke verordening).
De afweging voor ingrepen in de EHS gaat volgens het ‘nee, tenzij-principe’. In onderstaand
schema is dit stapsgewijs weergegeven. Ingrepen met een significant negatieve invloed op de
wezenlijke kenmerken en waarden mogen niet plaatsvinden, tenzij er sprake is van een zwaar-
wegend maatschappelijk belang en indien er geen alternatieven zijn. Indien bij een ingreep
schade wordt aangericht aan een EHS-gebied, dan dient dit in ieder geval gemitigeerd te wor-
den. De resteffecten aan verlies van kwaliteit en/of oppervlakte dient te worden gecompen-
seerd. Daarnaast kan salderen van positieve en negatieve effecten op de EHS uitkomst bieden
om projecten in de EHS te realiseren. Het verkennend natuuronderzoek geeft inzicht in de lig-
ging van EHS gebieden in de omgeving van het plangebied en de noodzaak voor het doorlopen
van ‘nee, tenzij, procedure’. De provincie hanteert geen externe werking voor EHS gebieden.
Een ‘nee, tenzij-toets’ behoeft alleen te worden doorlopen indien er sprake is van een
RO-procedure met betrekking tot wijziging van de bestemming van het plangebied.

Weidevogel- en ganzenfoerageergebieden
In het kader van het provinciaal beleid van Zuid-Holland zijn belangrijke weidevogelgebieden
aangewezen. Op deze gebieden is het ‘nee-tenzij-beginsel’ van toepassing.
Voor ganzenfoerageergebieden is het ‘nee-tenzij beginsel’ niet van toepassing. Voor deze
gebieden kunnen beheervergoedingen worden aangevraagd. De aanwijzing heeft geen
consequenties in het kader van ruimtelijke ordeningsprocedures.
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Strategische reservering natuur
Dit betreft agrarische gebieden die zijn aangewezen in het kader van internationale verplich-
tingen, maar geen deel uitmaken van de EHS. Deze gebieden vallen onder het ‘nee-tenzij-
beginsel’.

4.2 Methode
Voor de inventarisatie van de EHS-gebieden, de weidevogel- en ganzenfoerageergebieden en
Strategische reservering natuur is gebruik gemaakt van de kaarten die door de Provincie Zuid-
Holland beschikbaar zijn gesteld op hun website.

4.3 Resultaten
4.3.1 Ecologisch Hoofdstructuur
De diverse locaties liggen niet in de EHS. Wel grenst de Munnikkenpolder vrijwel aan de EHS
(figuur 4) en op circa 650 meter ten noordwesten van de Munnikkenpolder ligt een ecologische
verbinding.

Analyse en toetsing effecten
Alleen (planologische) ontwikkelingen binnen de EHS moeten getoetst worden op negatieve
effecten. Aangezien het plangebied buiten de begrenzing van de EHS ligt, is nadere toetsing
dan ook niet aan de orde.

Figuur 4: Ligging van de EHS, weidevogelgebieden en strategische reservering natuur ten opzicht van het
plangebied (rood omcirkeld)

4.3.2 Gebieden buiten de EHS
De locaties liggen niet in een belangrijke weidevogelgebied. Het dichtstbijzijnde weidevogel-
gebied ligt op een afstand van circa 200 meter ten zuidoosten van de Munnikenpolder.
Bospoort ligt op circa 700 meter afstand van een belangrijke weidevogelgebied. Net als de loca-
ties Boomgaardlaan en Kavel M. Op circa 3 km ten zuiden van het plangebied ligt een stuk
grond dat is aangewezen als ‘Strategisch reservering natuur’. Het dichtstbijzijnde ganzenfoera-
geergebied ligt circa 16 km ten zuiddoosten van het plangebied en is niet zichtbaar in figuur 4.
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Analyse en toetsing effecten
De locaties liggen op zodanige afstand van een terrein met status ‘strategische reservering
natuur’ en ganzenfoerageergebied dat negatieve gevolgen als gevolg van enige vorm van ver-
storing niet aan de orde is.

De locaties Munnikkenpolder, Bospoort, Boomgaardlaan en Kavel M liggen binnen de mogelijke
beïnvloedingsgebied van belangrijke weidevogelgebieden, waardoor er sprake kan zijn van
effecten in het kader van externe werking.
De tijdelijke werkzaamheden op de locatie Munnikkenpolder zijn gericht op het realiseren van
een ‘Polderpark’ waarbij veel water kenmerkend zullen zijn voor het gebied en waarbij auto-
verkeer niet aanwezig zal zijn. Op de Boomgaardlaan wordt een fietspad gerealiseerd, dat ont-
sluiting biedt aan dit ‘Polderpark’. Gedurende de werkzaamheden is er tijdelijk extra verstoring
in de vorm van onder andere geluid, trillingen, optische beweging en stikstof in de directe om-
geving van de twee locaties. Nadat deze locaties zijn ingericht zal er met name extra verstoring
aanwezig zijn in de vorm van verlichting, geluid (brommers, gepraat etc.) en beweging. Zowel
de verstoring van de tijdelijke werkzaamheden als de verstoring na de uiteindelijke inrichting,
zullen geen invloed hebben op de belangrijke weidevogelgebieden. Het betreffen tijdelijke
werkzaamheden en de verstoringen zullen niet reiken tot aan de weidevogelgebieden.
Een nadere toetsing is niet noodzakelijk.

De tijdelijke werkzaamheden op de locatie Bospoort en Kavel M zijn gericht op het realiseren
van bedrijven, winkels en kantoren. Gedurende de werkzaamheden is er tijdelijk extra versto-
ring in de vorm van onder andere geluid, trillingen, beweging en stikstof in de directe omgeving
van de twee locaties. Nadat deze locaties zijn ingericht zal er met name extra verstoring aan-
wezig zijn in de vorm van verlichting, geluid, beweging en stikstof. Zowel de verstoring van de
tijdelijke werkzaamheden als de verstoring na de uiteindelijke inrichting, zullen geen invloed
hebben op de belangrijke weidevogelgebieden. Het betreffen tijdelijke werkzaamheden en de
type erstoringen zullen niet reiken tot aan de weidevogelgebieden. Een nadere toetsing is niet
noodzakelijk.
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5 Conclusies

5.1 Natuurbeschermingswet
Er is een Natura 2000-gebied (De Wilck) aanwezig nabij het plangebied. De voorgenomen
werkzaamheden hebben geen negatief effect op beschermde natuurwaarden in het kader van
de Natuurbeschermingswet. Er is geen nader veldonderzoek of effectonderzoek noodzakelijk.
Een vergunning is niet noodzakelijk.

5.2 Flora- en faunawet
Er zijn beschermde soorten aanwezig in het plangebied. Dit betreffen de gewone dwergvleer-
muis, buizerd en de kleine modderkruiper.

Er bevinden zich geen functies in het plangebied welke van essentieel belang zijn voor de
instandhouding van de lokale populaties van de aangetroffen vleermuizensoort. Het verwijderen
van de bomen heeft daarmee geen negatief effect op de gunstige staat van instandhouding van
de gewone dwergvleermuis, mits verstoring gedurende de vliegperiode wordt voorkomen.
In dit kader zijn dan ook geen negatieve effecten voorzien en hoeven geen vervolgprocedures
in gang te worden gezet. Er zijn geen vaste verblijfplaatsen en geen ontheffing noodzakelijk.
Dit met uitzondering van de boerderij en/of bijgebouwen en de bomen op het terrein
binnen de locatie P gemeentehuis/begraafplaats. Nog nader uit te voeren onderzoek
moet uitwijzen of hier vaste verplaatsen zijn en er een ontheffing noodzakelijk is.

Voor alle vogels geldt dat het noodzakelijk is rekening te houden met deze soort gedurende het
broedseizoen.
Zodra de boom met buizerdsnest op de locatie Munnikkenpolder gekapt moet worden, is het
noodzakelijk een omgevingscheck uit te voeren en de mogelijke vervolgstappen daarna:
compenseren en/of een ontheffing aan te vragen.
Geadviseerd wordt een oeverzwaluwwand te realiseren voordat de nesten verwijderd worden,
voor het behouden/creëren van maatschappelijk draagvlak. Juridisch is dit niet verplicht.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de wateren op de locaties Kavel M, Bospoort,
Munnikkenpolder en Driemasterlocatie (de vijver) kan een werkprotocol opgesteld worden op
basis van een goedgekeurde gedragscode, voor de kleine modderkuiper. Aanvraag van een
ontheffing is dan niet nodig. Als de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden volgens het
werkprotocol moet een ontheffing aangevraagd worden.

