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Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Tijdens het Politiek Forum op 12 maart 2018 buigt u zich over het voorstel van het college om 

hem groen licht te geven voor de verdere ontwikkeling van een zorgvilla in de achtertuin van 

de villa aan de Van der Valk Boumanweg. U doet dat ter voorbereiding op de formele 

behandeling tijdens de raadsvergadering van 19 maart. Wij kennen het plan nu bijna een jaar 

en hebben al in een vroegtijdig stadium onze zorgen daarover geuit. Die zorgen betroffen en 

betreffen verlies aan woongenot (uitzicht, privacy, geluidsoverlast, afname zon- en 

daglichttoetreding, lichtvervuiling), maar ook zorgen omtrent onder meer parkeren, 

wateroverlast, verkeersveiligheid, schade aan eigendommen door bouwwerkzaamheden. 

Daarnaast meenden en menen wij dat de karakteristieke groene entree van Leiderdorp met dit 

plan voor altijd wordt aangetast. Dat laatste was voor ons aanleiding om zeer recent het 

initiatief te nemen tot het enquêteren van bewoners van het Zijlkwartier. De uitkomst van 

deze quickscan willen wij zo mogelijk op 12 maart presenteren. 

 

Na overleg met de Raadsgriffier hebben wij besloten om onze inbreng tijdens het Politiek 

Forum in eerste instantie te leveren via onderstaande bijdrage. Wij zullen nog tijdig laten 

weten op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan voornoemde presentatie. 

 

De tekst van dit bericht en van de bijdrage kunnen uiteraard worden verstrekt aan de 

eigenaren (zie hun verzoek in de aan uw raad gerichte brief d.d. 16 oktober 2017). Daarom 

sturen wij mevrouw Zantingh een kopie van dit bericht. Aangezien voornoemde brief ook ter 

kennis is gekomen van de heer Rietveld van het Leidsch Dagblad, en hij mede naar aanleiding 

van die brief een journalistiek product heeft vervaardigd, lichten wij ook hem alvast 

voorafgaand aan het Politiek Forum in.  

 

Tot slot willen wij de griffie bedanken voor het door hen te verrichten werk bij de verwerking 

van onze bijdrage. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens de omwonenden van de villa 

(namen en adressen bekend bij de gemeente), 

 

Inwoner  Van der Valk Boumanweg 234, 

Eigenaar appartementsrecht Splinterlaan 12. 

 

 

 

 

BIJDRAGE AGENDAPUNT 4 POLITIEK FORUM (VOORGENOMEN BOUWPLAN 

VAN DER VALK BOUMANWEG 236, LEIDERDORP) OPGESTELD DOOR 

OMWONENDEN 
 

 

Geachte leden van de raad, 
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Op 26 januari 2016 stemde het college van B&W in met de notitie ‘Ruimtelijke 

randvoorwaarden Van der Valk Boumanweg 236’. Waarom deed het college dat? Hiervoor 

moeten wij terug naar het najaar van 2013. Toen ging het over de herziening van het 

bestemmingsplan Zuid-West en werd door Architect Schlingmann namens opdrachtgever 

Agterberg (gemachtigde namens de eigenaren) een zienswijze ingediend, waarin werd 

gevraagd om de villa aan de Van der Valk Boumanweg niet als cultuurhistorisch waardevol 

pand te bestemmen. Reden was zijn voornemen de villa te slopen en op dezelfde plek een 

nieuwe grotere villa terug te bouwen en achter op de kavel tevens appartementen te realiseren. 

De zienswijze leidde niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het plan dat de 

projectontwikkelaar bij de zienswijze bij het bestemmingsplan indiende, werd niet 

geaccepteerd. Het college kon niet instemmen met sloop. 

 

Het voorgaande is nagenoeg letterlijk overgenomen uit brieven van het college van B&W. 

Het was, zo begrepen wij van het college, de eigenaren geruime tijd te doen om sloop van het 

pand Van der Valk Boumanweg 236. Hoe kan het dan dat in de brief d.d. 16 oktober 2017 

namens eigenaren, gericht aan uw raad, staat dat “de familie bij alle planvorming is uitgegaan 

van herstel en behoud van de hoofdwoning.”? Waarom deze voorstelling van zaken? Wij 

weten dat niet. Voor ons in elk geval wel een reden om deze “draai” in het achterhoofd te 

houden bij de verdere beoordeling van plannen rond voornoemd pand.  

