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Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 5 februari 2018 

Onderwerp: Ontwikkeling Driemaster  Aan de raad.  

 

 

*Z0151E8B5F4* 
Beslispunten 

1. De ontwikkeling van de locatie Driemaster bestaande uit; 

- een woongebouw van 8 bouwlagen met 49 sociale woningen, waarvan 12 “Tiny 

Houses” als pilot; 

- een woongebouw  van 9 bouwlagen met 49 middenklasse huurwoningen; 

- het uitbreiden van Philadelphia aan de Wilddreef met twee wooneenheden ieder voor 

9 personen; 

conform het definitief ontwerp (bijlagen 1.1 en 1.2) toe te voegen aan de categorie gevallen 

waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet vereist is, overeenkomstig 

raadsbesluit d.d. 19 december 2011 onder registratienr. 2011I01959. 

2.  In te stemmen met de afwijking van het parkeerbeleidsplan ten behoeve van de pilot “Tiny 

Houses”. 

3. Akkoord te gaan met de grondexploitatie 'Driemasterlocatie' (bijlage 3 ( vertrouwelijk)) als 

financieel kader van het project; 

- en het resultaat € 231.317,- (voordelig, saldo netto contante waarde 1-1-2018), vast te 

stellen conform bijgaande exploitatiebegroting en fasering (bijlage 3 (vertrouwelijk)) 

en; 

- het resultaat bij afronding van het project ten gunste te laten komen van de algemene 

reserve bouw- en grondexploitaties en; 

- het project op te nemen in de GIG onder het onderdeel ‘Overige grondexploitaties’. 

4. Het beeldkwaliteitsplan (bijlage 5.1) vast te stellen als toetsingskader voor redelijke eisen van 

welstand voor de beide woongebouwen van ieder 49 woningen. 

5. De Notitie beeldkwaliteit (bijlage 5.2) vast te stellen als toetsingskader voor redelijke eisen van 

welstand voor de locatie Philadelphia. 

6. Voor de ontwikkeling genoemd onder beslispunt 1 geen exploitatieplan vast te stellen. 

 



Pagina 2 van 12 Versie 1 

Registratienr.: Z/18/057001/110295    Agendapunt  

 2018 raadsvoorstel   

 
1. SAMENVATTING  

In goed overleg met Rijnhart Wonen,  Syntrus Achmea en Philadelphia zijn in 2017 binnen de door 

de raad meegegeven kaders bouwplannen uitgewerkt. Medewerking van de raad is nodig omdat 

een procedure moet worden gevolgd om af te wijken van het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan. Voorafgaand aan de wettelijk voorgeschreven procedure voor het verlenen van 

de vereiste omgevingsvergunning om te mogen afwijken van het geldende bestemmingsplan 

wordt de raad voorgesteld het project toe te voegen aan de categorie gevallen waarvoor een 

verklaring van geen bedenkingen van de raad niet vereist is. Overeenkomstig het raadsbesluit d.d. 

19 december 2011 onder registratienr. 2011I01959 kan de raad voorafgaand aan de aanvraag 

omgevingsvergunning voor de afwijking van het bestemmingsplan een projectkader (concreet 

bouwplan) toevoegen als categorie waarvoor de raad geen verklaring van bedenkingen hoeft af te 

geven. Met dat besluit wordt invulling gegeven aan de wettelijke vereiste afweging van de raad 

inzake het verlenen van medewerking aan een concreet voorliggend bouwplan dat afwijkt van het 

geldende bestemmingsplan. 

Uw raad is bevoegd om een welstandskader vast te stellen. Om een op de ontwikkeling 

toegesneden toetsingskader voor welstand vast te stellen wordt de raad voorgesteld het 

beeldkwaliteitsplan (bijlage 4) als toetsingskader voor redelijke eisen van welstand vast te stellen 

voor de woongebouwen vast te stellen. 

Er is een grondexploitatie voor dit project opgesteld welke een positief resultaat  geeft.  

Voorgesteld wordt daarmee in te stemmen en verantwoording verder af te leggen via de GIG. 

De afspraken met de drie betrokken partijen over de voorwaarden waaronder de gemeente bereid 

is publiekrechtelijke medewerking  te verlenen zijn vastgelegd in 3 afzonderlijke concept-

exploitatieovereenkomsten, welke de basis vormen voor de grondexploitatie-opzet. 

