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1. Inleiding 
 
De locatie de Kleine Zandput, gelegen aan de rand van Leiderdorp, is lange tijd in 
gebruik geweest als (illegale) vuilstort. Bij de ontwikkeling van ’t Heerlijk Recht kreeg 
deze locatie echter een nieuwe bestemming. De Kleine Zandput zou de vervangende 
locatie worden voor een tennispark dat aan de Hoogmadeseweg is gevestigd. Nadat de 
Kleine Zandput was gesaneerd werd begonnen met de bouw van dit nieuwe tennispark. 
De werkzaamheden aan de tennishal en tennisbanen voor Stichting Tennishal de 
Munnik en LTC de Munnik zijn eind 2007 echter stilgelegd als gevolg van 
zettingsproblemen. De zettingsproblemen bleken niet op korte termijn oplosbaar. 
Hierdoor was het niet mogelijk de bouw van het tennispark op de Kleine Zandput te 
hervatten. Uiteindelijk werd definitief afgezien van de nieuwbouw van het tennispark op 
de Kleine Zandput. 
Op 15 februari 2010 werd besloten de Kleine Zandput een andere invulling te geven. De 
gemeenteraad besloot om samen met bewoners te kijken naar de mogelijkheden voor en 
te komen tot een nieuwe inrichting van de Kleine Zandput in combinatie met de Groene 
Scheg. De gemeenteraad  gaf bovendien aan dat de uitwerking van het ontwerp voor de 
Kleine Zandput aan de gemeenteraad voorgelegd moest worden.  
In de maand mei 2010 is een interactief participatietraject gestart. Bewoners en 
gemeente maakten in coproductie een ontwerp.  
De eerste bewonersavond werd georganiseerd op 10 mei 2010. Tijdens de 
bewonersavond werd het proces toegelicht en werd er een eerste brainstormsessie 
gehouden over wat er op de locatie van de Kleine Zandput/ Groene Scheg moest komen 
(en wat vooral niet). Tevens was er de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de 
werkgroepen.  
Uit de inschrijvingen werden vier werkgroepen gevormd die elk aan de slag gingen met 
hun eigen ontwerp. Hierbij werden zij begeleid door een landschapsarchitect. De 
randvoorwaarden, het budget van € 1.000.000,- excl BTW, de technische 
randvoorwaarden en de uitkomsten van de brainstormsessie werden aan de 
werkgroepen meegegeven. Vier ontwerpen werden op 29 juni gepresenteerd aan de 
bewoners. De aanwezigen konden opmerkingen meegeven aan de werkgroep bij elk 
ontwerp.  
Naar aanleiding van de bewonersavond hebben drie van de vier werkgroepen besloten 
om gezamenlijk verder te werken aan een ontwerp. De twee overgebleven werkgroepen 
zijn vervolgens nog een aantal maanden intensief met de landschapsarchitect aan het 
werk gegaan met hun ontwerp. Daaruit zijn twee ontwerpen, De Groene Schans en Het 
Groene Recht’ ontstaan. De twee ontwerpen, ‘het Groene Recht’ en ‘de Groene Schans’, 
zijn vervolgens getoetst door de gemeentelijke afdelingen op haalbaarheid. Tijdens de 
derde bewonersavond op 2 februari 2011 zijn de ontwerpen gepresenteerd aan de 
bewoners.  
De bewoners hebben via een stemronde gekozen voor het ontwerp ‘de Groene Schans’. 
De raad heeft op 18 april 2011 goedkeuring gegeven aan de uitwerking van het gekozen 
ontwerp tot een Definitief Ontwerp.  
 
