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Offerte Havenland
Offerte Haven la nd n.a.v. reken ka me ronderzoe k Won ingbo uw
opgave

Geachte gemeenteraad,

Bij raadsbesluit op 25 mei heeft u ons verzocht met een voorstel te komen waarmee
de discussie met u over de prioritering van het woonbeleid kan worden verbeterd.
Aanleiding hiervoor was het Rekenkamerrapport "woonbouwopgave Leiderdorp en
Leiden". ln deze brief treft u een voorstel.

Het college heeft in samenwerking met de griffier aan Havenland gevraagd met ons
mee te denken op welke wijze we uw verzoek zouden kunnen vormgeven. Dit heeft
geresulteerd in bijgevoegde offerte waarin twee opties worden gedaan:
5.1 Het ontwikkelen en trainen van een tool waarin u als raad per project aan kunt
geven welke van de 9 knoppen belangrijk of minder belangrijk zijn en de discussíe
hierover beter gevoerd kan worden.
5.2 Het beschrijven van een werkproces en het komen tot werkafspraken.

De voorkeur van het college en de griffier gaan uit naar optíe 5.1 waarin we een tool
ontwikkelen die gebruikt kan worden om de discussie over de prioriteiten bij de
woonbouwopgave beter te voeren en tot betere besluitvorming te komen.
Optie 5.2 waarin het werkproces wordt beschreven geeft wel meer rust en
duidelijkheid, maar draagt niet direct bij aan het voeren van de juiste discussie.
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Wij leggen onze voorkeur en beide optie aan u voor, met het verzoek uw voorkeur

kenbaar te maken.
Bij voldoende draagvlak vanuit uw raad, zullen wij de opdracht verstrekken aan

Havenland om hiermee aan de slag te gaan, zodat we halverwege 2021 de nieuwe

tool kunnen gaan toepassen.
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Havenland
Ruirntelilkc Ordening cn Duurr"rantheid

De Vlashoven 48, 22tt wp Noordwijkerhout
Prinsenhof 6, 2995 br Heerjansdam

E: info@havenland.nl
W; m.havenland.nl
KvK: 28il1228

Noordwijkerhout, 16 oktober 2020

L Aanleidine:

Raadsbesluit van 25-5-2020, waarin de raad het college verzoekt een discussie te voeren over de prioriteiten
in het woonbeleid. Daarbij uitdrukkelijk het verzoek om de 9 criteria waarover de Rekenkamercommissie
schrijft per gebied te betrekken, Kortweg: de raad wil bij projecten invloed uit kunnen oefenen door zelf de
stand van de 9 knoppen te bepalen. Aan Havenland is verzocht daarvoor een handvat te reiken,

2 lokale context

Leiderdorp heeft een woningbouwopgave van circa 900 woningen in de periode tot 2030. Leiderdorp beschikt
over een woonvisie, een ruimtelijke structuurvisie, een welstandsnota en diverse andere beleidsvisies waarin
de hoofdlijnen door de raad zijn vastgesteld, Leiderdorp voert een faciliterend grondbeleid met private
zelfrealisatie, De gemeente stuurt projectgericht. Dit zorgt voor een sterke afhankelijkheid van de markt en
weinig sturingsmogelijkheden van de raad,
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Private ontwikkeling of zelfrealisatie:

Private partijen hebben de gronden in eigendom en ontwikkelen en realiseren de plannen zelf. De gemeente
maakt dat (al dan niet) mogelijk door het aanpassen van het bestemmingsplan. Daarbij stimuleert Leiderdorp
private investeringen door te investeren in publieke voorzieningen zoals infrastructuur en openbare
buitenruimte. De gemeente verhaalt de kosten van publieke investeringen op de zelfrealisator door middel van
een exploitatiepla n of a nterieu re overeen ko mst.
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De ambtelijke organisatie (bege)leidt de projecten en heeft daarvoor veelvuldig overleg met de ontwikkelaars,

Zij sluiten beslismomenten kort met het college en waar nodig met de raad. Daarbij wordt de raad regelmatig

geïnformeerd over de tussenstand en algemene overzichten. Per project zijn er echter 2 belangrijke

beslismomenten voor de raad: bij de start, waar de hoofdlijnen en prioriteiten worden vastgesteld, en bij de

vaststelling van het bestemmingsplan.