5.3 Provinciaal beleid
5.3.1 Ecologische Hoofdstructuur
De voorgenomen werkzaamheden hebben geen effect op beschermde gebieden in het kader
van de EHS, omdat ze er buiten zijn gelegen en externe werking niet van toepassing is. Er is
geen nader veldonderzoek of effectonderzoek noodzakelijk. Nadere procedure in de vorm van
een ‘nee, tenzij-toets’ is niet noodzakelijk.

5.3.2 Gebieden buiten de EHS
Er zijn geen weidevogelgebieden of strategische reserveringen natuur in of nabij het plan-
gebied. Er is geen nader veldonderzoek of effectonderzoek noodzakelijk  en er zijn nadere
procedure in de vorm van een ‘nee, tenzij-toets’ noodzakelijk.
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5.4 Resumé

Samenvattende tabel
Wetgeving Effecten Nader veld

onderzoek
Nader effect
onderzoek

Mitigerende
maatregelen*

Nadere
procedure

Nb-wet · Geen · Geen · Geen · Geen · Geen

Ff-wet · Tabel 3
soorten

· Geen · Geen · Werken buiten
broedseizoen /  op
voldoende afstand
van broedvogel wer-
ken/ voorkom broe-
dende vogels.

· Geen lichtverstoring
in periode maart t/m
oktober.

· Nest van de buizerd
niet vernietigen of
buizerd verstoren tij-
dens broedseizoen.

· omgevingscheck/ com-
pensatie/ ontheffings-
aanvraag bij verwijderen
buizerdsnest.

· Opstellen werkprotocol
voor de kleine modder-
kruiper of ontheffing
aanvragen.

· Ja · Ja · Vleermuisonderzoek op
terrein boerderij op loca-
tie Pgemeentehuis/ Be-
graafplaats

Provinciaal
beleid

· Geen · Geen · Geen · Geen · Geen

* mogelijke maatregelen om effecten te voorkomen
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Bijlage 1

Resultaten broedvogelinventarisatie stippenkaarten



Bijlage 1 : Resultaten broedvogelinventarisatie stippenkaarten
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Munnikkenpolder, Watervogels: Krakeend: blauw, Wilde eend: groen, Kuifeend: rood, Bergeend: geel,
Meerkoet: zwart, Fuut: wit

Munnikkenpolder, Ganzen/zwanen: Grauwe gans: blauw, Grote canadese gans: groen, Nijlgans: rood,
Knobbelzwaan: geel



Bijlage 1 : Resultaten broedvogelinventarisatie stippenkaarten (Vervolg 1)
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Munnikkenpolder, Steltlopers/visdief: Scholekster: wit, Kievit: blauw, Kleine plevier: groen, Tureluur:
geel, Kluut: rood, Visdief: zwart

Munnikkenpolder,  Oeverzwaluw en overige niet-zangvogels: Oeverzwaluw: rood, Grote bonte specht:
geel, Buizerd: blauw, Fazant: groen, Houtduif: wit



Bijlage 1 : Resultaten broedvogelinventarisatie stippenkaarten (Vervolg 2)
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Munnikkenpolder, Zangvogels 1: Rietzanger: rood, Kleine karekiet: geel, Bosrietzanger: groen, Blauw-
borst: blauw, Rietgors: wit

Munnikkenpolder, Zangvogels  2: Koolmees: blauw, Pimpelmees: groen, Tjiftjaf: rood, Fitis: geel, winter-
koning: wit, witte kwikstaart: zwart



Bijlage 1 : Resultaten broedvogelinventarisatie stippenkaarten (Vervolg 3)
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Munnikkenpolder, Zangvogels  3: Grasmus: rood, Zwartkop: zwart, Tuinfluiter: geel, Merel: groen, Heg-
genmus: wit, Gaai: blauw

Munnikkenpolder, Zangvogels  4: Putter: geel, Groenling: groen, Gele kwikstaart: rood, Ekster: blauw,
Zwarte kraai: wit



Bijlage 1 : Resultaten broedvogelinventarisatie stippenkaarten (Vervolg 4)
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Bospoort en Vierzicht kavel 5, Broedvogels: Meerkoet: geel, Grasmus: rood, Scholekster: groen, Oe-
verzwaluw: blauw

Driemasterlocatie, Broedvogels: Meerkoet: blauw, Wilde eend: geel, Koolmees: groen



Bijlage 1 : Resultaten broedvogelinventarisatie stippenkaarten (Vervolg 5)
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Overige gebieden, Zangvogels 1: Koolmees: geel, Zwartkop: blauw, Pimpelmees: groen, Merel: rood,
Putter: wit, Boomkruiper: zwart

Overige gebieden, Zangvogels 2: Groenling: groen, Kleine karekiet: geel, Roodborst: rood, Winterko-
ning: blauw, Zanglijster: wit, Vink: zwart



Bijlage 1 : Resultaten broedvogelinventarisatie stippenkaarten (Vervolg 6)
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Overige gebieden, Zangvogels 3: Zwarte kraai: geel, Ekster: rood, Grasmus: blauw, Heggenmus: groen,
Tjiftjaf: wit, Gaai: zwart

Overige gebieden, Niet-zangvogels: Wilde eend: geel, Meerkoet: rood, Waterhoen: groen, Houtduif:
zwart, Turkse tortel: blauw, Halsbandparkiet: wit, Grote bonte specht: oranje
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST  “Uitvoeringsprogramma Leidse 
Ommelanden 2014 - 2020” 

 
Partijen 

1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door mevrouw …..; 
2. De gemeente Katwijk, vertegenwoordigd door de heer …..; 
3. De gemeente Leiden, vertegenwoordigd door de heer ……; 
4. De gemeente Leiderdorp, vertegenwoordigd door de heer ……..; 
5. De gemeente Oegstgeest, vertegenwoordigd door de heer …….; 
6. De gemeente Teylingen, vertegenwoordigd door de heer ……..; 
7. De gemeente Zoeterwoude, vertegenwoordigd door de heer ……..; 
8. De federatie van agrarische natuurverenigingen de Groene Klaver vertegenwoordigd 

door de heer …… 
 
Hierna te noemen “partijen” 
 
 
Overwegende dat: 
 
Een recreatief aantrekkelijk en toegankelijk landschap van waarde is voor zowel een duurzame 
stad als een duurzaam ommeland; 
 
De relatie tussen stad en ommeland versterkt wordt als stad en land meer gebruik gaan maken 
van elkaars producten en diensten, waarbij het ommeland in de behoeftes (ruimte om te 
bewegen en te ontspannen, recreatie, beleving van landschap, historie en natuur) van de stad 
kan voorzien en andersom (afzetmarkt producten, recreatieve diensten, nevenactiviteiten); 
 
Hierdoor een nieuw economisch perspectief ontstaat wat tevens invulling geeft aan sociale en 
maatschappelijke doelen op gebied van gezondheid, kennis en welzijn; 
 
Het Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014 – 2020 zich richt op de ontwikkeling van 
een duurzaam (people – profit – planet) stad – land systeem (straal 10 km van Singelpark) 
“Leidse Ommelanden” dat 4 oer-Hollands landschappen en Leiden (Singelpark) verbindt. En 
bewoners, bedrijven en bezoekers zich bindt; 
 
De stuurgroep Samen voor Groen, op 8 november 2013, het belang en de meerwaarde van 
een meerjarig Uitvoeringsprogramma (Leidse Ommelanden 2014 – 2020) onderschreef en 
instemde met een voortzetting, verbetering en intensivering van de samenwerking op basis 
hiervan. 
 