 

2. Inleiding/ Voorgeschiedenis 

In februari 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kaders voor de ontwikkeling van dit 

project. De plannen zijn inmiddels zo ver uitgewerkt dat deze samen als concreet uitgewerkt 

bouwplan dat op alle ruimtelijke relevante aspecten is onderbouwd aan uw raad kan worden 

voorgelegd om medewerking te verlenen en de benodigde procedure te starten om van het 

bestemmingsplan af te wijken. Tevens zijn de exploitatieovereenkomsten met de 3 partijen in 

concept gereed. Daar liggen de voorwaarden waaronder publiekrechtelijke medewerking wordt 
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verleend alsmede financiële aspecten (kostenverhaal) in vast.  In dat kader is ook  een 

grondexploitatieopzet (grex) opgesteld welke u als vertrouwelijk bijlage bij dit voorstel aantreft.    

Om de juridisch-planologische haalbaarheid voor de afwijking van het bestemmingsplan aan te 

tonen is voor de totale ontwikkeling een ruimtelijke onderbouwing opgesteld met alle 

noodzakelijke onderzoeken naar milieu- en omgevingsaspecten. Voorliggend raadsvoorstel heeft 

betrekking op het verlenen van uw publiekrechtelijke medewerking aan dit plan in afwijking van 

het geldende bestemmingsplan. Dat kan door akkoord te gaan met het bouwplan en dit als 

projectkader toe te voegen aan lijst van gevallen waar geen verklaring van geen bedenkingen van 

uw raad voor is vereist. Met uw akkoord op de grondexploitatie kunnen de voorwaarden 

waaronder medewerking wordt verleend worden vastgelegd  tussen de gemeente en de 

initiatiefnemer en kunnen de voorbereidende werkzaamheden voor het leveren van bouwrijpe 

grond starten.  Tot slot is voor de ontwikkeling een welstandskader nodig. Hiertoe is een 

beeldkwaliteitplan opgesteld (bijlage 5). 

 

Samenhang beleidsvelden 

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 goedkope en middenklasse  (huur)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 door een binnenstedelijke verdichting. Daarnaast is er samenhang met het 

Grondbeleid; de grondprijzen uit het grondbeleid worden als uitgangspunt genomen bij de 

herontwikkeling. 

 

3. Beoogd effect 

1. Publiekrechtelijke medewerking te verlenen aan het voorliggende bouwplan dat afwijkt van 

het geldende bestemmingsplan. 

2. Het vaststellen van het resultaat van de grondexploitatie Driemasterlocatie op basis waarvan 

het financiële kader wordt vastgelegd. 

3. Af te zien van een exploitatieplan door afspraken met de ontwikkelaars vast te leggen in 

exploitatieovereenkomsten. 
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4. Argumenten 

1.1 Het plan strekt tot een goede ruimtelijke ordening. 

Om aan te tonen dat het plan strekt tot een goede ruimtelijke ordening hebben de drie betrokken 

partijen gezamenlijk opdracht gegeven voor  een ruimtelijke onderbouwing (bijlage 2). Hierin 

worden de ruimtelijk relevante belangen verwoord en afgewogen. Geconcludeerd wordt dat het 

plan strekt tot een goede ruimtelijke ordening. 

 

1.1.1 Het plan draagt bij aan de behoefte aan woningen binnen Leiderdorp. 

Binnen de gemeente Leiderdorp bestaat behoefte aan woningbouw voor de juiste doelgroepen. In 

de paragraaf Toetsing Ladder voor Duurzame Verstedelijking (3.1.1) en Woonvisie (3.3.3) is in de 

ruimtelijke onderbouwing verwoord dat het plan invulling geeft aan die woonbehoefte. Er bestaat 

binnen Leiderdorp grote behoefte naar nieuwe goedkope en middenklasse  (huur)woningen. De 

Driemasterlocatie kan hierin een rol vervullen en op deze wijze voorzien in de lokale en regionale 

woonbehoefte. Afspraken over de hoogte van de huurprijs en periode waarin de woningen als 

huurwoning dienen te worden aangeboden zijn privaatrechtelijk vastgelegd in de overeenkomsten. 

