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Afdeling:

  

 Beleid & Projecten  Leiderdorp, 9-06-2009 

Onderwerp: Verplaatsing tennispark De 
Munnik naar sportpark de 
Bloemerd 
 

 Aan de raad.  

 

 

 

 

Beslispunten 
1. Een keuze te maken tussen de twee oplossingsrichtingen: 

1) Tennispark behouden op de huidige locatie; 
2) Tennispark verplaatsen naar de Bloemerd. 

 

 

 

1 Inleiding 
Eén van de ontwikkelingslocaties in het W4-gebied is de Plantage. In dit plangebied is de 
ontwikkeling van een 60-tal woningen voorzien. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, 
dienen de tennisbanen van LTC de Munnik en de tennishal van Stichting Tennishal de Munnik 
die op deze locatie zijn gevestigd, te worden verplaatst. Het tennispark zou worden verplaatst 
naar de locatie Kleine Zandput. De realisatie van deze verplaatsing was al vergevorderd, toen 
bleek dat er zich op de locatie Kleine Zandput (een gesaneerde vuilstort) te onregelmatige 
zettingen voordeden. Heien was geen alternatief omdat dan de afdeklagen zouden worden 
aangetast met grote milieurisico’s als gevolg. De werkzaamheden aan de tennishal en 
tennisbanen voor Stichting Tennishal de Munnik en LTC de Munnik zijn eind 2007 stilgelegd. 
Na uitgebreid onderzoek is besloten om de realisatie van het tennispark op de Kleine Zandput 
niet door te zetten en te zoeken naar een ruimtelijk en financieel alternatief. 
 
Er is een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de verplaatsing van het tennispark naar een 
alternatieve locatie. Dit haalbaarheidsonderzoek dient als startpunt voor een discussie in de 
Raad voor besluitvorming over verplaatsing van het tennispark. 
 
Oplossingsrichtingen 
Naar aanleiding van het bovenstaande is er gezocht naar alternatieve locaties. De volgende 
locaties zijn in dit onderzoek onderzocht: 

• Locatie zwembad: ruimtelijk gezien is er op deze locatie te weinig ruimte. Deze locatie 
vertegenwoordigt een grondwaarde waardoor deze locatie een grote extra kostenpost 
met zich meebrengt.  

• Locatie Weteringpark: ruimtelijk gezien valt deze locatie buiten de rode contour en bleek 
daardoor niet bespreekbaar bij de Provincie.  

• Locatie Achter ’t hofje: ruimtelijke gezien is het tennispark op deze locatie in te passen. 
De grond is echter niet in eigendom waardoor deze locatie een grote extra kostenpost 
met zich meebrengt  
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• De Bloemerd is uit dit locatieonderzoek als beste mogelijkheid naar voren gekomen. Dit 
komt met name doordat de locaties in de Bloemerd geen grondwaarde 
vertegenwoordigen.  

 
Naar aanleiding hiervan is de haalbaarheid van verplaatsing naar de Bloemerd verder 
onderzocht. De Bloemerd is een sport- en recreatiepark aan de noordoostkant van Leiderdorp. 
Er is al een aantal sportverenigingen in dit park gevestigd. Het bestemmingsplan maakt 
vestiging van het tennispark mogelijk. Met de mogelijke verplaatsing van het tennispark naar de 
Bloemerd zijn er twee oplossingsrichtingen voor de toekomst van het tennispark: 
1. behoud van het tennispark op de huidige locatie;  
2. verplaatsing van het tennispark naar de Bloemerd. 

 

Haalbaarheid verplaatsing tennispark richting de Bloemerd  
De haalbaarheid van de verplaatsing van het tennispark richting de Bloemerd wordt voor een 
groot deel bepaald door de financiële haalbaarheid en maatschappelijke haalbaarheid. 
 