De Stuurgroep Samen voor Groen bij brief van 21 november 2013 een aanbod deed aan 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Het betrof een totaal bod om 5 
provinciale recreatie gebieden (PRG’s) in één keer over te nemen tegen een afkooptermijn van 



 

 
 

de beheerkosten van 15 jaar, gecombineerd met een gezamenlijke investering (uitgaande van 
een beschikking van maximaal 8 miljoen euro uit het Provinciale Uitvoeringsprogramma 
Groen) in een groen-recreatieve kwaliteitsimpuls op basis van het Uitvoeringsprogramma 
Leidse Ommelanden 2014 - 2020.  
 

De provincie Zuid Holland haar bereidheid uitsprak om te investeren in de groen recreatieve 
kwaliteit zoals dat met het uitvoeringsprogramma wordt gerealiseerd waarbij het gaat om één 
packagedeal waarbij deelopgaven, waaronder de 5 over te dragen Provinciale Recreatieve 
Gronden (PRG’s) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.   
 
Op basis hiervan op 14 juli 2014 een intentieverklaring is ondertekend door gedeputeerden en 
stuurgroep leden (Samen voor Groen) welke de volgende, in 2014 plaats te vinden, 
doelstellingen nastreeft: 

- het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst (op basis Uitvoeringsprogramma 
Leidse Ommelanden 2014 – 2020) 

- het op basis hiervan afgeven van een Provinciale beschikking (maximaal 8 miljoen euro 
op basis van 50% cofinanciering ten behoeve van uitvoering van het programma). 

- een notarismoment (ten behoeve van overdracht PRG’s). 
 
De gemeenten Oegstgeest en Zoeterwoude (die de intentieverklaring niet tekenden) met 
ondertekening van deze overeenkomst de doelen als verwoord in de intentieovereenkomst 
nastreven. 
  
Met uitvoering van de deelprojecten van het Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014 
– 2020 wordt samengewerkt aan een groter regionaal belang wat het individueel belang van 
een enkele gemeente kan overstijgen; 
 
Met de opbouw van het duurzame stad – land systeem tevens wordt gebouwd aan het 
‘toeristisch imago’ van de Leidse regio;  
 
Met deze verklaringen de ambitie wordt uitgesproken om deel te nemen (samenwerken, 
investeren in middelen en capaciteit) aan een meerjarig Uitvoeringsprogramma Leidse 
Ommelanden 2014 – 2020. 
 
komen partijen het volgende overeen: 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

1. Definities 
 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
 
1. Overeenkomst: deze samenwerkingsovereenkomst; 

 
2. Intentieverklaring: de op 14 juli 2014 gesloten verklaring tussen de gemeenten Leiden, 

Leiderdorp, Kaag en Braassem, Teylingen, Katwijk en provincie Zuid-Holland, waarin 
partijen verklaarden:   

- dat de overdracht van provinciale recreatiegronden en provinciale 
investeringsmiddelen onderdeel zijn van het Uitvoeringsprogramma Leidse 
Ommelanden 2014 – 2020. 

- dat de provincie aanvullend op de grondoverdracht inclusief afkoopsom, de 
bereidheid heeft uitgesproken tot cofinanciering van de nader uit te werken 
investeringen in het kader van het Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 
2014 - 2020.  

- zich in te spannen om de gebiedsafspraken, inclusief besluitvorming in 
gemeenteraden, uiterlijk in 2014 te laten plaatsvinden.  

- hiertoe In overleg te treden waarbij vanuit de Stuurgroep Samen voor Groen de 
gemeente Leiden de afstemming met de overige gemeenten coördineert.  
 

3. Programma: de algemene activiteiten die uitgevoerd moeten worden om de individuele 
projecten mogelijk te maken; het samenhangende geheel van projecten en organisatie; 
Een programma is een uniek complex van inspanningen (waaronder projecten) dat met 
beperkte middelen doelgericht moet worden uitgevoerd 
 

4. Project: met elkaar samenhangende uitvoeringsmaatregelen op een concrete locatie dat 
binnen een vastgestelde hoeveelheid tijd gerealiseerd dient te worden; Een project is een 
uniek complex van werkzaamheden die zijn gericht op een vooraf met elkaar 
overeengekomen uniek resultaat dat met beperkte middelen moet worden gerealiseerd. 
 

5. Projectenlijst: de totaallijst van deelprojecten welke door de stuurgroep Samen voor 
Groen bij ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst wordt vastgesteld als 
vertrekpunt voor samenwerking en uitvoering van projecten. De projectenlijst wordt 2x 
per jaar door de regiegroep bijgesteld en vastgesteld door de stuurgroep aan de hand van 
voortgang en tussentijdse wijzigingen.  
 

6. Projectgemeente: de gemeente die verantwoordelijk is voor de realisatie van een project; 
 

7. Projectkernteam: Team waarin meerdere gemeenten in gezamenlijkheid participeren in 
complexere opgaven van bovenlokaal / regionaal belang.  
 

8. Stad – land systeem: doelmatig samenhangend patroon ofwel een uit meerdere 
onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft waar het 



 

 
 

gaat om het leggen van een duurzame verbinding tussen stad en land. 
 

9. Synergie: begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert 
dan de som der delen. 
 

10. Uitvoeringsovereenkomst: overeenkomst waarin één van de partijen opdracht geeft om 
namens deze partij een nader omschreven taak uit te voeren. 
 

 

2. Doel van de overeenkomst 
 

- Het doel is middels het Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020, komen 
tot versnelde realisatie van een duurzaam (people – profit – planet) stad – land systeem 
(straal 10 km van Singelpark) “Leidse Ommelanden”, door middel van afspraken over 
programmering, planning, financiering en kwaliteit door samen te werken en als één 
gebiedsopgave naar buiten te treden.  

 
 

3. Oriëntatie van de samenwerking 
 
De samenwerking richt zich op het, vanuit een gezamenlijke visie, ontwikkelen van een 
duurzaam stad – land systeem (straal 10 km van Singelpark) waarbinnen de vele deelopgaven 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zo wordt met het groen recreatieve netwerk tegelijk 
een groenblauwe ecologische dooradering aangelegd rond de stedelijke agglomeratie van 
Leiden. De ontwikkeling draagt bij aan een aantrekkelijke, biodiverse en gezonde leefomgeving 
en bouwt verder aan het ‘toeristisch imago’ van de Leidse regio.  
 
 

4. Deelnemers 
 
In deze samenwerkingsovereenkomst Samen voor Groen wordt uitgegaan van deelnemerschap 
van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Kaag en Braassem, Teylingen, Oegstgeest, Katwijk en 
Zoeterwoude en de federatie van agrarische natuurverenigingen de Groene Klaver.  
 
Om middels een groen recreatief stad – land systeem alle Leiden omringende landschappen te 
verbinden (ring 10 km om Singelpark)wordt ook nog samenwerking gezocht met gemeenten 
Voorschoten en Wassenaar. Deze gemeenten zijn nog niet in Samen voor Groen 
vertegenwoordigd. De mogelijkheid wordt geboden om tot de samenwerking toe te treden of 
om op projectbasis samen te werken. 
  
 



 

 
 

5. Bestuurlijke structuur 
 
5.1 Stuurgroep 
 

De samenwerking wordt bestuurd door een stuurgroep Samen voor Groen, hierna te noemen 
de stuurgroep, bestaande uit een bestuurlijke vertegenwoordiger van de deelnemende 
gemeenten alsmede een vertegenwoordiger van de federatie van agrarische 
natuurverenigingen De Groene Klaver.  
Het voorzitterschap van de stuurgroep wordt vervuld door de bestuurlijke vertegenwoordiger 
van de gemeente Leiden.  
 
5.2 Stemverhouding en stemming stuurgroep 
 

Er wordt een enkelvoudige stemverhouding voorgestaan. Elk lid heeft 1 (één) stem. Stemming 
vindt plaats bij gewone meerderheid. De stuurgroep streeft naar unanimiteit in haar 
besluitvorming. De vaststelling van het uitvoeringsprogramma (en tussentijdse bijstelling 
daarvan) vereist een unaniem besluit. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat alle partijen 
zich vertegenwoordigd voelen door en zich committeren aan het uitvoeringsprogramma.  
Vergaderingen van de stuurgroep zijn niet openbaar. De stuurgroep komt bijeen met een 
frequentie van minimaal eens per kwartaal. 
 
