
Pagina 1 van 5 Versie 1 

Registratienr.: Z/19/090394/175509    Agendapunt  

 2019 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 21 januari 2020 

     

Onderwerp: Keuze scenario's Baanderij  Aan de raad.  

 

Beslispunten 

Instemmen met scenario 2 als ontwikkelrichting voor de nog verder op te stellen gebiedsvisie 
met als voorwaarde: 

 Dat er niet meer dan 7 ha bedrijventerrein buiten de Baanderij hoeft te worden 
gecompenseerd.  

 De Zijldijk een groen karakter kan krijgen.   

 

1 SAMENVATTING  

Voor het gebied de Baanderij bestaat een veranderingswens. Om deze wens te kunnen realiseren 
dient een gebiedvisie te worden opgesteld. Om richting te geven aan het ontwerp van de 
gebiedsvisie zijn drie mogelijke scenario’s voor de toekomstige invulling van de Baanderij 
opgesteld. Scenario 1 Werkschap en Buurtschap, Scenario 2 Stadskade en Werkbaan en Scenario 3 
Parkrand en Werkhart. Voorgesteld wordt om scenario 2 (Stadskade en Werkbaan) te hanteren als 
hoofdrichting voor de op te stellen gebiedsvisie met daarbij de volgende voorwaarde:  

 Dat er niet meer dan 7 ha bedrijventerrein elders buiten de Baanderij gecompenseerd 
hoeft te worden.  

 De Zijldijk een groen karakter kan krijgen ter versterking van de groenstructuur van 
Leiderdorp.   

 
2 Inleiding 

In de ruimtelijke structuurvisie 2035 is de Baanderij aangegeven als een gebied waarvoor een 
bewuste veranderingswens bestaat (hoogdynamisch gebied). Hierbij is opgenomen dat de 
Baanderij wordt geherstructureerd naar een modern woon-werkgebied, waarbij de oever van de 
Zijl wordt getransformeerd naar een aantrekkelijk verblijfsgebied.  
 
Om de wens vanuit de structuurvisie te verwezenlijken, heeft het college zich als doel gesteld om 
een gebiedsvisie voor de Baanderij op te stellen. Een visie die samen met stake- en shareholders, 
waaronder ondernemers, vastgoedpartijen, gebruikers en omwonenden wordt opgesteld en als 
toekomstperspectief voor de Baanderij dient. 
 
Het proces om te komen tot deze visie is in 2018 gestart. Na de kick-off bijeenkomst in september 
2018 is er gewerkt aan een uitgangspuntennotitie.  In dit document zijn de kaders, de 
uitgangspunten en de wensen voor de Baanderij thematisch beschreven.  Deze 
uitgangspuntennotitie heeft u  op 1 juli 2019 vastgesteld. Vervolgens is toegewerkt naar drie 
mogelijke scenario’s voor de toekomstige invulling van de Baanderij. Doel van het werken met 
scenario’s is verkenning van de functioneel-ruimtelijke mogelijkheden die het gebied in zich heeft. 
Daarnaast heeft het als doel om belanghebbenden, belangstellenden en de raad mee te nemen in 
het proces om te komen tot een richting voor de uiteindelijke gebiedsvisie 2035.  
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De scenario’s zijn gereed, getoetst aan de uitgangspuntennotitie en onderling afgewogen. In 
bijlage 1 worden de drie scenario’s gepresenteerd. 
 
Scenario 1 (Werkschap en Buurtschap) staat voor het grotendeels handhaven van bestaand 
bedrijventerrein, deze te intensiveren en meer ruimtelijke kwaliteit toevoegen met daarnaast het 
toevoegen van twee woonbuurten die aansluiten bij bestaande woongebied.  
Scenario 2 (Stadskade en Werkbaan) staat voor het realiseren van een geheel nieuw gezicht aan de 
Zijl met  hoogwaardige werkfuncties, diverse woontypologieën, publieke voorziening  en een 
stedelijk woonwerkgebied met daarachter een geïntensiveerd bedrijventerrein.    
Scenario 3 (Parkrand en Werkhart)staat voor een door groen omzoomd geïntensiveerd 
bedrijventerrein waarbij het wonen en werken zich voegen in deze groene omzooming. Langs de 
Zijl ontstaat ruimte voor interessante publieke ontmoetingsplekken.   
 
