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Vorig jaar vroeg u om een plan: Er ligt nu een prachtig plan! 

 We hebben na eerdere studies en plannen van 80 naar 63 en 61 een passend plan aan het 

College voorgelegd van 56 woningen. 

 Dit is een plan waarin compromissen met omgeving en de gemeente zijn verwerkt. 

 Door het lagere aantal woningen staat de financiële haalbaarheid onder druk.  

 Maar de wachtrij is groot, duizenden staan ingeschreven en honderden reageren actief op 

lege woningen. Wij willen sociale en betaalbare woningen voor deze wachtenden bouwen. 

 

Tot onze verrassing ligt er nog een plan van het College, gebaseerd op 53 woningen. 

 Bijzonder dat het College hier de rol van ontwikkelaar op zich genomen heeft 

 Het voorliggende boekje “profielen 3 scenario’s” in bijlages is een eigen productie van het 

ambtelijk apparaat en college, opgebouwd uit ten tijde van klankbordgroep overleg gebruikte 

studies van Rijnhart Wonen. Dit is niet met Rijnhart Wonen besproken of overeengekomen. 

 

De Raad is aan zet 

 Als Raad bepaalt U de kaders. Van belang is deze te bepalen op basis van de juiste informatie 

en uitgangspunten. 

 Het college heeft het plan van RhW d.d. 19 mei met 56 woningen en de uitgebreide motivatie 

van Rijnhart Wonen meegestuurd.  

 Volkshuisvesting, stedenbouw en financiën vormen 1 verantwoord, afgewogen geheel. 

 U zult de belangen moeten afwegen. Wij hebben vanaf het eerste moment geprobeerd de 

belangen van de buurt mee te nemen. Al 6 keer overlegden wij met hen voordat wij steun 

kregen van het nieuwe college. Rijnhart Wonen heeft namelijk voor een groot deel dezelfde 

belangen omdat wij (lange termijn) buren worden. 

 Maar er zijn ook andere belangen:  

o Hoe financieren wij betaalbare huren op deze locatie in een tijd van miljoenen 

heffingen vanuit Den Haag?  

o Hoe geven wij invulling aan polders groen houden en verdichten waar het kan uit de 

structuurvisie van de gemeente?  

o Hoe komen wij aan het aantal woningen uit de woonvisie van de gemeente als er 

nauwelijks locaties zijn? 

 Daarom heeft Rijnhart Wonen gezocht naar de optimale mix van huurdersbelangen, kwaliteit 

van de omgeving, belangen van de buurt en gemeentelijke randvoorwaarden. 

 Dit heeft tijd gekost, maar is van belang om een passende volkshuisvestelijke verbetering 

waar te kunnen maken, waar niet alleen de korte termijn gediend is. Wij zoeken naar een 

blijvend duurzame oplossing. 

 

Belangrijk op basis van juiste uitgangspunten besluitvorming te doen. Daarom korte 

reactie RhW op de door college toegestuurde stukken:  

o Op pagina 4: Rijnhart Wonen niet alleen ontwikkelaar, maar ook belegger en sociale 

huisvester. Vraagstukken rondom sociaal beheer, parkeren, etc. spelen niet alleen voor 

gemeente en omwonenden, maar staan bij ons ook bovenaan onze agenda. We willen graag 

duurzaam in de wijk investeren. 



o Op pagina 6: Vanuit alle kaders- en randvoorwaarden is een hoogte-accent van 6 lagen 

mogelijk, dit is een stuk die gemaakt is door de gemeente zelf. Hoogte is dus goed mogelijk. 

De 5 lagen in het plan van Rijnhart Wonen is een gebaar naar de omgeving. 

o Op pagina 6: De financiële toets die gemeente heeft laten uitvoeren, is discutabel en 

suggestief, met name in het licht dat gemeente niet risico-dragend is en daarmee eenvoudig 

een afslag kan doen. Ook hier lijk de gemeente in de rol van ontwikkelaar te kruipen. 

o Op pagina 8: Alle scenario’s voldoen aan de gestelde kaders- en randvoorwaarden, mits hier 

met een open vizier naar gekeken wordt. Details hoeven in deze fase niet uitgewerkt te zijn, 

de hoofdlijnen moeten akkoord zijn. Alle plannen vallen in dit stadium hierbinnen, dus ook 

het scenario van 61 woningen. 

o Op pagina 8: de reservering van het toekomstig parkeren kan zowel in openbaar gebied als 

op eigen terrein opgelost worden. Ook op pagina 3 in het document ‘uitkomst 

klankbordgroep-sessie’ wordt aangegeven dat deze niet noodzakelijk verwacht wordt te zijn, 

een gezamenlijk standpunt Rijnhart Wonen en gemeente dus. Daarmee ook geen zware 

parkeerdruk op terrein, zelfs niet bij oplossing op eigen terrein. Ruimte voor groen! 

o Op pagina 9: de grondoverdracht om-niet is bedoeld voor invoer van het rekenmodel en 

moet bezien worden als een denkkader om vanuit onderlinge samenwerking deze 

ontwikkeling haalbaar te maken. Uiteraard binnen aanwezige regelgeving. 

o In bijlage 3: Rijnhart Wonen heeft niet aangegeven bij 56 woningen een haalbaar project te 

hebben, maar hier in samenwerking met gemeente uit wil komen, om hiermee de huurders 

die nu in de wacht staan zo spoedig mogelijk een betaalbare sociale huurwoning aan te 

kunnen bieden. 

 

Samenvattend vragen wij de Raad om het plan van Rijnhart Wonen (56) te steunen: 

o Gebaseerd op visie vanuit woonbehoefte, toekomstige mogelijkheden en architectonische 

mogelijkheden. 

o Gebruik makend van de aanwezige kansen, met respect voor omgeving en natuur. 

o Passend op hoofdlijnen binnen kaders- en randvoorwaarden, afwijkingen gemotiveerd vanuit 

volkshuisvestelijke, architectonische en financiële oogpunt. 

o Maak de stap voorwaarts, zodat de doorstroom op gang komt. Te lang ligt dit stil.  

o Geef invulling aan de handvaten die nodig zijn om tot een haalbaar plan te komen, binnen 

de wettelijke en gemeentelijke kaders die hiervoor staan. 

o Kortom: laten we samen ervoor zorgen dat de 56 woningen op korte termijn gebouwd 

kunnen worden. Met een verhuisketen van 2 a 3 kunnen 112 tot 168 Leiderdorpse inwoners 

verhuizen naar een andere of hun eerste woning! 

 

 

 