 

1.1.2 Het plan is ruimtelijk inpasbaar in de omgeving 

Een aantal omwonenden hebben in hun reactie op het aan hen door de initiatiefnemer op 20 

februari 2018 gepresenteerde schetsplan aangegeven dat zij vinden dat het bouwplan leidt tot 

vermindering van hun woongenot door beperking van hun uitzicht en schaduwhinder. 

Het betreft vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State dat in het 

algemeen aan een geldend bestemmingsplan geen blijvende rechten kunnen worden ontleend. De 

raad kan op grond van gewijzigde planologische inzichten en na afweging van alle betrokken 

belangen andere bestemmingen en planregels voor gronden vaststellen. In onderhavig geval vormt 

het concreet voorliggende bouwplan dat afwijkt van het geldende bestemmingsplan het 

uitgangspunt voor de toetsing van de gemeente of dit aangevraagde plan voorziet in een goede 

ruimtelijke ordening. De afweging van ruimtelijk betrokken belangen in relatie tot dit bouwplan 

kan leiden tot een gewijzigd planologisch inzicht, hetgeen tot gevolg kan hebben dat voor het 

bouwplan dat afwijkt van het geldende bestemmingsplan toch een omgevingsvergunning kan 

worden verleend. 
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In de belangenafweging mag tevens worden betrokken dat de woningbouwopgave volgens de 

ladder voor duurzame verstedelijking zoveel mogelijk dient te worden opgevangen binnen 

bestaand stedelijk gebied. In het coalitieakkoord van het college van burgemeester en wethouders 

wordt gesteld de behoefte aan sociale woningbouw vanwege het belang om mensen met lage 

inkomens en starters een plaats te bieden op de Leiderdorpse woningmarkt, te ondervangen door 

verdichting in het stedelijk gebied. Ook de behoefte aan middenklasse huurwoningen is expliciet 

genoemd in het coalitieakkoord. Een van de conclusies is: zonder verdichting van Leiderdorp lukt 

het niet om de polders groen te houden en tegelijkertijd aan de vraag naar woonruimte te kunnen 

voldoen. 

 

Voor wat betreft de ruimtelijke opzet in relatie tot de omgeving zijn stedenbouwkundige 

massastudies gedaan. Dat heeft geleid tot het vaststellen van ruimtelijke kaders (waaronder maat 

en schaal) voor de nieuwbouw op de locatie. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is bebouwing 

goed inpasbaar in de omgeving. 

 

Op basis van bezonningstudies is beoordeeld of er mogelijk onevenredige schaduwhinder ontstaat 

bij woningen in de omgeving. Uit de studie komt naar voren dat deze planontwikkeling voldoet aan 

de “zware” TNO norm, die minimaal drie uur zon per dag voorschrijft in de periode 21 januari tot 

en met 22 november op gevels die zon kunnen ontvangen. De mate waarin schaduwhinder 

ontstaat wordt aanvaardbaar geacht. 

 

Milieu- en omgevingsaspecten 

Onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing betreft de verantwoording van de milieu- en 

omgevingsaspecten. In die betreffende paragrafen wordt ingegaan op de aspecten verkeer- en 

parkeren en milieuonderdelen als geluid en luchtkwaliteit. Hier wordt geconcludeerd dat de 

ontwikkeling juridisch-planologisch haalbaar is en strekt tot een goede ruimtelijke ordening. 

Wel zal voor wat betreft het geluid een procedure moeten worden gevolgd omdat de wettelijke 

grenswaarde van 48 dB wordt overschreden.  Er  zal een hogere grenswaarde moeten worden 

vastgesteld (de besluitvorming is gemandateerd aan de Omgevingsdienst West Holland) voor de 

woongebouwen grenzend aan de Engelendaal  en Vronkenlaan.  Dit kan binnen het beleidskaders 

zoals eerder door de Omgevingsdienst vastgesteld.  Vanzelfsprekend zullen maatregelen worden 

getroffen zodat het binnenmilieu van de woningen aan alle wettelijke eisen gaan voldoen.  
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2.1 De parkeerbalans wijkt af van het aantal parkeerplaatsen dat volgens het addendum 

parkeerbeleidsplan direct dient te worden aangelegd. 