Voorgesteld wordt om scenario 2 (Stadskade en Werkbaan) te hanteren als hoofdrichting voor de 
op te stellen gebiedsvisie met daarbij de volgende voorwaarde:  

 Dat er niet meer dan 7 ha bedrijventerrein buiten de Baanderij  gecompenseerd hoeft 
worden  

 De Zijldijk een groen karakter kan krijgen ter versterking van de groenstructuur van 
Leiderdorp.   

Door nu te kiezen voor een scenario wordt er al een eerste richting gegeven in de functionele-
ruimtelijke structuur van de Baanderij.  Deze wordt vervolgens verder uitgewerkt in de 
gebiedsvisie.  
 

 
3 Beoogd effect 

Het opstellen van een gebiedsvisie voor de toekomstige ontwikkeling van de Baanderij.  

4 Argumenten 

1.1 Scenario 2  biedt de meeste ontwikkelmogelijkheden om tegemoet te komen aan de gestelde 
kaders, uitgangspunten en wensen die gesteld zijn aan de visie voor de Baanderij, mits het 
transformatiegebied wordt verkleind. 
Bij het opstellen van de scenario’s is rekening gehouden met de uitgangspuntennotitie waarin de 
kaders, uitgangspunten en wensen thematisch zijn weergegeven. De belangrijkste 
onderscheidende aspecten van de scenario’s zijn in een afwegingskader bij de scenario’s 
weergegeven. Geconcludeerd is dat scenario 2 de potentie in zich heeft om het beste tegemoet te 
komen aan de uitgangspuntennota. 
 
Scenario 2 heeft een vrij groot transformatiegebied. Wanneer dit gebied wordt verkleind en er niet 
meer dan 7 ha gecompenseerd hoeft te worden past het scenario prima bij de wensen van het 
programma van economie, wonen en stedenbouw. Er onstaat een nieuw gezicht aan de Zijl met 
hoogwaardige werkfuncties, diverse woontypologieën, publieke voorziening  en een stedelijk 
woonwerkgebied.   De Zijldijk kan getransformeerd worden naar een interessant verblijfsgebied 
zoals een stadskade of stadspark.  Binnen het transformatiegebied is er voldoende ruimte 
aanwezig voor maatregelen ten behoeve van de klimaatadaptatie. De verwachting is dat de 
financiële opbrengsten hoger zijn dan scenario 1 waardoor er geïnvesteerd kan worden in de 
openbare ruimte. Er ligt wel een opgave v.w.b. milieuzonering.  
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Scenario 1 past prima bij de wensen vanuit het programma van wonen en economie, levert geen 
problemen op voor milieuzonering van een aantal bedrijven en het kan relatief snel worden 
gerealiseerd. De wens om de Zijldijk een aantrekkelijk verblijfsgebied te realiseren, blijft in dit 
scenario echter beperkt. Ook het aanpakken van maatregelen ter bevordering van de 
klimaatadaptatie (aanpak hittestress, wateroverlast en vergroenen Baanderij) is moeilijker te 
realiseren omdat het transformatiegebied klein is en er dus mindere financiële opbrengsten te 
verwachten zijn.  
 
Scenario 3 past prima bij de wensen vanuit stedenbouw, groen/blauw en duurzaamheid. Er blijft 
echter een beperkt werkgebied gehandhaafd, er moet meer bedrijvigheid gecompenseerd  worden 
en er ligt een opgave voor milieuzonering. Bovendien is de verwachting dat de realisatie veel tijd 
en regie zal vergen. 
 