 

In september 2015 presenteerde de projectontwikkelaar een alternatief plan. Ook dat plan 

voldeed niet. Hierna is het initiatief genomen om ruimtelijke randvoorwaarden te 

ontwikkelen. Nadat de opzet daarvan was besproken en afgestemd met de 

initiatiefnemer/eigenaar werden deze op 26 januari 2016 door het college geaccordeerd. Tot 

zover in een notendop de totstandkoming van de ruimtelijke randvoorwaarden. Behalve een 

verwijzing in de besluitenlijst van het college wordt geen ruchtbaarheid gegeven aan het 

besluit van B&W. Projectontwikkelaar en ambtenaren kunnen in alle rust werken aan de 

planontwikkeling. Wij waren al niet geraadpleegd bij de ontwikkeling van de ruimtelijke 

randvoorwaarden, maar worden ook bij de planontwikkeling op geen enkele wijze betrokken. 

En dat terwijl in de ruimtelijke randvoorwaarden staat te lezen dat bij verdere planvorming in 

goed overleg moet worden getreden met de omwonenden. 

 

Dan wordt het februari 2017 en schrijft AGT Vastgoed BV de bewoners van een aantal rond 

de villa gesitueerde woningen aan met de mededeling dat AGT van plan is “enkele” 

zorgwoningen voor ouderen te ontwikkelen in de villa aan de Van der Valk Boumanweg 236 

en achter op deze kavel. “Het gemeentebestuur van Leiderdorp is bereid aan deze 

ontwikkeling mee te werken. Wij willen u als omwonende graag informeren over ons plan.”, 

aldus de ondertekenaar van de brief, drs. J. Agterberg. Op 16 maart 2017 vindt de 

‘informatieavond’ plaats. En dan pas blijkt wat er met instemming van de gemeente in de 

achterkamers is bedacht: een plan voor twaalf (!) woningen in de achtertuin van de villa. Het 

verzet tegen de plannen is massaal en loopt uiteen van integrale afwijzing van het bouwplan 

tot het plaatsen van vele kritische kanttekeningen bij het plan. De bezwaren worden in april 

ingediend en het college beantwoordt deze in juni. Het college besluit dan ook zijn bereidheid 

om mee te werken aan het plan weer voor even in te trekken en geeft aan waar de 

projectontwikkelaar aan moet voldoen, wil te zijner tijd opnieuw sprake kunnen zijn van een 

voorgenomen bouwplan dat wel het predikaat ‘positieve grondhouding’ kan krijgen en 

waaraan het college dus wel zijn medewerking wil verlenen.  

 

In de zomer besluiten wij, mede op initiatief van een raadslid en met kennisgeving vooraf aan 

de behandelend ambtenaar, de politiek te betrekken bij het plan en lichten wij tijdens een 
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fractiespreekuur de politieke partijen in. Wat volgt behoort bekend te zijn en laten wij in dit 

bestek onbesproken. Wel van belang is nog dat wij op 1 augustus een zienswijze hebben 

ingediend naar aanleiding van de zogenoemde ‘monumentennota’. De zienswijze hebben wij 

nadrukkelijk losgekoppeld van deze kwestie. De oproep van de eigenaren aan de 

gemeenteraad om zich “niet te laten gijzelen door enkele omwonenden die hun privé-

belangen proberen te dienen via de Monumentennota.” hebben wij als een belediging ervaren. 

Deze oproep werd overigens gedaan in dezelfde brief, waarin de familie de gemeenteraad liet 

weten dat bij alle planvorming uitgegaan is van herstel en behoud van de hoofdwoning.  

 

Tijdens deze politieke bijeenkomst ter voorbereiding op de raadsvergadering van 19 maart, de 

laatste raadsvergadering vóór het Grote Afscheid, ligt dan toch nog de ‘positieve 

grondhouding’ van het college ter bespreking voor en wordt de raad op 19 maart gevraagd een 

aantal wezenlijke besluiten te nemen. Vanwaar die haast, zeker nu uit het raadsvoorstel blijkt 

dat met name genoemde onderzoeken nog moeten worden uitgevoerd, omdat “de 

initiatiefnemer eerst zekerheid wenst te verkrijgen over uw (=raad) medewerking aan het 

voorliggende bouwplan, voordat verdere onderzoekskosten naar bodem en ondergrond 

worden gemaakt.” Mede met inachtneming van wat de eigenaren de raad medio oktober 

hebben voorgespiegeld, geven wij de raad in overweging niet al te lichtzinnig te besluiten. 

Sterker nog, wij willen de raad eigenlijk vragen om deze aangelegenheid niet op 19 maart 

plenair te bespreken, maar dat pas te doen als het voor de oordeelsvorming benodigde dossier 

compleet is. En dan doelen wij niet alleen op hiervoor genoemde onderzoeken. Dit alles ter 

wille van de zorgvuldigheid. Wij realiseren ons dat de behandeling daarmee over de 

verkiezingen heen wordt getild. Voordeel daarvan is wellicht dat minimaal zo’n veertig 

Leiderdorpers extra gemotiveerd zijn om op 21 maart naar de stembus te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 