5.3 Taken en bevoegdheden stuurgroep 
 
De stuurgroep Samen voor Groen draagt zorg voor het vormen en vaststellen, besturen en 
autoriseren van (aanpassingen in) het Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020. 
Alle wettelijke bevoegdheden blijven berusten bij de projectgemeenten alsmede de 
eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van projecten en de daarmee gepaard gaande 
risico's.  
De stuurgroep Samen voor Groen: 

a. bewaakt de voortgang van het programma; 
b. bewaakt de (onderlinge en integrale) afstemming in projecten, de samenhang in en 

verbinding tussen projecten én de kwaliteit van projecten; 
c. neemt besluiten onder andere over een doelmatige inzet en verdeling van beschikbare 

middelen en capaciteit;  
d. stelt (tussen)producten (zoals projectplannen en projectenlijst) vast; 
e. zorgt voor intern bestuurlijk en ambtelijk draagvlak; 
f. is betrokken en heeft op hoofdlijnen kennis van de en ontwikkeling en neemt  

zorgvuldige en integrale besluiten  die leiden tot de geambieerde doelen; 
g. neemt besluiten en maakt keuzes op voorstellen als voorbereid door de regiegroep. 
h. Investeert in het imago en draagvlak voor de geambieerde ontwikkeling (communicatie 

en marketingstrategie). 



 

 
 

 

6. Uitvoeringsorganisatie 
 
6.1 Regiegroep 
 

De stuurgroep wordt ondersteund door een ambtelijke regiegroep, waarin tenminste alle 
partijen vertegenwoordigd zijn. De regiegroep geeft actief richting aan de integrale 
ontwikkeling die voor het  landschap-ecologische en recreatieve  systeem gewenst en 
realistisch is. De regiegroep heeft nadrukkelijk aandacht voor de specifieke waarden en het 
potentieel van een gebied alsmede de verschillende functies die een gebied herbergt. De 
regiegroep is verantwoordelijk voor het in de projecten implementeren van de kaders en 
doelstellingen als opgenomen in het activiteitenplan. De regiegroep maakt hierin afgewogen 
duurzame keuzes waarbij balans ontstaat tussen diverse belangen en waarbij de verschillende 
deelopgaven in onderlinge samenhang leiden tot het gezamenlijke doel van de samenwerking.  
 
De regiegroep leden: 

- dragen zorg voor de uitvoering van de projecten;   
- bereiden de vergaderingen en de te nemen besluiten door de Stuurgroep voor en 

toetst de producten, die in het kader van de plan – en besluitvorming worden 
opgesteld, voorafgaand aan de besluitvorming door de Stuurgroep.  

- bereiden  de interne (gemeentelijk, Hoogheemraadschap, Groene Klaver) 
besluitvorming voor; 

- regisseren / leiden de deelopgaven of sturen projectteams aan; 
- bewaken voortgang en zorgen voor benodigde terugkoppeling en verantwoording van 

deelopgaven. 
 
6.2 Ambtelijk opdrachtgever 
 
Het ambtelijk opdrachtgeverschap van de regiegroep ligt bij de gemeente Leiden en de 
regiegroep wordt  voorgezeten door een programmamanager namens de gemeente Leiden 
welke tevens secretaris is van de stuurgroep. 
 
 

7. Programmamanagement 
 

Onder programmamanagement wordt verstaan het aansturen van een uniek en tijdelijk 
complex van projecten, processen en taken, die bijdragen aan één of meerdere, vooraf 
overeengekomen strategische doelstellingen.  
Het Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014 beoogt een verandering met een grote 
zichtbaarheid en vergt een langere looptijd om te implementeren. De vele deelopgaven en de 
onderlinge relaties hiertussen en ook de afhankelijkheden met de omgeving maken de 
ontwikkeling complex en de deelopgaven soms ook lastig.  



 

 
 

Om op termijn de tot doel gestelde resultaten en effecten te behalen is een goed geborgde 
slagvaardige organisatie nodig die veel inspanning vraagt van partijen. Commitment en een 
goede drive en binding met de programmaopgave van alle projectpartners is essentieel is om 
tot een goed resultaat te komen.  
Ook is het zaak om tijdig te signaleren dat benodigde expertise niet in huis is, processen 
vastlopen, onderlinge communicatie verstoord is.    
Vele projecten met een grote diversiteit aan betrokken partijen moeten uiteindelijk gebundeld 
leiden tot het beoogde resultaat van het uitvoeringsprogramma.  
 
7.1 Programmamanager 
 
Om deze processen te sturen en alle projectideeën in samenspraak met belangrijke betrokken 
en te betrekken partijen te realiseren, levert Leiden voor de looptijd van het 
Uitvoeringsprogramma een programmamanager.  
De programmamanager geeft het programma vorm en inhoud, inspireert, motiveert, adviseert 
en bewaakt de voortgang van het programma en de samenhang tussen de individuele 
projecten zodat ze leiden tot een groter geheel.  
De aanpak van de programmamanager is slagvaardig en proactief, dit betekent tevens dat zij 
ambities en horizon breed uitdraagt en de Leidse Ommelanden als duurzaam stad-land 
netwerk in de breedste zin positioneert. Met de doelen voor ogen, redenerend vanuit de 
kernwaarden landschap, natuur en cultuurhistorie / cultuurgeschiedenis en een gezonde 
marktgerichtheid positioneren we het stad – land systeem en bouwen we het zorgvuldig op.  
 
Belangrijkste rol voor de programmamanager is: 

- het zorgdragen voor de organisatie en de voortgang van het uitvoeringsprogramma; 
- het bewaken van de samenhang (herkenbaar onderscheid); 
- het bewaken van de kaders als geformuleerd in het activiteitenplan 
- de organisatie en het leveren van (additionele) capaciteit en middelen 
- de organisatie en het leveren van de communicatie rond het programma;  
- de (financiële) verantwoording van het programma 
- het omgevingsmanagement ofwel het structureel benutten van de kennis en kunde uit 

de omgeving van de projecten, waardoor projecten en programma beter worden 
gemaakt en tegelijkertijd het draagvlak en de participatie wordt vergroot 

 
De programma-aanpak bestaat uit 3 hoofdprocessen:  

1. vormen en vaststellen van het programma 
2. besturen van de uitvoering 
3. autoriseren van (aanpassingen in) het programma.  

 
Besturing vindt plaats aan de hand van de besturingscriteria:  

- tempo (einddatum, tijdplanningen, beschikbaarheid capaciteit),  
- haalbaarheid (financieel, draagvlak),  
- efficiency (kosten/basten verhouding),  
- flexibiliteit (mogelijkheid tot bijsturing programmaplan) en  



 

 
 

- doelgerichtheid (bijdrage projectresultaten aan de programmadoelen).  
 
7.2 Programma fasen  
 
Het programma kent in hoofdlijnen drie fasen:  

1. voorbereidingsfase,  
2. uitvoeringsfase en  
3. afbouwfase.  

 
1. Voorbereidingsfase (2014) en Activiteitenplan 

Met ondertekening van deze overeenkomst wordt de voorbereidingsfase afgerond. De visie, 
kaders en doelstellingen van het programma zijn bekend. Er is een opzet voor een meerjarig 
activiteitenoverzicht en daarmee een eerste inkadering van inspanningen (capaciteit en geld) 
en overzicht van deelopgaven.  
Met ondertekening wordt tevens ingestemd met de inhoud van het meerjarige 
activiteitenplan. In het activiteitenplan staat vermeld vanuit welke visie, binnen welke kaders 
en op welke wijze de beoogde programmadoelen bereikt gaan worden. 
  

2. Uitvoeringsfase (2015 – 2020) 
Tijdens de uitvoeringsfase vindt de uitvoering en bijstelling van het programmaplan vast. Zitten 
we nog op de goede weg? Waar moeten we bijsturen? Tijdens de uitvoering bewaakt de 
programmamanager onder meer de voortgang van het programma, de samenhang tussen de 
activiteiten en projecten, de risico’s die kunnen optreden, de belangen van de stakeholders, 
bijdrage van de activiteiten en projecten aan de doelen van het programma.  
Partijen leggen zich vast op programmadoelen en niet op deelopgaven. Dat betekent dat de 
uitvoeringsorganisatie het recht heeft om projecten goed of af te keuren en tussentijds te 
vervangen voor nieuwe initiatieven (welke beter aansluiten op de doelstellingen). 
 