In de afgelopen jaren is het meerdere malen gebeurd dat de raad aanpassingen in het plan heeft aangebracht

of wenste aan te brengenf soms kwantitatief, soms kwalitatief. Vaak leidt dit tot vertraging of soms tot andere

ongewenste efíecten. De raad heeft ook nogal eens het gevoel niet of te laat betrokken te worden. De

vertraging kan volgens Hiemstra & De Vries worden ondervangen indien de raad zich al in een vroegtijdig

stadium uitspreekt over de kaders / uitgangspunten. Tegelijk levert dat betere sturing door de raad op,

Impliciet wordt daarmee geadviseerd om in een vroegtijdig stadium, per project een Nota van Uitgangspunten

ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Hiemstra & De Vries geven 9 knoppen om aan te draaien, Door constructief te zoeken naar de ruimte binnen

de knoppen, kan de raad op een positieve manier invloed uitoefenen op de woningbouwambitie.

3 De knoppen
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De hoofdvraag van de gemeenteraad is hoe zij hun grip op de woningbouwopgave per project kan vergroten

door aan de knoppen te'draaien'. Daarnaast wil zij de grip vergroten door meer/beter zicht te houden op de

totale opgave en de mate waarin een individueel project bijdraagt aan de totale opgave. Daarmee leidt meer

grip ook tot de haalbaarheid van de gehele opgave.

Juist op het niveau van individuele projecten is de gemeenteraad geneigd om wensen te stapelen. Wanneer

de stapeling van ambities te hoog wordt komen projecten niet van de grond en zal de ambitie niet worden
gehaald. Het advies van Hiemstra en de Vries is om het per project aan de juiste'knoppen'te'draaien'zoveel

nrogelijk te beperken. AanpassinEen aan individuele projecten hebben vaak een vertragend cffcct. Mccr sturcn

op de algemene kaders en minder per project bijstellen, maakt de haalbaarheid van de totale kwantitatieve

woningbouwopgave voor 2030 realistischer.

4 Hoe

De gemeenteraad heeft 3 hoofdmomenten waarop zij invloed uitoefent.

Ten eerste is dat op het moment dat sectorale beleidsnota's worden vastgesteld, zoals een woonvisie of
parkeernota. Op dat moment leg je de ambitie vast, die in projecten worden uitgewerkt en afgewogen. Een

enkele keer wordt een integrale nota vastgesteld, zoals een omgevingsvisie of coalitieakkoord. Deze nota's

hebben geen van alle de bedoeling om de randvoorwaarden van een individueel project vast te leggen, maar

zij geven daaraan wel richting.

Ten tweede is dat bij de nota van uitgangspunten. In deze nota worden de hoofdlijnen van het project

vastgelegd, bij voorkeur op doelstellingenniveau. Voor de raad is dit het belangrijkste moment om invloed uit
te oefenen. Hier worden afspraken gemaaK over het percentage sociale woningbouw, duurzaamheid,

openbaar groen, etc. Deze uitgangspunten worden meegegeven via de ambtelijke organisatie aan de

projectontwikkelaar. Op basis van deze uitgangspunten wordt een project uitgewerkt en in procedure

gebracht. In feite is dit ook het moment waarop de gemeenteraad aan de knoppen draait.

Om dit proces goed te laten werken is het van belang dat alle stakeholders zich realiseren dat de nota van

uitgangspunten een unieke verantwoordelijkheid is van de gemeenteraad. Dat de gemeenteraad zich realiseert

dat hier zaken worden gedaan. Dat iedereen zich realiseert dat het afiruegen van belangen de

verantwoordelijkheid is van de raad. Daarna gaan B&W en de ambtelijke organisatie verder met het uitwerken

van het project.

Het derde beslismoment heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan / omgevingsplan.

Op dat moment kunnen geen nieuwe hoofdlijnen worden ingebracht, maar toetst de raad of B&W het plan op

een juiste manier hebben uitgewerkt. Er kan nog wel wat schaaf- en polijstwerk plaatsvinden en de inbreng
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van belanghebbende burgers dient serieus te worden afgewogen tegen de belangen die bij de Nota van
Uitgangspunten zijn afgewogen,

Door dit spel goed met elkaar te spelen en duidelijk naar buiten te communiceren dat dit de momenten zijn
waarop de gemeenteraad (en niemand anders) bevoegd is besluiten te nemen, kan de gemeente haar beleid
op een betere strategische en politieke wijze uitvoeren.

5 Uitwerking

5.1 Tool

In onderstaand voorbeeld is aangegeven hoe met de knoppen kan worden gespeeld. Uitgangspunt is geweest
om alle knoppen een waarde te geven van 1-10. In totaal kan een project 30 punten hebben, In de linker
grafiek zijn 2 fictieve projecten aangegeven. De blauwe lijn geeft aan dat de raad vooral duurzaamheid,
levensloopbestendigheid en een hoge grondopbrengst belangrijk vindt. Bij het oranje project zijn laagbouw,
sociale woningbouw en parkeren hoofditems. Dit is dus vooral een politieke afirueging op thema's. Een grafiek

als deze maakt inzichtelijk naar de ontwikkelaar welke
punten belangrijk zijn voor de raad. Voor Leiderdorp kunnen
wij een tool ontwikkelen om zo per project aan te geven

welke van de 9 knoppen belangrijk of minder belangrijk zijn.

