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Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 13 februari 2018 

Onderwerp: Bouwplannen ACL Hoofdstraat en 

krediet brugwachtersonderkomen 

 Aan de raad.  

 

   

*Z014F6B4867* 
Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met de ontwikkeling van 4 woningen aan de Hoofdstraat 213 t/m 219 conform 

het schetsontwerp (bijlage 1). 

2. Akkoord te gaan met de concept-exploitatieovereenkomst (bijlage 2) voor de ontwikkeling 

genoemd onder beslispunt 1. 

3. Akkoord te gaan met de ontwikkeling van drie woningen en een brugwachtersonderkomen op de 

locatie Hoofdstraat - Does (naast de Doesbrug) conform het schetsontwerp (bijlage 3). 

4. Akkoord te gaan met de concept-exploitatieovereenkomst (bijlage 4) voor de ontwikkeling 

genoemd onder beslispunt 3. 

5. Een krediet “Brugwachtersonderkomen” beschikbaar te stellen van €125.000,- met een 

afschrijvingstermijn van 25 jaar, voor de aankoop van grond en de realisatie van het 

brugwachtershuisje. 

6. De restwaarde vast te stellen op  €8.000,- (geschatte reële waarde van grond na 

bestemmingswijziging). 

7. Ter dekking van het brugwachtersonderkomen de bijdrage van de provincie Zuid-Holland van € 

46.698,- (50% van de totale kosten excl. BTW) in te zetten. 

8. Het krediet 7230551 “Wachtpl.boten met in” af te sluiten en de vrijvallende kapitaallasten in te 

zetten ter dekking van de resterende kapitaallasten voor het brugwachtersonderkomen. 

9. Voor de bestemmingsplannen “Hoofdstraat Hoek Does” en “Hoofdstraat 213 t/m 219” geen 

exploitatieplan vast te stellen. 

 

1 SAMENVATTING  

Aannemingscombinatie Leiderdorp B.V. (ACL) wenst twee bouwplannen in de Hoofdstraat te 

Leiderdorp te realiseren. Het betreft de ontwikkeling van vier woningen aan de Hoofdstraat 213 
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t/m 219 en de ontwikkeling van drie woningen op de locatie hoek Hoofdstraat – Does (naast de 

Doesbrug). Daarnaast is ACL bereid een brugwachtersonderkomen in opdracht van de gemeente te 

realiseren op de kavel naast de Doesbrug. De provincie Zuid-Holland was voornemens deze brug 

op afstand voor de gemeente te bedienen. De provincie heeft vervolgens besloten om vanwege 

technische en veiligheidsredenen de Doesbrug niet op afstand te bedienen. Daarom bestaat er 

noodzaak voor een brugwachtersonderkomen. Over het beschikbaar stellen van het hiervoor 

benodigde krediet dient de gemeenteraad een besluit te nemen. Tevens  is instemming van de 

raad vereist voor de bouwplannen van ACL en dienen exploitatieovereenkomsten te worden 

gesloten tussen de gemeente en de ontwikkelaar. De raad wordt gevraagd om hier medewerking 

aan te verlenen. 

 

2 Inleiding 

2.a In het kort 

Aannemingscombinatie Leiderdorp B.V. (ACL) wenst twee bouwplannen in de Hoofdstraat te 

Leiderdorp te realiseren. Het betreft de ontwikkeling van vier woningen aan de Hoofdstraat 213 

t/m 219 en de ontwikkeling van drie woningen op de locatie hoek Hoofdstraat – Does (naast de 

Doesbrug). Daarnaast is ACL bereid een brugwachtersonderkomen in opdracht van de gemeente te 

realiseren op de kavel naast de Doesbrug. ACL is bereid een deel van de grond aan de gemeente te 

verkopen en in opdracht van de gemeente een brugwachtersonderkomen te bouwen conform de 

opdrachtverstrekking turn-key levering brugwachtersonderkomen welke als bijlage 3 bij de 

concept-exploitatieovereenkomst (bijlage 2) is opgenomen. Voor de aankoop van grond en de 

bouwkosten van het brugwachtershuisje is krediet nodig. 

 

Omdat de ontwikkeling van het brugwachtersonderkomen en drie woningen niet in het geldende 

bestemmingsplan past is een concept-exploitatieovereenkomst opgesteld om de financiële 

uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan aan te kunnen tonen en het kostenverhaal vooraf af te 

dekken. Onderdeel van die exploitatieovereenkomst betreft de opdrachtverstrekking aan ACL voor 

de realisatie van het brugwachtersonderkomen en de eigendomsoverdracht. 