3. Afbouwfase (2019 – 2020) 
Zodra de doelen van het programma in zicht komen, begint de afbouwfase van het 
programma. Naast een evaluatie worden in deze fase ook de resultaten en bereikte doelen 
gevierd en vindt de (financiële) eindverantwoording van het programma plaats.  
 
7.3 Rol  programmamanager in deelprojecten 
 
In eerste instantie zijn alle partijen verantwoordelijk voor het vlot doorlopen van de eigen 
procedures die rond de uitvoering van projecten gevoerd moeten worden. Zij stellen hiertoe 
capaciteit en middelen ter beschikking. De projectorganisatie (inclusief projectverantwoording 
en projectcommunicatie) rond een deelopgave is de verantwoordelijkheid van de 
projectgemeente. 
De programmamanager biedt waar nodig en gewenst expertise en ondersteunt en helpt bij het 
opzetten en uitvoeren van het programma en de diverse deelopgaven. Afhankelijk van de 
probleemstelling / vraag wordt aanvullende expertise ingezet. Voor de te bieden expertise 
wordt gedacht aan programma- , project- , procesmanagement, visie en concept, strategie, 



 

 
 

regie en coördinatie, financieel en subsidies, juridisch en planologisch advies, ruimtelijke 
kwaliteit / landschapsarchitectuur, communicatie, marketing, fondsinrichting, etc. 
De programmamanager kan faciliteren in het opstellen van uitvoeringsconcepten 
(positionering, doelgroep analyse, visie, onderbouwing, uitvoering- en beheerorganisatie)  
waarmee complexe opgaven in de initiatieffase visie en richting, draagvlak / eigenaarschap, 
richting en daarmee houvast krijgen.  
 
7.4 Rol  programmamanager in complexe opgaven 
 
In complexe opgaven (de opgaven van bovenlokaal/regionaal waarin meerdere gemeenten 
participeren in een projectkernteam) heeft de programmamanager een meer sturende en 
regisserende rol. De programmamanager stelt prioriteiten en geeft richting / sturing aan de uit 
te voeren activiteiten en projecten zonder hierbij projecteigenaar te worden. (Of en hoe de 
regiegroep de activiteiten uitvoert, wordt wel gevolgd en bijgestuurd door de 
programmamanager, maar hij neemt daarover geen besluiten. Verantwoordelijkheid ligt 
hiervoor bij de regiegroep). 
De programmamanager heeft een  coachende rol naar projectleiders en stelt waar nodig / 
gewenst kennis en ervaring op het gebied van (recreatieve) duurzame gebiedsontwikkeling, 
landschapsontwikkeling, programma-, proces- en projectmanagement  ter beschikking. 
Hiermee ontstaat een lerende samenwerking en een gezamenlijke inspanning die zorgt voor 
een vlot verloop van de processen en procedures. De programmamanager helpt partijen waar 
nodig en kan ook, mits gedelegeerd door partijen vanuit een onafhankelijke rol, strategische of 
complexe opgaven aansturen / leiden.  
 
 

8. Projecten 
 
In de projectenlijst staat een overzicht van de projecten welke binnen het kader van het 
Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 en onderhavige 
Samenwerkingsovereenkomst kunnen worden gerealiseerd. Het betreft een flexibel 
meerjarenprogramma en binnen de ambities, doelstellingen en bandbreedte van het 
programma kunnen er projecten afvallen en projecten bijkomen. Het doel is om met de 
beschikbare middelen zoveel mogelijk doelstellingen en resultaten te behalen binnen de 
looptijd van het programma. De stuurgroep besluit over de verdeling van de subsidiegelden, 
verder is elke partij baas over eigen budget. 
 
 

9. Proces 
 
Er worden activiteiten ontplooid die leiden tot het verder ontwikkelen van gezamenlijke 
bestuurs- en uitvoeringskracht. Deze is noodzakelijk om succesvol te zijn in de getoonde 
ambitie. Onderdeel hiervan is het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een breed 
bestuurlijk draagvlak te komen. Het gaat dan om publieke partijen, maar mogelijk ook om 
private, zoals de Agrarische natuur- en Landschapsverenigingen. 



 

 
 

 
 

10. Producten 
 

- het realiseren van een duurzaam (people – profit – planet) stad – land netwerk / 
systeem (straal 10 km van Singelpark) “Leidse Ommelanden”. 

- het versterken van de 4 Hollandse Landschappen haar gebiedsauthenticiteit, 
landschappelijke en ecologische  kernkwaliteiten en deze inzetten als recreatieve 
unique selling points; 

- aansluiting op en samenhang en synergie tussen diverse programma’s en organisaties 
(Mijn groen – Ons Groen, Groenagenda, Leader, Stichting Land van Wijk en Wouden, 
Vrijetijdslandschappen, etc.) 

- het op een landschappelijk en ecologische verantwoorde manier stimuleren van het 
beheer en gebruik van gronden;  

- het scheppen van een leeromgeving door samenwerking  
- het gezamenlijk positioneren van programma en deelopgaven en het samen 

organiseren van de instandhouding van het programmaresultaat (onder andere 
bundelen van kennis en expertise op het gebied van efficiënt beheer); 

- het bevorderen van de leefbaarheid én belevingswaarde van het platteland 
- het verkleinen van de kloof tussen stad en land doordat ommelanden beter voorzien in 

de behoeftes van de stad. (Ruimte, recreatie, beweging, landschap, natuur) en de stad 
beter voorziet in de behoeftes van de ommelanden. (Afzetmarkt producten, recreatieve 
diensten en nevenactiviteiten).  
 

 

11. Activiteiten  
De omvang van het programmagebied omvat grofweg een ring van 10 km rondom het 
Singelpark (Leiden). Het is de intentie van betrokken partijen om uiteindelijk te komen tot: 
 

- Een rondje Singelpark 
- 4 rondjes vanaf het Singelpark door de 4 landschappen (Duin en Bollen, Plassengebied, 

Wijk en Wouden, Duin Horst Weide) 
- Een rondje Leiden 
- Een rondje Ommelanden 

 
Primair richt de activiteiten  zich op de uitvoering van de deelopgaven van het 
uitvoeringsprogramma 2014 - 2020 waarvan in ieder geval de activiteiten als opgenomen in de 
projectenlijst (bijlage 3) deel uitmaken. 
 
Activiteiten richten zich daarnaast op: 

a) het (doen) behouden en het (doen) verbeteren van de kwaliteit van de natuur, cultuur, 
recreatie en het landschap in de Leidse Ommelanden en het (doen) bevorderen van 
een duurzame ontwikkeling in dit gebied 



 

 
 

b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

c) het als aanspreekpunt fungeren voor inwoners, overheden of instellingen, die zich met 
vraagstukken op het gebied van natuur, recreatie, landschap en/of cultuurhistorie 
geconfronteerd zien;  

d) het overdragen van expertise aan lokale en regionale groepen en personen, teneinde 
die groepen en personen in staat te stellen op hun beurt het Uitvoeringsprogramma op 
een positieve wijze te beïnvloeden;  

e) Het betrekken en stimuleren van stakeholders (grondeigenaren, agrariërs, 
ondernemers).  Omdat het beoogde groen recreatieve stad – land systeem voor een  
belangrijk deel in eigendom is van particulieren is dient gestuurd te worden op 
gezamenlijke belangen en doelen waarbij overheid en privaat beiden profijt hebben van 
het systeem. Met het oog op een duurzaam systeem is het van belang dat stakeholders 
participeren in het proces en eigenaar worden van en zich verantwoordelijk voelen 
voor het resultaat. De Groene Klaver kan hierin een belangrijke actieve rol nemen. 

f) Het voeren van een gezamenlijke communicatie en marketingstrategie om met de 
uitvoering van het programma de toeristische aantrekkingskracht van de Leidse 
Ommelanden te vergroten. 

g) Fondsinrichting en bijdrage van bedrijven omdat met het uitvoeringsprogramma wordt 
ingezet op een open / mooie / complete / sterke regio die bijdraagt aan een goed 
vestigingsklimaat voor bedrijven en haar werknemers. 