1.2 Het transformatiegebied van scenario 2 kan verkleind worden met behoud van de 
stedenbouwkundige opzet.  
Voorgesteld wordt om te kiezen voor scenario 2 als richting voor het opstellen van de gebiedsvisie 
mits er niet meer dan 7 ha compensatie noodzakelijk is. Scenario 2 gaat uit van een stadskade 
langs de Zijldijk. Het principe is dat het gebied nabij de Zijldijk getransformeerd gaat worden. In het 
huidige scenario is de bestaande waterpartij achter de Draadbaan als grens genomen. Deze grens 
kan ook worden beperkt tot de Draadbaan. Dit leidt niet tot een geheel andere 
stedenbouwkundige opzet.  
 
1.3 Compensatie van 7 ha is opgenomen in de concept bedrijventerreinenstrategie ‘Ruimte voor 
bedrijven in de Economie 071-gemeenten’.  
Tijdens de ontwikkeling van de scenario’s is er binnen de regio gewerkt aan 
bedrijventerreinenstrategie. Die is in concept gereed en vrijgegeven voor reacties van raadsleden 
en bedrijven. Deze strategie wordt gezien als uitwerking van de regionale omgevingsvisie 'Hart van 
Holland' en uitvoering van het convenant 'Ruimte voor bedrijven 2018-2022’.  

 
In de bedrijventerreinenstrategie is de Baanderij opgenomen als transformatielocatie. Hectares 
bedrijventerreinbestemming die als gevolg van transformatie verloren gaan, moeten in de regio 
gecompenseerd worden. In de strategie is opgenomen dat 7 ha van de Baanderij gecompenseerd 
moet worden. Deze hectares worden hierom ook als maximum kader gesteld voor de gebiedsvisie. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor compensatie van PDV maatwerk geldt. Regionale 
beleidsdoelstelling is namelijk het verminderen van PDV. In de uiteindelijke gebiedsvisie wordt 
nader ingegaan op het type bedrijvigheid in de Baanderij.  
 
1.4 Een kleiner transformatiegebied en een groter werkgebied bij scenario 2 bieden voldoende 
mogelijkheden voor een duurzaam aantrekkelijk economisch perspectief van de Baanderij. 
 
De compensatie is tot op heden gekoppeld aan het aantal ha bedrijventerreinen in het 
bestemmingsplan. Dit is een kwantitatieve benadering. Voor de Baanderij is het wenselijk om in de 
toekomst niet alleen een kwantitatief maar vooral ook een kwalitatief interessant werkgebied te 
blijven. De hoeveelheid werkgelegenheid en een goed en aantrekkelijk vestigingsklimaat zijn 
daarbij zeer relevant. De keuze voor scenario 2 biedt de Baanderij door de ruimtelijke en 
functionele ingrepen (interessante openbare ruimte, intensivering bedrijvigheid, toevoeging en 
beperking van functies) een aantrekkelijk economisch perspectief voor de toekomst.  
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1.5 Een groene invulling van de Zijldijk biedt meer mogelijkheden voor het vergroenen van de 
Baanderij en voor klimaatadaptatie.  
Scenario 2 gaat als principe uit van een meer stenige kade langs de Zijldijk. ln scenario 3 is 
uitgegaan van een groene invulling van de Zijldijk. Van belang voor de gebiedsvisie is dat de Zijldijk 
een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt. Binnen scenario 2 is een groene Zijldijk ook zeker 
denkbaar. Dit sluit zelfs beter aan bij de wens om te vergroenen. Daarnaast biedt een groene 
Zijldijk meer kansen voor maatregelen voor klimaatadaptatie. Bij de verdere uitwerking naar de 
gebiedsvisie wordt deze mogelijkheid verder uitgewerkt.  
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1. Uitdaging bij scenario 2 betreft de impact van de loswal (milieuinrichting categorie 4.2), en de 
bedrijfsbestemming categorie 3.1 te midden van de Baanderij.   

