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1) In de context van het behoud van een groene entrée van het Zijlkwartier, kan er met meer detail 
aangegeven worden wat de uitkomst in termen van hoeveelheid groen zal zijn na het verwijderen 
van een aantal bomen en de nieuwe groen aanplant?

Er zullen alleen bomen op eigen terrein verdwijnen (zie de Groentoets welke als bijlage bij de 
ruimtelijke onderbouwing is opgenomen). De vrijwillige compensatie die hiervoor plaatsvindt 
krijgt voornamelijk vorm in kwalitatieve zin. In de groentoets is een verbeelding opgenomen van 
het tuinontwerp (pagina 6) in de nieuwe situatie. Op pagina 11 van de groentoets worden de 
compenserende maatregelen genoemd om het verlies van groen op eigen terrein te 
compenseren.

Afhankelijk van het woon(zorg-)concept kan de parkeerbehoefte een stuk lager uitvallen dan 
wanneer wordt uitgegaan van “pre-zorgwonen”.  Bij het prezorgwonen dient voor het parkeren te 
worden uitgegaan van de theoretisch zwaarst mogelijke planologische invulling, die overeenkomt 
met de norm voor reguliere woningen.

Mensen met een aantoonbare zorgindicatie hebben in de regel geen autobezit. De parkeernorm 
ligt dan veel  lager waardoor meer ruimte overblijft om groen te compenseren door bomen. In dat 
geval kan op eigen terrein nog een aantal extra nieuwe bomen worden aangeplant. De 
ontwikkelaar wenst echter de mogelijkheid voor zowel “pre-zorgwonen” als een zorgconcept voor 
mensen met een aantoonbare zorgindicatie vooralsnog open te houden.

Overigens is naar aanleiding van een bezichtiging met enkele direct omwonenden en enkele 
raadsleden bezien of ter verbetering van het totale plan en vermindering van “overlast” voor 
bewoners  (Van der Valk Boumanweg 234 en Splinterlaan) de bebouwing in de achtertuin iets 
verschoven zou kunnen worden.  Daarom is voorgesteld  een smalle strook  grond van het 
openbaar groen te verkopen ( 37 m2) conform tekening grondoverdracht bij de concept-
exploitatieovereenkomst  minder dan 10 % van het totale openbare groengebied).  Zeker is  dat  
dit niet ten koste gaat van de aanwezige grote bomen op die hoek die worden gehandhaafd. 
Het geheel wordt natuurlijk na realisatie van het plan opgeknapt waardoor  ook de kwaliteit  van 
het thans aanwezige, enigszins verwilderde,  plantsoen  beter zal worden.



2) Is er in het advies van Erfgoed Leiden omtrent de cultuurhistorische waarde van het hoofgebouw, 
ook advies gegeven met betrekking tot de verbouwingen binnen het gebouw teneinde daar twee 
appartementen te realiseren?

Ja, daar is een positief advies op gegeven. In feite is dat strikt formeel niet nodig, gezien het pand 
nog geen monument is. Om de splitsing met oog voor behoud van eventuele monumentale 
waarden vorm te geven wordt dit in samenspraak met Erfgoed Leiden nader uitgewerkt tot een 
werkplan. In de exploitatieovereenkomst is dit in te dienen werkplan als voorwaarde voor het 
verlenen van publiekrechtelijke medewerking opgenomen.