h) Het voorbereiden van cofinancieringsverzoeken voor bijdragen van Holland – Rijnland 
uit het Regionaal Investeringsfonds 
 

 

12. Werkzaamheden 
Partijen voeren de volgende werkzaamheden uit: 

- het bevorderen van draagvlak (gemeenteraden) voor het Uitvoeringsprogramma Leidse 
ommelanden 2014-2020; 

- het aanvragen en organiseren van dekking voor de projecten waarvan zij trekker is; 
- het onderzoeken van mogelijke participatie in projecten door publieke en private 

partijen (stakeholders); 
- het afstemmen van de verschillende deelprojecten en het zoek het zoeken naar 

samenhang / synergie tussen verschillende deelprojecten; 
- het stroomlijnen van projecten op de programmadoelen (en daarmee van provincie en 

Holland – Rijnland) zoals beschreven in het activiteitenplan bijlage 2.   
- Het voeren van een zorgvuldige projectadministratie en verzorgen van project 

voortgangsrapportage ter halfjaarlijkse bijstelling / vaststelling (door de Stuurgroep 
Samen voor Groen) van de projectenlijst. 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden de partijen ondersteund door een 
procesmatige inzet van de programmamanager. 
 
 



 

 
 

13. Positie andere belanghebbenden t.o.v. deze samenwerkingsovereenkomst 
De ambitie van dit uitvoeringsprogramma strekt zich uit naar het grondgebied van gemeenten 
Voorschoten en Wassenaar. Stappen zijn gezet om hen te informeren over dit programma en te 
onderzoeken of zij interesse hebben hierbij aan te sluiten. Bij een positief verloop wordt in 
kaart gebracht welke ambities deze gemeenten in dit uitvoeringsprogramma willen brengen en 
wordt onderzocht op welke manier zij bij deze samenwerkingsovereenkomst of projecten 
kunnen aansluiten. 
 
 

14. Financiering 
Het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 beoogt een regionale 
kwaliteitsimpuls met een grootte van 16,6 miljoen euro. Dit bedrag is een gezamenlijke 
investering die als volgt is opgebouwd: 

- Investering gemeente Leiden ca. 3,6 miljoen 
- Investering overige Samen voor Groen partijen ca. 1,6 miljoen  
- Investering provinciale Uitvoeringsprogramma Groen ca. 7,5 miljoen euro  
- Investering Regionale Investeringsfonds (Holland Rijnland) ca. 3,9 miljoen.  

 
Als basis geldt het activiteitenplan en de projectenlijst zoals opgenomen in de bijlagen van 
deze overeenkomst. De investering  van 16,6 miljoen is gebaseerd op die projecten die binnen 
de programmalooptijd gerealiseerd worden. De volledige projectenlijst kent op dit moment 
een begroting van ruim 23 miljoen euro.  
 
Het programma stuurt op doelen. Dit betekent dat de regiegroep en stuurgroep samen 
maximaal resultaat te halen uit het programmabudget van 16,6 miljoen euro. Zodra alle 
projecten goed lopen kunnen ze onderling financieel gaan concurreren. In dit geval geeft de 
stuurgroep prioriteit aan de gestelde programmadoelen. De provincie is vertegenwoordigd in 
de stuurgroep. Bij succesvolle en voortvarende realisatie van het programma kan tussentijds 
een verkenning plaatsvinden naar extra middelen zodat toch alle voorgenomen projecten 
uitgevoerd kunnen worden.  
  
Gedurende de looptijd van het programma kan ook blijken dat projecten niet of slechts deels 
realiseerbaar zijn, dat opgaven opschalen of dat projecten uiteindelijk niet tot beoogde doelen 
leiden. Ook zullen zich nieuwe initiatieven aandienen die bijdragen aan de programmadoelen. 
De programma-aanpak biedt ruimte om met budgetten te schuiven tussen de diverse 
deelopgaven.  
 
De besluitvorming over het al dan niet verschuiven, verdelen en prioriteren van het 
subsidieaandeel (bijdragen van provincie en Holland-Rijnland) is de verantwoordelijkheid van 
de stuurgroep. De colleges en gemeenteraden van de Samen voor Groen partners zijn 
verantwoordelijk voor de gemeentelijke cofinanciering en bepalen te zijner tijd -als projecten 
daadwerkelijk uitvoering gereed zijn- of projecten wel of niet uitgevoerd worden. Gemeenten 
zijn in die zin altijd baas over hun eigen budget. Dit betekent ook dat de colleges met 



 

 
 

ondertekening van deze overeenkomst toezeggen zich hard maken voor uitvoering en 
cofinanciering van de tot doel gestelde deelopgaven. Echter met het voorbehoud dat het 
daadwerkelijk beschikbaar stellen en beslissen over de uitvoer van projecten is voorbehouden 
aan de verschillende gemeenteraden.  
 
 
14.1 Leiden als multiplier  
Leiden beschikt over een budget van 2 miljoen euro voor de uitvoering van specifiek het 
project “Singelpark”.  Door dit stedelijk project –dat normaliter niet subsidiabel is - op te 
nemen in het uitvoeringsprogramma wordt ze voor 50% subsidiabel (25% UPG en 25% RIF, zie 
kader). De voorwaarde die de provincie hieraan stelt is dat Leiden 400.000 euro investeert in 
projecten buiten haar stad1. Daarmee investeert Leiden niet alleen in stedelijke maar ook in 
landelijke opgaven waarvan ze zelf profiteert en die wel subsidiabel zijn. Zo ontstaat een 
multipliereffect waarbij het Leidse budget van 2 miljoen euro voor het Singelpark, leidt tot een 
programmabudget van 4,8 miljoen euro. Daarvan is 3,2 miljoen euro bestemd voor het 
Singelpark en 1,6 miljoen euro voor buitenstedelijke/landelijke opgaven.  
 

Berekening en besteding 
-  Beschikbare 2 mln euro voor Singelpark  -  0,4 mln euro voor UPG projecten  buiten de 

stad (voorwaarde provincie) = 1.6 mln euro voor Singelpark. 
-  1.6 mln euro voor Singelpark wordt verdubbeld met subsidie dankzij voldoen aan 

provinciale voorwaarde = 3.2 mln euro voor Singelpark   

                                                      
1
 Het resultaat van het uitvoeringsprogramma overstijgt de grens van stad en land. Het stuurt op de verbinding tussen beiden. 

Binnen het programma zijn buitenstedelijke/landelijke opgaven afhankelijk van en verweven met stedelijke opgaven. Dit 

rechtvaardigt –onder voorwaarde- voor provincie een financieringsstructuur waarbij beide soorten opgaven ge(co)financieerd en 

gesubsidieerd worden bezien vanuit het uitvoeringsprogramma als geheel.  

 

Financiering/subsidiering landelijke en stedelijke opgaven 

Waar het gaat om de cofinanciering en/of subsidiering van dit bedrag door provincie en Holland Rijnland, wordt onderscheid 

gemaakt tussen UPG opgaven en het Singelpark.  
 

Financiering UPG opgaven 
In principe wordt in de projectfinanciering van UPG opgaven uitgegaan van de volgende verdeling: 

- 25% cofinanciering door de projectgemeente;  

- 25% bijdrage vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Holland – Rijnland (uitvoeringkosten, geen plankosten); 

- 50% bijdrage uit Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) van Provincie Zuid – Holland.  

Elke euro (van de projectgemeente) wordt 4 euro.  

 
Financiering Singelpark 
Voor het Singelpark wordt een lagere provinciale bijdrage gerekend en geldt de volgende verdeling: 

- 50 % cofinanciering door de projectgemeente;  

- 25% bijdrage vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Holland – Rijnland (uitvoeringkosten, geen plankosten); 

- 25% bijdrage uit Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) van Provincie Zuid – Holland.  

Elke euro (van de projectgemeente) wordt 2 euro. 



 

 
 

-  0,4 mln voor landelijke projecten (voorwaarde provincie) wordt verviervoudigd = 1,6 
mln euro voor landelijke opgaven.  

-  3,2 mln euro voor Singelpark + 1,6 mln euro voor UPG projecten  buiten de stad = 4,8 
mln euro totaal programmabudget. 