Voor de ontwikkeling is een parkeerbalans opgesteld waar in de basis het parkeerbeleidsplan en 

het addendum (met de daarin opgenomen parkeernormen) wordt gevold. In het ontwerp worden 

127 parkeerplaatsen mogelijk gemaakt. Wanneer ook de toekomstige reservering wordt 

meegenomen bedraagt dit aantal 150. In het geval de pilot Tiny houses wordt uitgevoerd is de 

parkeerbehoefte 129 parkeerplaatsen (exclusief reservering), zodat er een rekenkundig tekort is 

van 2 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zouden direct aangelegd moeten worden volgens de 

norm. Omdat er geen aparte parkeernorm voor de betreffende doelgroep is, is aangesloten bij de 

gangbare parkeernorm voor sociale huurwoningen goedkoop. De verwachting is echter dat gezien 

de achtergrond van de doelgroep van Tiny Houses de (auto)mobiliteit lager is dan de parkeernorm, 

een rekenkundig tekort van 2 parkeerplaatsen acceptabel is. Om voor de toekomst zekerheid in te 

bouwen worden deze 2 parkeerplaatsen wel als ruimtelijke reservering opgenomen binnen het 

plangebied. Deze methodiek betreft is een kleine afwijking van de door uw raad vastgestelde 

beleidsregels uit het addendum parkeerbeleidsplan (zie ook kanttekening 2.1). 

 

3.1 Voor de ontwikkeling dient het kostenverhaal te worden afgedekt. 

Door het sluiten van een exploitatieovereenkomst is de financiële uitvoerbaarheid van het 

bouwplan aangetoond en liggen de voorwaarden vast voor het verlenen van medewerking aan het 

bouwplan. Hiermee is de financiële uitvoerbaarheid afgedekt. In de exploitatieovereenkomst 

liggen tevens de voorwaarden vast waaronder de gemeente bereid is de publiekrechtelijke 

medewerking aan de ontwikkeling en realisatie van het project te verlenen, alsmede de 

voorwaarden, waaronder en op basis waarvan de betrokken partijen, geheel voor eigen rekening 

en risico, zullen overgaan tot de realisatie van het project. 

 

3.2 Het project kan in uitvoering worden gebracht doordat overeenstemming is met ontwikkelende 

partijen over de grondverkopen. 

Om het project verder in uitvoering te brengen is een grondexploitatie noodzakelijk. De 

exploitatieovereenkomsten kunnen op basis van de exploitatieopzet worden aangegaan en de 

afspraken hierin kunnen dan worden uitgevoerd. 
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4.1 & 5.1 De welstandsnota Leiderdorp 2016 vraagt bij nieuwe ontwikkelingen een 

beeldkwaliteitsparagraaf of – plan voor de nieuwe ontwikkeling. 

Voor (her)ontwikkelingsprojecten die niet passen in het bestemmingsplan is het soms nodig 

welstandseisen mee te geven aan de ontwikkeling.  

Om de gewenste beeldkwaliteit van deze ontwikkeling te beschrijven en te verbeelden, mede in 

relatie tot de voor deze locatie vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden, is vervolgens 

een beeldkwaliteitsplan (bijlage 4)  opgesteld voor de 2 gebouwen met ieder 49 woningen.  

Hierin wordt ingegaan op de uitwerking en de vorm van de bouwmassa in relatie tot de ligging. 

Ook worden er kwaliteitseisen gesteld aan de architectonische uitwerking van de gebouwen.  

 

Op 9 februari 2018 is een positief advies ontvangen van de welstandscommissie op het 

beeldkwaliteitsplan dat als toetsingskader gaat gelden voor deze ontwikkeling. Het inmiddels 

uitgewerkte bouwplan past binnen het beeldkwaliteitskader. 

Voor de locatie Philadelphia wordt de raad voorgesteld de Notitie beeldkwaliteit vast te stellen als 

toetsingskader voor welstand. Deze notitie bevat de welstandskaders voor de locatie Philadelphia. 

Op 19 februari 2018 is op deze notitie een positief advies ontvangen van  welstandscommissie. 

 

4.2 & 5.2 De gemeenteraad is bevoegd om het welstandskader vast te stellen. 