Financiële haalbaarheid 
Het doel van de verplaatsing van het tennispark is om het financiële resultaat van de GIG W4 
te verbeteren. Uitgangspunt voor de financiële haalbaarheid is dan ook dat het resultaat voor 
verplaatsing niet lager mag zijn dan het behoud van het tennispark op de huidige locatie, de 
optie waarbij de werkzaamheden worden stilgelegd.   
 
Maatschappelijke haalbaarheid 
Voor de maatschappelijke haalbaarheid is het van belang dat er voldoende draagvlak is bij de 
gebruikers en belanghebbenden van de Bloemerd. De potentiële verplaatsing van het 
tennispark naar de Bloemerd is aanleiding om de gehele Bloemerd integraal te bekijken. Er is 
een kwaliteitslag gekoppeld aan de mogelijke verplaatsing van het tennispark naar de 
Bloemerd. Deze kwaliteitsslag kan bestaan de volgende onderdelen: 

• een kwalitatieve verbetering van het groen in de Bloemerd; 
• een integrale aanpak van de accommodaties om verrommeling tegen te gaan; 
• groencompensatie voor het tennispark op de Kleine Zandput; 
• een kwaliteitsverbetering van het woongebied aan de Hoogmadeseweg (het tennispark 

wordt vervangen door woningen). 
 

Om te peilen of er voldoende draagvlak is voor verplaatsing van het tennispark naar de 
Bloemerd zijn gesprekken gevoerd met de gebruikers en belanghebbenden van de Bloemerd. 
Tijdens deze gesprekken zijn ook de wensen en behoeften in kaart gebracht. Bij een aantal 
gebruikers kwamen er ook (uitbreidings)wensen naar voren met betrekking tot de eigen 
accommodatie. Er is gekeken naar de ruimtelijke consequenties van de eventuele komst van 
het tennispark en van de gewenste uitbreidingen. In het kader van het nieuwe 
bestemmingsplan dient er besluitvorming plaats te vinden of de gewenste uitbreidingen van de 
gebruikers worden toegestaan. De omwonenden van de Bloemerd worden in een latere fase 
betrokken als de haalbaarheid van het verplaatsen van het tennispark door de Raad is 
vastgesteld.  

 

2 Beoogd effect 
Het doel van de studie naar de haalbaarheid van een verplaatsing van het tennispark is om 
het financiële resultaat van de GIG W4 te verbeteren. Het is daarnaast mogelijk een 
kwaliteitsslag te realiseren in de Bloemerd door een kwaliteitsverbetering van 
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groenvoorzieningen, versterking van het sportaanbod en integrale aanpak van de 
accommodaties. Ook kunnen er groenvoorzieningen worden gecompenseerd op de Kleine 
Zandput en kan er een kwaliteitsverbetering worden gemaakt in het woongebied aan de 
Hoogmadeseweg.  
 

3 Argumenten 
1.1 Door verplaatsing van het tennispark kan een kwaliteitsslag in de Bloemerd worden 

gerealiseerd. 
Bij verplaatsing van het tennispark kan de genoemde kwaliteitsslag (kwaliteitsverbetering 
van het groen in de Bloemerd, een integrale aanpak van de accommodaties, 
groencompensatie op de Kleine Zandput en een kwaliteitsverbetering van het woongebied 
aan de Hoogmadeseweg)worden gerealiseerd. 
 
1.2 Het groen dat ten koste gaat van het tennispark kan kwantitatief worden 

gecompenseerd op de Kleine Zandput. 
Groencompensatie op de Kleine Zandput voor een tennispark in de Bloemerd kan worden 
gekoppeld aan een kwaliteitsslag die gemaakt kan worden. De oppervlakte die hier aan 
groen gecompenseerd kan worden is groter dan de oppervlakte die het tennispark in de 
Bloemerd in beslag neemt.  
 

1.3 Als het tennispark wordt verplaatst kan er een kwaliteitsverbetering worden   
gerealiseerd in het woongebied aan de Hoogmadeseweg. 

