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1. In de pers was te lezen dat het voorbehoud van wijziging van het bestemmingsplan bij de 
verkoop van Menswording door de Kerk aan Pluis BV is vervallen en dat de koop nu 
definitief is. Kan het College dit bevestigen of ontkennen? Als de informatie in de pers 
juist is, waarom heeft het College de Raad daarvan niet direct in kennis gesteld? 

Antwoord:
Dit voorbehoud is inderdaad vervallen. Het betreft hier in essentie een privaatrechtelijke 
rechtshandeling tussen twee particuliere partijen (ontwikkelaar-parochie). Vanuit de 
publiekrechtelijke bevoegdheid bezien is voor een raad als bestuursorgaan voldoende om 
te weten of een aanvrager belanghebbende is bij de eventuele aanvraag/principeverzoek. 
En daar is hier wel sprake van. 

2. Wie is de eigenaar van de groenstrook die rondom het huidige gebouw van de 
Menswording tot aan het water ligt. Is het de huidige eigenaar van het perceel (de Kerk) 
of de Gemeente Leiderdorp, of het Hoogheemraadschap danwel meerdere van deze 
partijen.

Antwoord:
De gemeente Leiderdorp is eigenaar van de groenstrook.

3. Als er sprake is van meerdere eigenaren naast de Kerk van de groenstrook (zie vraag 2), 
wat is de betrokkenheid van die andere eigenaren in de planvorming van de Pluis BV? Is 
er de intentie om desgevraagd hun deel van de grond te verkopen?  

Antwoord:
Deze verkoopintentie is in beginsel aanwezig omdat daarmee o.i. een beter plan kan 
worden gemaakt en het beheer en onderhoud van de oeverbeschoeiing kan worden 
afgestoten. De schets van de verzoeker is dan ook gebaseerd op dit uitgangspunt. Het 
voornemen tot verkoop wordt tenslotte geregeld in de exploitatieovereenkomst.  



4. Tijdens de presentatie van het plan op 26 november jl. is door de vertegenwoordiger van 
Pluis BV de indruk gewekt dat hun plannen, als de maatschappelijke functie wordt 

5. vervangen door “wonen”, wat betreft de bouwhoogtes het plan past binnen het huidige 
bestemmingsplan. Als we naar die bouwhoogtes kijken zien we in het huidige 
bestemmingsplan een maximale goothoogte van 5 meter en een dakhoogte van 10 meter. 
In de plannen van de BV Pluis wordt evenwel gewerkt met 3 bouwlagen met een 
goothoogte van rond de 9 meter, oplopend tot een penthouse tot 12 meter in een  vierde 
bouwlaag. 

Vraag: is de conclusie juist dat realisatie van de plannen van de BV Pluis niet alleen een 
aanpassing van het bestemmingsplan vraagt van ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’, maar 
ook een aanzienlijke verhoging van de maximale goothoogte van 5 naar 12 meter? 

Antwoord:
Omtrent het onderdeel bouwen wordt in de planregels enkel gesproken over de 
begrippen ‘goothoogte’ en ‘bouwhoogte’, niet over ‘dakhoogte’. Dit ter verduidelijking. 
De goothoogte verschuift in de schets naar 12 meter bij het deel van het  penthouse. 
Echter aangezien de bouwhoogte het hoogste punt betreft en het hoogste punt 
doorgaans als meest overlastgevend wordt ervaren, is het zuiver om de discussie op dit 
begrip bouwhoogte toe te spitsen. Uitgaande van het gegeven, dat een bouwlaag ca. 3 
meter hoog is, zal een en ander neerkomen op ca. 12 meter bouwhoogte. Dus 2 
overschrijding van de toegestane bouwhoogte. 
Er is tenslotte ook sprake van een bestemmingswijziging naar Wonen in verband met 
veranderd gebruik.

6. In de brief aan de Raad wordt gesproken over het “in overleg met de ambtelijke dienst tot 
stand gekomen” stedenbouwkundige schets t.a.v. bouwhoogte, bouwlagen en aantal 
appartementen. Betekent dit dat het College instemt met voorstel in zijn huidige vorm, 
aard en inhoud?

Antwoord:
Ja