Artikel 12a van de Woningwet stelt: De gemeenteraad stelt een welstandsnota vast, inhoudende 

beleidsregels waarin in ieder geval de criteria zijn opgenomen die het bevoegd gezag toepast bij de 

beoordeling […]. Het beeldkwaliteitsplan en de Notitie beeldkwaliteit worden na vaststelling door 

de gemeenteraad de toetsingskader voor redelijke eisen van welstand, specifiek toegesneden op 

de betreffende ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

6.1 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 de bouwplannen dient de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan 

(lees: omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan) te worden aangetoond. 

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

de exploitatieovereenkomst met de ontwikkelaar. 

 

Met de betreffende partijen is in principe overeenstemming over de concept-

exploitatieovereenkomsten.  Na uw besluit zullen deze exploitatieovereenkomst worden 

bekrachtigd door ondertekening en kunnen de aanvragen voor de omgevingsvergunningen worden 

ingediend. 

 

5. Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Bouwplan Philadelphia wijkt af van het door de raad vastgestelde stedenbouwkundig kader. 

De oppervlakte van het bouwplan voor Philadelphia is groter dan geschetst volgens de kaders uit 

het stedenbouwkundig plan. De aanleiding hiervoor is dat Philadelphia het ontwerpproces “Het 

Huis van Philadelphia” verder heeft afgerond. Stichting Philadelphia Zorg kiest ervoor om geen 

huisvesting meer te realiseren zonder bewoners, familie en verzorgers daarbij te betrekken. Alle 

projecten voor intensieve zorg worden in co-creatie gerealiseerd met de belanghebbenden. Ook 

voor de woonzorglocatie in Leiderdorp is dit zogenaamde Huis van Philadelphia doorlopen met als 

resultaat een breed gedragen Programma van Eisen. De opgedane kennis wordt tijdens het 

voorontwerp en het definitief ontwerp toegepast, uitgediept en verfijnd. Gedurende het hele 

ontwerpproces blijven de belanghebbenden betrokken bij de uitwerking. 

De plannen zijn in goed overleg met de betrokken medewerkers tot in de kleinste details 

uitgewerkt. Goede zorgverlening staat voorop, waarbij vanzelfsprekend ook geredeneerd dient te 

worden vanuit het praktisch/functionele gebruik voor de bewoners en de begeleiders om de zorg 

optimaal te kunnen verlenen.  Het bouwplan zoals het voorligt blijft stedenbouwkundig 

aanvaardbaar. Om de bouwmassa in relatie tot de omgeving minder massief over te laten komen 

worden de dakvlakken uitgevoerd in groen. Door bomen te planten aan zijde van de Houtschans, 

waaronder een grote te verplanten treurwilg,  zal het gebouw zoveel mogelijk  met groen worden 

omgeven.  Voor wat betreft beschoeiing wordt gedacht aan een damwand met rietkraag. 

 

Als kanttekening bij het raadsvoorstel ter vaststelling van het stedenbouwkundig plan is reeds een 

voorbehoud gemaakt dat bij de hierop volgende onderzoeks-/uitwerkingsfase kan blijken dat 

aanpassingen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld omdat vanuit archeologisch onderzoek blijkt dat dit 

wenselijk is. Aan het vereiste ruimtebeslag voor een goede exploitatie van Philadelphia kan 
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daarom doorslaggevende betekenis worden gegeven om in beperkte mate van het 

stedenbouwkundig plan af te wijken bij de toewijzing van dit bouwplan als categorie waarvoor 

geen verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist. 

 

2.1 Afwijken van de parkeernorm voor de pilot Tiny Houses 

Rijnhart Wonen gaat 49 sociale huurwoningen realiseren. Van deze 49 woningen zijn 12 woningen 

zogenaamde “Tiny Houses”. Dit zijn kleine woningen van circa 30 m² die speciaal gericht zijn op 

een doelgroep die vanwege hun achtergrond enige begeleiding nodig heeft om zelfstandig te 

kunnen wonen.  

Voor de totale ontwikkeling is een parkeerbalans opgesteld waar in de basis het 

Parkeerbeleidsplan (met de daarin opgenomen parkeernormen) wordt gevolgd. In het ontwerp 

worden 127 parkeerplaatsen mogelijk gemaakt. Wanneer ook de toekomstige reservering wordt 

meegenomen bedraagt dit aantal 150. 