Wanneer het tennispark wordt verplaatst naar de Bloemerd wordt aan de 
Hoogmadeseweg woningbouw gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een kwaliteitsverbetering 
ten aanzien van het woongebied aan deze weg.  
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 
1.1 De verplaatsing van tennispark De Munnik levert geen verbetering van het  

resultaat van de GIG W4. 
Na onderzoek blijkt dat de financiële resultaten van de verschillende opties (verplaatsen 
naar de Bloemerd locatie naast Alecto of behoud van de huidige locatie) beperkt van 
elkaar verschillen. Een verplaatsing van het tennispark levert geen significante verbetering 
van het resultaat van de GIG op, maar een geringe verslechtering. Een verplaatsing van 
het tennispark naar veld 6 van RCL  in de Bloemerd levert een grotere verslechtering van 
het resultaat van de GIG op. 
 
1.2 Het financiële risicoprofiel van het verplaatsen van het tennispark is hoger  
 dan het behouden van het tennispark op de huidige plek. 
Het risicoprofiel van het verplaatsen naar de Bloemerd wordt hoger ingeschat. Dit wordt 
veroorzaakt door de onzekerheid over de ondergrond in de Bloemerd en over de 
grondwaarde in de Plantage. 
 
1.3 Er is verdeeldheid ten aanzien van het maatschappelijk draagvlak voor  

verplaatsing naar de Bloemerd. 
Voor locatie 1 (naast Alecto) kan worden gesteld dat er een groot aantal voorstanders zijn 
maar ook een groot aantal tegenstanders. De tegenstanders van deze locatie hebben een 
sterk draagvlak. Het in 2005 afgesloten convenant met Houdt Leiderdorp Groen (zie 
bijlage) telt hier in mee. Door af te wijken van het afgesloten convenant loopt de gemeente 
het risico om als onbetrouwbare overheid te worden bestempeld. 
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Voor locatie 3 (veld 6 RCL) kan worden gesteld dat er weinig echte voorstanders zijn maar 
wel een aantal tegenstanders waaronder het tennispark zelf. De verwachte tegenstand van 
het tennispark en ook de tegenstand van de woonwagenbewoners maakt dat ook voor 
deze locatie het maatschappelijk draagvlak niet erg groot is. 

 

 

5 Milieu 
N.v.t.  
 
 

6 Kosten, baten en dekking 
Zie bijlage: Kostenraming verplaatsing tennispark naar de Bloemerd (indicatief) t.o.v. grex 
plantage GIG 2008 
 

7    Communicatie 
Gedurende het haalbaarheidsonderzoek zijn er gesprekken geweest met de 
belanghebbenden. Er is afgesproken dat als vervolg hierop een Breed Bloemerdoverleg 
zal plaatsvinden waarin de bevindingen van het haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd 
zullen worden. Het Breed Bloemerdoverleg zal voor de raadsvergadering georganiseerd 
worden, zodat bij de belanghebbenden bekend is wat de keuze is waarvoor de 
gemeenteraad wordt gesteld. Er zal daarna een persbericht worden opgesteld waarin 
wordt aangekondigd wat de stand van zaken is. Na besluitvorming in de raad zal 
gecommuniceerd worden in de vorm van ‘gemeente aan huis’, de website van de 
gemeente Leiderdorp en eventueel een persbericht.  
 
 
 
 

 
 
Bijlagen: 

• Convenant Vereniging Houdt Leiderdorp Groen en de gemeente Leiderdorp  juli 2005; 
• Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing tennispark De Munnik naar de Bloemerd d.d. 2 

juni 2009; 
• Kostenraming verplaatsing tennispark naar de Bloemerd (indicatief) t.o.v. grex 

plantage GIG 2008; 
• Modellenstudie sportpark de Bloemerd – Leiderdorp d.d. 15 mei 2009. 

 
 

 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 
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A.H. Schouten  M. Zonnevylle 
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