 
 
14.2 Verantwoording aan subsidieverstrekkers  
 
UPG 
Op basis van het meerjarige activiteitenplan (bijlage 2) en bijhorende projectenlijst (bijlage 3) is 
door de provincie een beschikking van 7,5 miljoen afgegeven voor de uitvoering van het 
programma. Daadwerkelijke uitbetaling van de beschikking geschiedt in termijnen, op rekening 
van de gemeente Leiden, aan de hand van een jaarlijks activiteitenplan (prognose: wat gaan 
we het volgend jaar doen, presteren, bereiken) met de daadwerkelijk uit te voeren projectfases 
en onderdelen voor het volgende jaar.   
De uit te betalen termijnen worden tevens bijgesteld aan de hand van een jaarlijkse 
eindverantwoording op basis van werkelijke projectprestaties en gemaakte kosten.  
 
Holland-Rijnland 
Holland – Rijnland onderschrijft de doelstellingen en ambities van het Uitvoeringsprogramma 
Leidse Ommelanden 2014-2020. Voor de projecten (mits uitvoeringsgereed) uit de 
projectenlijst stelt Holland-Rijnland een bijdrage beschikbaar vanuit het RIF (maximaal 25% van 
de aanleg- en inrichtingskosten).  
 
In tegenstelling tot de UPG bijdrage, die programma gebonden en tussen deelprojecten 
uitwisselbaar is, is de RIF bijdrage project gebonden. Om de bureaucratie in deze procedure tot 
een minimum te beperken neemt Holland – Rijnland (samen met de programmamanager en 
provincie) een actieve rol in de regiegroep waar het gaat om: 

-  het stroomlijnen van projecten (zodat ze aansluiten bij de programmadoelen en zodat 
ze bij indiening uitvoeringsgereed zijn) 

- het concretiseren van de vereiste projectbladen (zodat ze voldoen aan de voorwaarden 
van RIF) 

- het bundelen daarvan in een jaarlijkse aanvraag (beschikking) voor het bestuur van 
Holland-Rijnland.   

Uitbetaling van RIF gelden geschiedt achteraf na oplevering en eindverantwoording van het 
project of op schriftelijk verzoek als voorschot.  
 
 
14.3 Toezegging financiering door partijen 
Deze samenwerkingsovereenkomst heeft geen directe financiële consequenties voor de 
partijen. Met ondertekening zeggen partijen toe om aan het Uitvoeringsprogramma Leidse 
Ommelanden 2014-2020 en aan de projecten waarvoor partijen trekker zijn, uitvoering te 
geven en hiervoor financiële bijdrage te leveren. Deze toezegging is onder voorbehoud van 



 

 
 

akkoord door (gemeente-) bestuur (college van B&W / gemeenteraad) al dan niet op basis van 
afzonderlijke projectbesluiten2. 
 
Leiden 
Zegt een programmabijdrage toe van € 4 miljoen: 
 
Ter uitvoering van stedelijke stad-land opgaven zoals: 

- Singelpark 
- Groen recreatieve routes en verblijfsplekken 
- De aanleg van een 4 tal langzaam verkeer bruggen ter optimalisering van de groen 

recreatieve routes 
- De aanleg van een ecologische verbindingszone in de Oostvlietpolder 
- De aanleg van een landschapszone en een ommetje aan de Stevenshof (Papenwegse 

polder) 
- Toegang en recreatieve ontsluiting van Park Matilo vanaf Caesarbrug en Oude Rijn 

(Limes) 
 
Ter bijdrage in ommeland (buiten de Leidse gemeentegrenzen)  projecten zoals bijvoorbeeld:  

- Ghoybos; 
- Valkenburgsemeer 
- HSL-informatiecentrum 
- Klinkenbergerplas 
- Kagerzoom 
- Rondje Kaag 

 
Leiden biedt daarnaast het programmamanagement en overige programma overkoepelende 
taken zoals gebieds- communicatie en marketing. 
 
Leiderdorp 
Zegt een programmabijdrage toe van € 2 miljoen: 
 
Ter uitvoering van onder andere de projecten: 

- HSL-informatiecentrum 
- Polder Achthoven 
- Optimalisatie stad-land verbinding voor langzaam verkeer over A4 
- Groen recreatieve routes en verblijfsplekken 

 
Ter bijdrage in de projecten: 

                                                      
2
 Aandachtspunt hierbij is dat de opsomming van toegezegde bedragen en dus ambities leiden tot een hoger programmabudget 

dan de 16.6 miljoen euro waarop nu gestuurd wordt. Het programmabudget is mede tot stand gekomen door te rekenen met de 

maximale bijdrage van 7,5 milj. euro uit UPG. Dit betekent dat feitelijke programmabijdragen van partijen lager zullen zijn en dat 

niet alle projecten (volledig) binnen het programma uitgevoerd kunnen worden.  

 



 

 
 

- Ghoybos; 
- Rondje Kaag 

 
Ter bijdrage aan programma overkoepelende onderdelen zoals visievorming gebieds- 
communicatie en marketing. 
 
Teylingen 
Zegt een programmabijdrage toe van € 600.000,-.  
 
Ter uitvoering van onder andere de projecten: 

- Herinrichting Kagerzoom 
- Rondje Kaag 
- Herinrichting Roodemolenpolder 
- Toegankelijk maken Klaas Hennepoelpolder vanaf Warmond 
- Boerderij Zeldenrust en boerderij Zijleinde in de Boterhuispolder 
- Boterhuispolder tweede fase 
- Kanosafari Hollandse Plassen 
- Passantenplaatsen bij station Sassenheim 
- Natuureducatiecentrum op Koudenhoorn 
- Weidevogelgebied 
- Ruïne van Teylingen 

 
Ter bijdrage in de projecten: 

- Klinkenbergerplas; 
 
Ter bijdrage aan programma overkoepelende onderdelen zoals visievorming gebieds- 
communicatie en marketing. 
 
 
Katwijk 
Zegt een programmabijdrage toe van € 317.500,-.  
 
Ter uitvoering van onder andere de projecten: 

- Valkenburgse Meer 
- Groene buffer en landschappelijke recreatieve verbinding Leiden - duinen 

  
Ter bijdrage aan programma overkoepelende onderdelen zoals visievorming gebieds- 
communicatie en marketing. 
 
 
Oegstgeest 
Zegt een programmabijdrage toe van € 243.750,-. 
 
Ter uitvoering van onder andere de projecten: 



 

 
 

- Klinkenbergerplas 
- Aanleg wandelpad noordoever Oegstgeesterkanaal 

  
Ter bijdrage aan programma overkoepelende onderdelen zoals visievorming gebieds- 
communicatie en marketing. 
 
 
Kaag en Braassem 
Zegt een programmabijdrage toe van € 267.000,-. 
 
Ter uitvoering van onder andere de projecten: 

- Ghoybos 
- Kevereiland 
- Buitenhuis en tuin Nieuwe Wetering 

 

Ter bijdrage in de projecten: 
- Rondje Kaag 
- Kanosafari Kagerplassen 

 

Ter bijdrage aan programma overkoepelende onderdelen zoals visievorming gebieds- 
communicatie en marketing. 
 
 
Zoeterwoude 
 
Zegt een programmabijdrage toe van € 116.250,-. 
 
Ter uitvoering van onder andere de projecten: 

- Groene Cirkels / Bijenlandschap 
- Bijenerven / bijentuinen 
- Bijen en vlinderpaden 

 

Ter bijdrage aan programma overkoepelende onderdelen zoals visievorming gebieds- 
communicatie en marketing. 
 
 
14.4 Procedure financiering projecten  
Projecten worden ingediend en vastgesteld in 2 fases:  

- de initiatief- / planvormingsfase; 
- de uitvoeringsfase. 

 
In de planvormingsfase, welke een meer procesmatige aanpak vraagt, is worden projecten 
nader verkend, verfijnd uitgewerkt tot gedragen en realiseerbaar project. Het eindresultaat van 
deze fase is doorgaans een onderbouwd ontwerp, met begroting, dekkingsvoorstel én met een 



 

 
 

exploitatie- en beheerplan. Het project is bij afronden van de planvormingsfase 
uitvoeringgereed. Het eindresultaat van de uitvoeringsfase is bekend en daarmee ook een 
nauwkeurige begroting van de projectkosten.  
   