 

2.b Voorgeschiedenis 

In het verleden is door de provincie Zuid-Holland onderzocht of de Doesbrug op afstand 

bediend zou kunnen worden. In een vergevorderd stadium (het brugwachtersonderkomen 
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dat op de locatie stond was toen al gesloopt) bleek dat bediening op afstand om zowel 

technische als veiligheidsredenen toch niet mogelijk was. Momenteel wordt de Doesbrug 

weer traditioneel bediend door een brugwachter. Voor het verblijf van de brugwachter 

staat als noodoplossing een mobiele bouwkeet bij de brug, hetgeen geen recht doet aan de 

gewenste ruimtelijke kwaliteit op de locatie. 

 

2.c Samenhang beleidsvelden 

De Ruimtelijke structuurvisie Leiderdorp 2035, zoals eind 2015 vastgesteld door uw raad, 

geeft aan dat het lint langs de Oude Rijn een van de belangrijkste identiteitsdragers 

van Leiderdorp is. Kansrijk is om die identiteit meer tot uitdrukking te laten komen, 

bijvoorbeeld in de openbare ruimte. Belangrijkste opgave is het behouden en versterken 

van het oude lint aan de Rijn als waardevol cultuurhistorisch element in Leiderdorp. 

Volkshuisvestelijk gezien geldt dat bij woningbouw de Leiderdorpse Woonvisie en de 

Regionale woonagenda beleidsuitgangspunten bevatten voor het woningbouwprogramma. 

Tevens zijn (milieu-)omgevingsaspecten relevant waaronder bijvoorbeeld archeologie, 

geluid, luchtkwaliteit, natuurwaarden en flora- en fauna. 

 

3 Beoogd effect 

Een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een brugwachtersonderkomen ter hoogte 

van de Doesbrug en publiekrechtelijke medewerking te verlenen aan de voorliggende 

bouwplannen van ACL in de Hoofdstraat. 

 

4 Argumenten 

1.1 & 3.1 De raad heeft beleidsvrijheid bij het stellen van ruimtelijke kaders voorafgaand aan een 

bestemmingsplanprocedure. 

De gemeenteraad is een grote mate van beleidsvrijheid toegekend bij het toewijzen van 

bestemmingen met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk worden geacht. De 

beleidsvrijheid die de raad heeft bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft hij ook bij de 

daaraan voorafgaande vaststelling van de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de 

ontwikkeling van een locatie. Om in een vroegtijdig stadium invulling te geven aan die 

beleidsvrijheid wordt uw raad nu al (voorafgaand aan het aanbieden van een nieuw 

bestemmingsplan ter vaststelling) voorgesteld om akkoord te gaan met de voorliggende 
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bouwplannen van ACL. Uw akkoord op deze plannen betreft een principe-uitspraak. Uw raad blijft 

bevoegd een definitief besluit te nemen bij de vaststelling van de nieuwe bestemmingsplannen 

met inachtneming van eventuele zienswijzen. 

 

1.2 & 3.2 De juridisch-planologische haalbaarheid van de plannen is aangetoond. 

Voor de voorliggende bouwplannen van ACL zijn reeds concept-ontwerpbestemmingsplannen 

opgesteld. Uit de concept-ontwerpbestemmingsplannen (bijlage 6) met de bijbehorende (milieu-

)onderzoeken blijkt dat de ruimtelijke relevante omgevingsaspecten geen belemmering vormen 

voor de realisatie van het brugwachtersonderkomen en de beoogde woningbouw. 

 

1.3 & 3.3. De plannen zorgen voor ruimtelijke kwaliteitsverbetering 

De mobiele bouwkeet die als noodoplossing voor de brugbediening is geplaatst doet geen recht 

aan de in Structuurvisie geformuleerde kwaliteitsambities voor dit cultuurhistorisch waardevolle 

gebied. Het ontwerp voor het brugwachtersonderkomen en de direct aangrenzende openbare 

ruimte streeft hoogwaardige kwaliteit na. De aantrekkelijke buitenruimte bij het 

brugwachtersonderkomen biedt gelegenheid als rustpunt voor wandelaars die het Marskramerpad  

belopen1.  

Het plan geeft de plek kwaliteit en uitstraling in relatie tot de historische Doesbrug en het 

bestaande bebouwingslint. Het braakliggende terrein wordt op stedenbouwkundig passende wijze 

ingevuld met woningen en met behoud van doorzicht naar de groene polder. De locatie 

hoofdstraat 213 betreft leegstaande bedrijfspanden. Die panden zullen worden gesloopt om plaats 

te maken voor 4 grondgebonden woningen. Het ontwerp van de woningen en beeldkwaliteit 

sluiten aan op de identiteit van de bebouwing in het bebouwingslint langs de Oude Rijn in het 

Oude Dorp. 