 

Voor Tiny Houses heeft de gemeente Leiderdorp geen aparte parkeernorm. Wel zijn er 

parkeernormen voor sociale huurwoningen goedkoop en voor kamerbewoning. Aangezien Tiny 

Houses zelfstandige woonruimtes zijn is aangesloten bij de parkeernorm voor sociale 

huurwoningen goedkoop waarvoor een parkeernorm geldt van 1,1 pp per woning (inclusief 

toekomstige reservering). Opgemerkt wordt dat deze parkeernorm waarschijnlijk voor de 

doelgroep aan de hoge kant is, maar bij gebrek aan specifieke parkeernormen wordt hiermee 

gerekend. Hiermee komt de parkeerbehoefte voor 12 Tiny Houses uit op 13,2 parkeerplaatsen. 

 

In het geval de pilot Tiny houses wordt uitgevoerd is de totale parkeerbehoefte 129 

parkeerplaatsen (exclusief reservering) bij oplevering van het project, zodat er een rekenkundig 

tekort is van 2 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zouden direct aangelegd moeten worden 

volgens het parkeerbeleid. Echter, Tiny Houses is een pilot die gericht is op huisvesting van een 

doelgroep die vanwege hun achtergrond enige begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen 

wonen. De verwachting is dat gezien de achtergrond van de doelgroep van Tiny Houses deze groep 

ook andere mobiliteitspatronen heeft waardoor onder andere het autobezit en gebruik lager ligt 

dan gemiddeld. Omdat er geen aparte parkeernorm voor de betreffende doelgroep is, is 

aangesloten bij de gangbare parkeernorm voor sociale huurwoningen goedkoop, het daarbij 

ontstane rekenkundig tekort van 2 parkeerplaatsen wordt gezien de achtergrond van de doelgroep 
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als acceptabel gezien. Om voor de toekomst zekerheid in te bouwen worden deze 2 

parkeerplaatsen wel als ruimtelijke reservering opgenomen binnen het plangebied. Deze 

methodiek betreft een kleine afwijking van de door de raad vastgestelde beleidsregels uit het 

addendum parkeerbeleidsplan (zie ook kanttekening 2.1). 

Mocht de pilot niet doorgaan of geen succes blijken dan is het mogelijk om van de 12 Tiny Houses 

6 standaard appartementen te maken. In dat geval is de parkeerbehoefte 124 parkeerplaatsen en 

wordt in de parkeerbalans voorzien. Wanneer bij niet slagen van de pilot de 12 Tiny Houses 

behouden worden voor reguliere verhuur dan bedraagt het rekenkundig parkeertekort 2 

parkeerplaatsen en dient de reservering aangesproken te worden om een sluitende parkeerbalans 

te krijgen. 

  

Bij het opstellen van de parkeerbalans dient in beginsel te worden uitgegaan van de zwaarst 

mogelijke planologische invulling. Omdat Tiny Houses een pilot betreft is het bewust niet publiek 

of privaat geborgd dat deze invulling permanent gehandhaafd moet blijven. Dit betekent dat voor 

de 12 Tiny Houses in principe aangesloten zou moeten worden bij de parkeernorm voor een kleine 

“reguliere” sociale huurwoning om voldoende parkeerplaatsen voor de zwaarst mogelijke invulling 

te realiseren. Indien dit uitgangspunt wordt gehanteerd zou in de parkeerbalans een rekenkundig 

tekort van 2 parkeerplaatsen ontstaan. Vanwege het verwachte mobiliteitspatroon van de 

doelgroep wordt dit tekort acceptabel geacht.  Er wordt rekening mee gehouden dat de pilot 

onverhoopt niet succesvol kan blijken. Dit gebeurd op basis van de ruimtelijke reservering die voor 

het totale plan is geserveerd. Er wordt binnen het plangebied rekening gehouden met een fysieke 

reservering voor in totaal 25 parkeerplaatsen. Dat zijn er 2 meer dan op basis van de parkeerbalans 

als toekomstige reservering voor het gehele plan dient te worden gereserveerd. Mocht Tiny 

Houses niet succesvol blijken kunnen de 2 extra parkeerplaatsen alsnog worden aangelegd binnen 

de ruimtelijke reservering, waardoor voor de 12 kleine woningen aan de reguliere parkeernorm 

wordt voldaan. 