In scenario 2 is op dit moment uitgegaan van verplaatsing van de loswal en compensatie van 
bedrijfsbestemming categorie 3.1 bedrijven. Deze opties moeten nog nader worden onderzocht. 
Indien de loswal niet verplaats kan worden, betekent dit een beperking voor de toekomstige 
bebouwingcontour.  Bij categorie 3.1 wordt onderzocht in hoeverre de bestemming met categorie 
3.1 verplaatst kan worden binnen de Baanderij zelf.  
 
2. De keuze voor de definitieve ontsluiting voor de Baanderij wordt bekeken in samenhang met 

het nog op te stellen verkeerscirculatieplan.  
Bij alle drie de scenario’s is uitgegaan van een gewijzigde verkeersstructuur in de Baanderij. Een 
verbetering van de huidige verkeersstructuur is gewenst waarbij doodlopende straten zoveel 
mogelijk worden voorkomen. Het ontkoppelen van vrachtverkeer van de Van der Marckstraat is 
zeer gewenst. Geconcludeerd is dat meerdere verkeersstructuren binnen de Baanderij mogelijk 
zijn en dat dit los staat van de keuze voor een scenario.  Bij het opstellen van de scenario’s is 
gebleken dat de keuze voor de hoofdontsluiting van de Baanderij van invloed is op de 
verkeerscirculatie op netwerkniveau. Dit vraagt nog nader onderzoek. De verkeerscirculatie op 
netwerk niveau wordt omschreven in de beleidsvisie BoW en de nota Circulatie. De definitieve 
verkeersontsluiting  voor de Baanderij zal in samenhang met de nota Circulatie verder worden 
uitgewerkt.  
 

6 Communicatie 

In september 2018 is het project gestart met een eerste gebiedsbijeenkomst. Voor deze kick-off 
zijn alle stake- en shareholders uitgenodigd. De belanghebbenden en belangstellenden hebben 
hierbij aangegeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de Baanderij en zijn omgeving.  
Nadat de gemeenteraad in juli 2019 de uitgangspuntennotitie heeft vastgesteld, is in september 
2019 onder leiding van een stedenbouwkundig bureau een tweede gebiedsbijeenkomst 
georganiseerd, waarin de ambities voor de Baanderij werden gepresenteerd. Aanwezigen konden 
op de ambities reageren. 
In oktober 2019 is vervolgens een derde gebiedsbijeenkomst georganiseerd waarbij drie scenario’s 
zijn gepresenteerd en een ieder in de gelegenheid is gesteld om hierover vragen te stellen en zijn 
voorkeur kenbaar te maken. Opvallend was dat vooral bewoners hiervan  gebruik hebben 
gemaakt. De scenario’s zijn positief ontvangen. Voorafgaand aan de gebiedsbijeenkomst in 
oktober 2019 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de marktpartijen om de scenario’s te 
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presenteren en hierover het gesprek aan te gaan. Zij konden zich vinden in de scenario’s maar 
hadden nog veel vragen over de verkeersstructuur.  
 
Na uw besluit wordt er toegewerkt naar de gebiedsvisie. Opgevallen is dat de opkomst van de 
ondernemers bij de gebiedsbijeenkomsten beperkt is. Om de ondernemers goed te blijven 
betrekken en te informeren, gaan we  tijdens het opstellen van de gebiedsvisie een avond voor 
alleen ondernemers organiseren. De concept-gebiedsvisie wordt aan belanghebbenden en 
belangstellenden bij een vierde gebiedsbijeenkomst gepresenteerd. 
 
 

7 Financiën 

Keuze voor een scenario leidt niet tot directe financiële consequenties. De keuze heeft geen 
juridische status. Bij de uiteindelijke gebiedsvisie wordt een eerste doorkijk gegeven naar de 
financiële haalbaarheid van de plannen en de hierbij gewenste financiële bijdragen van de 
gemeente.  
 

8 Evaluatie 

Bij het vaststellen van de gebiedsvisie zal het totale proces van de gebiedsvisie worden 
geëvalueerd.  
 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 1. Scenario’s op weg naar de gebiedsvisie Baanderij 
 
 