 

1.4 & 3.4 De plannen voorzien in de actuele behoefte naar woonruimte 

Gezien de grote behoefte naar woonruimte in regio die binnenstedelijk dient te worden opgelost 

dragen ook kleine inbreidingslocaties (bijvoorbeeld door opvulling van linten) bij aan de 

doelstelling om voldoende woningen realiseren. Op de locatie wordt ingezet op het duurdere 

                                                           
1
 Het Marskramerpad is een lange-afstand-wandelpad dat de Duitse grensplaats Bad Bentheim met Den Haag 

verbindt over een lengte van 372 kilometer. Het pad loopt door Leiderdorp o.a. via de Hoofdstraat. 
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segment woningbouw. Gezien de ligging en het aantal woningen dat gebouwd kan worden lenen 

deze locaties zich minder goed voor woningbouw in het goedkope segment (sociaal segment). 

Op grond van de in 2014 vastgestelde regionale woonagenda Holland Rijnland is vastgelegd dat 

tenminste 15% van de nieuwbouw sociale huurwoningen dienen te zijn om in die behoefte binnen 

te regio te voorzien.  Conform de beleidsnotitie “Afkoop sociale woningbouw bij kleine projecten” 

van uw raad mag bij kleine projecten de verplichting om sociale woningbouw te realiseren worden 

afgekocht volgens de in dit beleid opgenomen formule. De gelden worden gestort in de reserve 

voor sociale woningbouw. Over de afkoop is overeenstemming bereikt met ACL (zie concept-

exploitatieovereenkomsten). 

 

5.1 Voor het brugwachtersonderkomen is krediet  nodig. 

Het bedrag dat benodigd is voor de realisatie van het brugwachtersonderkomen en aankoop van 

grond bedraagt € 113.010,- inclusief BTW. Dit bedrag is gebaseerd op de kostenraming die is 

opgenomen bij de aanbieding van ACL voor de turn-key levering van het brugwachtershuis en de 

grond. De BTW van 21% is verrekenbaar (zie paragraaf kosten, baten en dekking). Het gevraagde 

krediet is gesteld op € 125.000,- in verband met benodigde speelruimte voor onvoorziene kosten. 

 

6.1 De restwaarde van de grond betreft de ingeschatte waarde van de grond welke niet 

afgeschreven mag worden. 

Voor een brugwachtersonderkomen (maatschappelijke bestemming) bedraagt de reële 

grondwaarde volgens de Grondprijzenbrief  160,-/m². Om een reële boekwaarde op te nemen is de 

grondwaarde verlaagd naar € 8.000 conform de Grondprijzenbrief.  Door splitsing van het huidige 

perceel is deze niet meer geschikt voor het commerciële doel als vrije bouwkavel voor een woning 

maar blijft deze grond over als perceel met een bestemming voor openbaar nut.  

 

7.1 De provincie Zuid-Holland doet een substantiële financiële bijdrage. 

Ter dekking van het brugwachtersonderkomen is de provincie Zuid-Holland bereid een 

substantiële financiële bijdrage te doen. Toen besloten werd de brug niet langer op afstand te 

bedienen is deze toezegging gedaan door de gedeputeerde van Zuid-Holland. De bijdrage van de 

provincie Zuid-Holland van € 46.698,- (50% van de totale kosten excl. BTW) dient conform de 

afspraken die zijn vastgelegd in de “Overeenkomst financiering brugwachtershuisje en grond” 

(bijlage 5) tussen gemeente en de provincie Zuid-Holland te worden ingezet voor de (her-)bouw 
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van een brugwachtershuisjes bij de Doesbrug door de gemeente Leiderdorp waarbij de Provincie 

Zuid-Holland een financiële bijdrage van 50% van de kosten op zich neemt. De Gemeente stuurt, 

nadat de grond is aangekocht en de herbouw van het brugwachtershuisje is afgerond, een factuur 

aan de Provincie. 

 

8.1 Het krediet 7230551 “Wachtpl.boten met in” is niet meer noodzakelijk voor het doel waarvoor 

het gereserveerd is. 

Er is reeds een krediet 7230551 “Wachtpl.boten met in” beschikbaar voor de aanleg van 

wachtplaatsen voor de brug. Dit hield verband met het op afstand bedienen van de brug. Nu dit 

niet meer aan de orde is kan dit krediet worden afgesloten en kunnen de vrijvallende 

kapitaallasten worden ingezet voor het te realiseren brugwachtersonderkomen. 