De knoppen staan niet los van elkaar, Het realiseren van 60
eengezinswoningen vertegenwoordigt bijvoorbeeld een
hogere financiële waarde dan 60 studentenappartementen.
Daarbij horen andere opbrengsten en andere
parkeernormen. Ook heeft dat effect op het behalen van de
doelen uit de woonvisie, De tool dient daarom ook inzicht te
geven in welk effect de variabele heeft voor het totaal.

Het draaien aan de knoppen is een resultante van een
afwegingsproces, Voor dat afiruegingsproces is het nodig dat
de raad zich realiseert dat zij met het draaien aan de

knoppen een nota van uitgangspunten beïnvloed en daarmee het bestemmingsplan beïnvloed. Ook moet de
raad zich realiseren dat het wijzigen van 1 variabele leidt tot het wijzigen van andere variabelen, Wij stellen
voor daaraan 1 instructieavond te besteden. Voor de ambtelijke organisatie is het eveneens van belang om
hiermee te leren werken. Ook hiervoor is 1 dagdeel instructie vereist.

. Voor het ontwikkelen van de tool verlang ik van de gemeente de volgende input per knop:
o welke beleidsnota's zijn vastgesteld,
o wêt is het hoofddoel per nota,
o welke verplichtingen legt dit op aan nieuwe projecten,
o welke politieke wensen leven daarbovenop

. Op basis van bovenstaande punten zal Havenland de tool ontwikkelen. Tijdens de ontwikkelfase zal

3x ambtelijk overleg worden gepleegd
. Vervolgens vindt overleg plaats met wethouder en prqectleider, waarna een go-no go volgt voor de

instructies.
. De instructieavond dient om de raad:

o inzicht te geven in de planvormingsprocessen en de beslismomenten van de raad;
o inzicht in het effect van het draaien aan de knoppen per project en voor het totaal van de

gemeente;

o tool te geven waarmee zij invloed uit kunnen oefenen op de ontwikkelingen.
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5.2 Werkprocessen

Een andere methode is om werkprocessen helder met elkaar af te spreken. In dat geval zal volstaan kunnen

worden met één instructiebijeenkomst met de voltallige gemeenteraad, waarna de processen verder schriftelijk
worden uitgewerkt. Tijdens de instructiebijeenkomst wordt het proces van initiatief tot vergunningverlening

helder gemaaK, wordt geschetst hoe de hoofdlijnen uit (sector)nota's vorm krijgen in de plannen, welke

beslismomenten daar in zitten en welke invloed dus uitgevoerd kan worden.

Dat zal er toe leiden dat met ontwikkelaars slechts voorlopige afspraken gemaaK kunnen worden over zaken

waarover de raad pas later beslissingsbevoegd is. Dat geeft rust bij de raad, omdat zij niet (meer)
geconfronteerd zal worden met zaken die al voortijdig zijn afgesproken. Andersom geldt dat nadat de raad

haar besluit heeft genomen, ook niet meer teruggekomen kan worden op die besluiten. Immers, het college

en de ambtelijke organisatie hanteren die afspraken als een harde leidraad.

In de werkprocessen wordt vastgelegd dat de 9 knoppen een bevoegdheid van de raad zijn.Zij zijn vrij daaraan

te draaien. In de raadsadviezen zal het college aan moeten geven welke consequenties er zijn als aan de

knoppen wordt gedraaid. Zo zou bij een groot prqect waarbij het percentage sociale woningbouw verlaagd

wordt, de consequentie kunnen zijn dat Leiderdorp het totaal aantal gewenste sociale woningen niet meer

haalt, Aan de andere kant kan dat financiën opleveren voor een ander gewenst doel. Dergelijke afiruegingen
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Havenland kan daarvoor samen met de griffier een format opstellen.

6 Offerte:

Havenland offreert beide opties voor de hieronder aangegeven bedragen. De gemeente is vrij om te kiezen

voor de tool of voor de werkprocessen.

Op de offerte zijn de algemene voorwaarden van Havenland van toepassing. De bedragen zijn excl. BTW

Ontwikkelen van de tool om grafieken te maken € 2.000

Format en werkprocessen € 1.250

lnstructíe raad € 750 € 750

lnstructie ambtenaren € 750 € 750

Totaal € 3.500 € 2.750
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