 

3.1 Er is nog geen definitief ontwerp van de inrichting van de openbare ruimte en de 

exploitatieovereenkomsten zijn nog niet ondertekend. 

In de grondexploitatie zijn de gemaakte kosten meegenomen en nog te maken kosten 

geraamd, zodat het verwachte resultaat kon worden berekend. De ramingen zijn gemaakt op  basis 

van concept overeenkomsten en een schetsontwerp van de openbare ruimte.  
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Het is aannemelijk dat een aantal uitgangspunten, zoals nu zijn aangenomen, gedurende de 

exploitatieperiode wijzigen. Gelet op de huidige aanbestedingsmarkt is voorzichtigheidshalve met 

een kostenstijging van 2,5% gerekend. Ook zijn reserveringen voor onverwachte kosten voor 

plankosten en bouw- en woonrijpmaken opgenomen. Daarnaast wordt het risicoprofiel van de 

ruimtelijke projecten in het risico-systeem NARIS aangepast. 

 

6. Communicatie 

Op 20 februari 2018 zijn de plannen  aan omwonenden gepresenteerd .   Deze waren apart 

uitgenodigd evenals de raadsleden. Daarnaast is deze “inloopbijeenkomst “ via de media 

aangekondigd en evenals vorig jaar was de belangstelling, ook van woningzoekenden, groot.  

  

7. Financiën 

Er is in principe overeenstemming met de drie  betrokken partijen over de concept-

exploitatieovereenkomsten. Daar liggen de voor de gemeente relevante financiële zaken in vast ( 

grondverkoop, etc.). Met uw instemming wordt deze overeenkomst bekrachtigd door 

ondertekening. 

In december 2017 is een reeds voorbereidingskrediet van €150.000 beschikbaar gesteld voor de 

Driemasterlocatie. Door het door de raad te laten vaststellen van de grondexploitatie wordt het 

uitvoeringskrediet voor het gehele project beschikbaar gesteld. 

In de vertrouwelijke bijlage 3 is de begroting met toelichting opgenomen van de op te starten 

grondexploitatie ‘Driemasterlocatie’ De grondexploitatie betreft een opbrengst voor de gemeente 

vanwege de grondverkoop. 

Het voorstel  is om het voordelig resultaat van Driemasterlocatie bij afronding van het project ten 

gunste te laten komen van de algemene reserve bouw- en grondexploitaties. 

 

8. Duurzaamheid 

De woningen worden niet aangesloten op het gas. De aansluiting op stadsverwarming gaf echter wel 

de noodzaak dat er een “overslagstation”  in een van de gebouwen moest worden gemaakt. Dat 

bleek vrijwel onmogelijk in relatie tot andere programmatische eisen, reden dat de gemeente reeds 

ingestemd heeft met het extern realiseren van een klein gebouwtje in openbaar gebied. Overleg 

over details met bouwer en NUON  moet nog plaatsvinden. 
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Verder wordt op gebied van duurzaamheid rekening  gehouden met de criteria voor Regionaal 

Beleid Duurzame Stedebouw (RBDS).  

 

9.  Evaluatie 

Grondexploitatie 

De grondexploitatie ‘Driemasterlocatie’ wordt jaarlijks geactualiseerd bij de GIG en de voortgang 

wordt bij de Voortgangsrapportage GIG vermeld. Evaluatie van een GIG-project maakt onderdeel uit 

van de reguliere procedure bij afsluiting van het project. 

  

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 

Bijlagen:  

 

1. Ontwerpen: 

1.1 Voorontwerp Philadelphia d.d. september/oktober 2017 

1.2 Schetsontwerp Rijnhart Wonen/Syntrus Achmea 

2. Concept ruimtelijke onderbouwing met bijlagen 

3. Grondexploitatieopzet  (vertrouwelijk) 

4. 3 concept exploitatieovereenkomsten  (vertrouwelijk) 

5. Beeldkwaliteitsplannen: 

5.1 Locatie Rijnhart Wonen/Syntrus Achmea, d.d. 12-02-2018 

5.2 Locatie Philadelphia (notitie beeldkwaliteit)  