 

2.1, 4.1 en 9.1 Door het sluiten van een exploitatieovereenkomst is het kostenverhaal anderszins 

verzekerd en mag worden afgezien van het vaststellen van een exploitatieplan. 

In het kader van een bestemmingsplan dient de financiële uitvoerbaarheid van het plan te worden 

aangetoond. Op grond van het woonbeleid is een essentieel onderdeel van het kostenverhaal dat 

er vooraf een akkoord is over de afkoopsom voor het niet realiseren van sociale woningbouw 

binnen de voorliggende bouwplannen. 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (artikel 6.12 Wro) is de gemeenteraad verplicht om een 

exploitatieplan voor de ontwikkeling vast te stellen. Een exploitatieplan is niet verplicht indien er 

geen verhaalbare kosten zijn, of wanneer het verhaal van kosten van de grondexploitatie 

anderszins is verzekerd. Het kostenverhaal kan anderszins worden verzekerd door het aangaan van 

de exploitatieovereenkomst met de ontwikkelaar. 

 

Met ACL is overeenstemming bereikt over de concept-exploitatieovereenkomsten (bijlagen 2 en 4). 

Geregeld is dat de kosten voor de planologische procedure en alle te verkrijgen vergunningen c.q. 

toestemmingen voor rekening en risico van exploitant zijn. De gemeente neemt een 

inspanningsverplichting op zich de publiekrechtelijke medewerking te bewerkstelligen voor de 

herziening van het bestemmingsplan. Een en ander onverlet de publiekrechtelijke 

verantwoordelijkheid van de gemeente en rechten van derden. Exploitant is tevens 

verantwoordelijk voor de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied 
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alsmede noodzakelijke aanpassingen aan de openbare ruimte. Eventuele planschade komt voor 

rekening van exploitant. 

 

In de exploitatieovereenkomst voor de locatie Hoofdstraat Does is voor de gemeente de 

verplichting tot aankoop van het deel van het perceel waar het brugwachtersonderkomen is 

gesitueerd geregeld (inclusief direct aangrenzende openbare ruimte). In de opdrachtverstrekking 

turn-key levering brugwachtersonderkomen zijn de voorwaarden hieromtrent opgenomen. De 

opdrachtverstrekking aan ACL maakt deel uit de van de exploitatieovereenkomst. Deze is als 

bijlage 3 bij de exploitatieovereenkomst opgenomen. Voor de realisatie is overeenstemming 

binnen welke termijn gestart wordt met de bouw na vergunningverlening en hoe het terrein na 

oplevering zal worden ingericht.  Na uw besluit zullen deze exploitatieovereenkomst worden 

bekrachtigd door ondertekening. 

   

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 & 3.1 parkeerdruk verhoogt mogelijk 

Tijdens de inloopavond van 5 februari 2018 werden door een aantal omwonenden zorgen geuit 

over het mogelijk verder toenemen van de parkeerdruk in de Hoofdstraat als gevolg van de 

nieuwbouwplannen.  De parkeerdruk wordt in de Hoofdstraat in de bestaande situatie door 

bewoners als zeer hoog ervaren. Met de plannen van ACL wordt aan de vastgestelde 

parkeernormen voldaan (2 parkeerplaatsen per woning).  Daarnaast wordt er door een grondruil 

tussen ACL het naastgelegen perceel  (naast de 4 te realiseren woningen ter hoogte van 

Hoofdstraat 213-219) extra parkeercapaciteit gerealiseerd op eigen terrein. Hierdoor wordt de 

zorg van omwonenden voor een verhoging van de parkeerdruk niet volledig weggenomen. Feitelijk 

parkeert men nu voor het bestaande bedrijfspand (ondanks dat dit geen parkeerplaatsen zijn 

omdat de ingang van de bedrijfspanden hierdoor wordt geblokkeerd).  

Gelet op het bestaande gebruik van de ruimte voor parkeren is het niet ondenkbaar dat de 

parkeerdruk op piekmomenten kan toenemen. De parkeerdruk kan na de oplevering van de 

nieuwe woningen een aantal keer worden gemeten. Mocht blijken dat de parkeerdruk te hoog is 

dan kan worden overgegaan tot het aanleggen van extra parkeerplaatsen langs de 

Achthovenerweg. Aan de Achthovenerweg ligt een parkeerhaven met haaksparkeerplaatsen om de 

parkeerdruk in de Hoofdstraat te ontlasten. De capaciteit zou daar met een aantal plekken kunnen 

worden vergroot, maar dit gaat ten koste van groen en zicht op de polder. Om die reden is het 
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zinvol om eerst actuele parkeerdrukmetingen uit te voeren. Dat is pas zinvol nadat de nieuwe 

woningen zijn opgeleverd. 