De uitvoeringsfase betreft de realisatie / aanleg van het project (en mogelijk de organisatie van 
de instandhouding en het beheer daarvan). De uitvoeringsfase eindigt met de oplevering van 
het eindresultaat waaronder ook gesloten beheer- en exploitatieovereenkomsten met derden 
en /  of overdracht van het beheer / instandhouding / voortzetting activiteiten aan de interne 
(beheer-) organisatie. Het beheer van de projectenresultaten dient voor minimaal 7 geregeld te 
worden (subsidievoorwaarde).  
 
Beide fases (eerst de planvormingsfase en na afronding hiervan de uitvoeringsfase) worden 
door de projectleider (of het projectteam) uitgewerkt als concreet projectplan en als concept 
behandeld (en van feedback voorzien) in de regiegroep. De regiegroep (waarin 
programmamanager, provincie en Holland-Rijnland vertegenwoordigd zijn) voedt het 
projectplan zodat het aansluit bij andere opgaven en invulling / uitvoering geeft aan 
programmakaders en programmadoelen (zie ook activiteitenplan in bijlage 2).      
 
Na goedkeuring door de regiegroep wordt het definitieve projectplan (per fase) ter vaststelling 
ingebracht in de stuurgroep (waarin Provincie zitting heeft) en waarbij subsidieaandeel zeker 
gesteld wordt. 
 
Met dit besluit (of parallel of voorafgaand daaraan) kan tevens de interne gemeentelijke 
besluitvorming (kredietvotering van de raad) plaatsvinden.  
 
Na positieve besluitvorming van stuurgroep en gemeenteraad kan,  om de betreffende 
projectfase te doorlopen, een voorschot uitbetaald worden door de gemeente Leiden. De 
voorgeschoten termijnen van de provincie (UPG) worden immers overgemaakt naar een 
speciaal voor dit programma geopende rekening bij de gemeente Leiden.  
 
Bij elke project hoort een goede projectverantwoording. De verantwoordelijkheid hiervan ligt 
bij de projectgemeente. Indien niet voldaan kan worden aan de voorwaarden kan het 
voorschot teruggevorderd worden.   
 
 
14.5 Financiële bepalingen 
 
1. De stuurgroep brengt de ambities en doelstellingen van het programma in kaart, stelt 

deze periodiek vast en stelt deze tussentijds bij. De eigen financiële bijdrage geldt als 
harde voorwaarde voor subsidiëring van het programma en deelprojecten. Partijen 
verplichten zich in te spannen om voor de realisatie van de projecten tijdig een eigen 
bijdrage beschikbaar te stellen. 

 
2. Jaarprognoses, tussentijdse verantwoording, jaarlijkse eindverantwoording richting 



 

 
 

Provincie en aanvragen voor Holland – Rijnland worden voorbereid en ingediend door 
de gemeente Leiden. De stukken die nodig zijn voor de onderbouwing dienen daartoe 
tijdig aangeleverd te worden door de projectgemeenten.   

 
3. Toegekende bedragen worden door de gemeente Leiden uitgekeerd aan de 

projectgemeente, eventueel via een voorschot. Wanneer er voorfinanciering vereist is 
dient de projectgemeente hier in eerste instantie zorg voor te dragen. In de stuurgroep 
kunnen hierover afwijkende afspraken worden gemaakt.  

 
4. Contractuele en financiële verplichtingen op projectniveau worden aangegaan door de 

projectgemeente. 
 
5. De projectgemeente is verantwoordelijk voor een juiste verantwoording van de 

gemaakte kosten en de bestedingen, volgens bepalingen die door de 
subsidieverstrekkers worden verstrekt. Eventuele kosten die dit met zich meebrengt 
(bijvoorbeeld voor een accountantsverklaring) zijn voor rekening van de 
projectgemeente, tenzij hierover in de stuurgroep andere afspraken zijn gemaakt. De 
gevolgen voor een onjuiste verantwoording liggen bij de projectgemeente. 

 
6. De verantwoording wordt door de projectgemeente gedurende de looptijd van het 

project tenminste eens per half jaar aan de gemeente Leiden verstrekt.  
 
7. De gemeente Leiden is verantwoordelijk voor een tijdige indiening van de 

verantwoording bij de stuurgroep en de subsidieverstrekkers. 
 
8. De risico’s die voortkomen uit het project zijn onderdeel van het project en daarmee 

voor rekening van de projectgemeente. 
 
9. Indien het project een project van de Groene Klaver betreft kunnen in een 

uitvoeringsovereenkomst zo nodig aanvullende afspraken worden gemaakt. 
 
10. De partijen zijn elkaar geen kosten verschuldigd voor de inzet van ambtelijke capaciteit 
 
11. Kosten die op programmaniveau gemaakt worden, worden op de volgende wijze 

gefinancierd:  
- het programmamanagement wordt gefinancierd door de gemeente Leiden 
- communicatie en marketing op programmaniveau worden gefinancierd door alle 

partijen 
- over overige kosten op programmaniveau, indien aan de orde, worden op stuurgroep 

niveau aanvullende afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten. De regiegroep 
dient hiertoe een voorstel te doen. 

 
 



 

 
 

15. Geschillenregeling 
 

1. Indien in verband met de uitvoering van deze Samenwerkingsovereenkomst tussen 
partijen een geschil ontstaat zal worden getracht dit geschil in onderling overleg op te 
lossen. 
 

2. Indien het niet mogelijk blijkt het geschil in onderling overleg op te lossen, wordt er een 
college van adviseurs benoemd. Het advies van deze commissie is bindend. 

 
 

16. Toetreding en uittreding 
 

1. Toetreding tot de samenwerking is mogelijk voor gemeenten gelegen in de ring rond 
Leiden, wanneer de uitgangspunten zoals verwoord in de ambitieverklaring door de 
toetredende gemeente worden gedeeld en de bepalingen zoals opgenomen in deze 
samenwerkingsovereenkomst worden geaccepteerd. Na een verzoek aan de stuurgroep 
tot toetreding wordt, indien de stuurgroep met de toetreding instemt, de 
samenwerkingsovereenkomst uitgebreid met de nieuwe deelnemer, waarna de nieuwe 
partij de samenwerkingsovereenkomst mede ondertekent.  

 Vanaf dat moment is de nieuwe partij lid van de stuurgroep, met alle rechten en 
plichten, taken en verantwoordelijkheden zoals in deze samenwerkingsovereenkomst 
zijn verwoord.  

 
2. Uittreding uit de samenwerking is in overleg met de stuurgroep mogelijk indien de 

uittredende partij al zijn financiele verplichtingen die op grond van deze 
samenwerkingsovereenkomst tot het moment van uittreden op hem rusten is 
nagekomen en onder de voorwaarde dat de door de uittredende partij toegezegde 
gelden voor reeds gestarte projecten alsnog zal bijdragen. 

 
 

17. Inwerkingtreding en duur overeenkomst 
 
1. De overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening door 

partijen. 
 
2. De overeenkomst eindigt op 1 januari 2021. Het is mogelijk om de 

samenwerkingsovereenkomst op voorstel van de stuurgroep te verlengen. 
 



 

 
 

Aldus in viervoud ondertekend, te Leiden  
 
 
Gemeente Kaag en Braassem,   Gemeente Leiden, 
de Wethouder      de Wethouder 
 
 
______________________________   ______________________________ 
……………… 2014     ……………… 2014 
 
 
 
Gemeente Leiderdorp,    Gemeente Teylingen,    
de Wethouder      de wethouder 
 
 
______________________________   ______________________________ 
……………… 2014     ……………… 2014 
 
 
 
Gemeente Oegstgeest,    Gemeente Katwijk, 
de Wethouder      de Wethouder 
 
 
______________________________   ______________________________ 
……………… 2014     ……………… 2014 
 
 
 
Gemeente Zoeterwoude,    Federatie van agrarische   
de Wethouder      Natuurverenigingen ’De Groene Klaver’, 
       de voorzitter 
 
______________________________   ______________________________ 
……………… 2014     ……………… 2014 
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