 

6 Communicatie 

De ontwikkelaar heeft op eigen initiatief omwonenden ten tijde van de planvorming actief 

geïnformeerd en heeft met de voorzitter van de Stichting Comité Doesbrug gesproken over het 

ontwerp en de uitstraling van het brugwachtersonderkomen en de te realiseren woningen. Het 

bouwplan op de locatie bij de Doesbrug dat aanvankelijk nog van 4 woningen uitging is mede naar 

aanleiding van inspraak uit de omgeving aangepast naar een plan met 3 woningen. 

Daarnaast is er op 5 februari 2018 een inloopavond georganiseerd waar de uitgewerkte plannen 

konden worden ingezien en tevens vragen gesteld konden worden aan de ontwikkelaar en de 

gemeente.  De reacties zijn als positief te bestempelen. Wel heeft men zorgen over het mogelijk 

verder toenemen van de parkeerdruk in de Hoofdstraat (zie kanttekening 5.1). 

 

Het plan is besproken met de huidige brugwachter. Zowel praktische eisen (gebruikersvriendelijk) 

als eisen voor en veilige brugbediening (behoud van goed zicht over het water) zijn meegenomen 

in het voorliggende ontwerp van het brugwachtersonderkomen. 

 

7 Financiën 

Financiële dekking voor krediet “brugwachtersonderkomen”: 

 

Financiële bijdrage Provincie Zuid-Holland 

De Provincie betaalt aan de gemeente éénmalig een bedrag van 50% van de kosten voor de 

aankoop van de grond en herbouw van het brugwachtersonderkomen. 

 

Krediet “Wachtpl.boten met in” 

Krediet 7230551 “Wachtpl.boten met in” wordt afgesloten en de vrijvallende kapitaallasten 

kunnen worden ingezet ter dekking van de resterende kapitaallasten voor het 

brugwachtersonderkomen. 
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Vrijvallende kapitaallasten 

De vrijvallende kapitaallasten zijn ruim voldoende ter dekking van de nieuwe kapitaallasten voor 

het brugwachtersonderkomen (beide hebben een looptijd van 25 jaar en het investeringsbedrag 

van het af te sluiten krediet is hoger dan het nieuwe beschikbare krediet). Per saldo valt er per jaar 

een bedrag vrij van circa € 2.500,-. Voor de BTW inrichting is advies gevraagd bij de fiscalisten van 

SP71.  

 

BTW over kosten verrekenbaar 

ACL levert in geval van opdrachtverstrekking door de gemeente een nieuwe onroerende zaak op 

aan de gemeente. Dit betreft een prestatie die met 21% btw is belast. De gemeente handelt (als 

afnemer van deze prestatie) in de hoedanigheid van overheid c.q. niet-ondernemer. De btw is 

verrekenbaar via het Belastingcompensatiefonds (BFC). Er is geen uitsluiting van het recht van 

compensatie van toepassing. De bijdrage van de provincie Zuid-Holland aan de gemeente is niet 

belast met btw. Dit omdat de gemeente geen prestatie verricht aan de provincie Zuid-Holland. Het 

betreft enkel een bijdrage in de kosten. 

 

8 Duurzaamheid 

Op gebied van duurzaamheid wordt rekening  gehouden met de  criteria voor Regionaal Beleid 

Duurzame Stedebouw (RBDS).   De tabel/checklist voor duurzame ontwikkeling betreft voor deze 

locatie het toetsingskader. 

 

9 Evaluatie 

Zie optie voor actualisatie parkeerdrukmeting Hoofdstaat onder kanttekening. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  

1. Schetsontwerp Hoofdstraat 213-219 (4 woningen). 

2. Concept-exploitatieovereenkomst t.b.v. de ontwikkeling van vier woningen aan de Hoofdstraat 

213 t/m 219. 

3. Schetsontwerp Hoofdstraat Does (3 woningen en brugwachtersonderkomen). 

4. Concept-exploitatieovereenkomst t.b.v. de ontwikkeling van 3 woningen en een 

brugwachtersonderkomen op de locatie hoek Hoofdstraat en de Does. 

5. Overeenkomst financiering brugwachtershuisje en grond. 

6. Concept-ontwerp bestemmingsplan Hoofdstraat (Locatie Doesbrug). 

7. Concept-ontwerp bestemmingsplan Hoofdstraat 213 t/m 219. 

 

 