 
Doel onderbouwing 
Het plangebied is gelegen in het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan In Hoofdzaak 
1960’. Voor het plangebied geldt de navolgende bestemming: agrarische doeleinden.  
De gevraagde planontwikkeling is hiermee in strijd. Om medewerking te kunnen verlenen 
wordt een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub onder 3 van de 



Wabo verleend. Voor deze omgevingsvergunning is een goede ruimtelijke onderbouwing 
noodzakelijk. 
Onder een goede ruimtelijke onderbouwing wordt bij voorkeur een gemeentelijk of 
regionaal structuurplan verstaan. Indien er geen structuurplan is of wordt opgesteld, 
wordt bij een ruimtelijke onderbouwing in ieder geval ingegaan op de relatie met het 
geldende bestemmingsplan, dan wel wordt gemotiveerd waarom het te realiseren project 
past binnen de toekomstige bestemming. In deze onderbouwing wordt ingegaan op de 
invloed die het project heeft op de omgeving. Ook wordt ingegaan op de relevante 
milieuaspecten, de uitvoerbaarheid en de juridisch/ planologische gevolgen. Op deze 
manier wordt de haalbaarheid van het plan aangetoond.  
Het plangebied ligt binnen het ontwerp bestemmingsplan W4 (2007), waarin de gronden 
bestemd zijn als sport. Dit ontwerpbestemmingsplan is niet meer actueel en momenteel 
is een nieuw plan in voorbereiding. Het in deze onderbouwing omschreven plan zal in 
dat bestemmingsplan worden meegenomen. 
 
2. Beschrijving plangebied 
 
2.1 Plangrenzen 

 Afbeelding: Plangrenzen 

 
 
Oppervlakte van het plangebied:  
Kleine Zandput:   20.000 m2 
Groene Scheg : 17.260 m2 

 
 



De Kleine Zandput wordt begrensd in het zuid- westen door de Achthovenerweg, in het 
noorden door de Zaalberg, in het zuiden door Warmoesland, in het oosten door de 
Doeszijde en in het noordoosten door Windrust.  
 
2.2 Historie 
De Kleine Zandput is een voormalige vuilstort. Oorspronkelijk zou op de locatie van de 
Kleine Zandput een tennispark gevestigd worden. Echter de sanering van de bodem 
vertoonde ongelijkmatige zettingen. Eind 2007 zijn de werkzaamheden ter voorbereiding 
op de verplaatsing van tennispark ‘De Munnik’ naar de Kleine Zandput stilgelegd. Het 
was niet mogelijk om de werkzaamheden te hervatten.  
 
In februari 2005 is een ontwerp opgesteld voor de Groene Scheg. Daarin wordt 
beschreven dat de Groene Scheg een parkzone is gelegen in het nieuwe Mauritskwartier 
op de flank van de voormalige Kleine Zandput en een oude stortplaats. (Nieuwland, 
februari 2005) Het park sluit aan op de groenstructuur van de Oranjewijk en vormt een 
groene doorkijk naar de Doeshaven en het achterliggende Groene Hart. 
  
Op 15 februari 2010 heeft de gemeenteraad besloten de Kleine Zandput een andere 
invulling te geven en hierbij de Groene Scheg integraal te betrekken. 
 
2.3 Ruimtelijke beschrijving 
De locatie Kleine Zandput/Groene Scheg heeft duidelijke begrenzingen. De grenzen 
worden gevormd door de omliggende straten en woonbebouwing in ’t heerlijk Recht. 
Deze grenzen vormen de belangrijkste ruimtelijke elementen.  Op iets grotere afstand 
wordt de locatie in het noorden begrensd door de A4. in het noordoosten door de 
Doeshaven, aan de oostkant door de Does en het Groene Hart. Het ontwerp ‘de Groene 
Schans’ heeft een oriëntatie die vooral op het Groene Hart gericht is. Het park staat als 
het ware in verbinding met het Groene Hart.  Het park sluit bovendien aan op de 
groenstructuur van de Oranjewijk en vormt een groene doorkijk naar de Doeshaven, 
zoals dat ook al de bedoeling was in het oorspronkelijke ontwerp van de Groene Scheg. 
 
2.4Verkeer 
Ter hoogte van de zwembadlocatie aan de Ericalaan is een extra ontsluitingsweg 
aangelegd, de Willem- Alexanderlaan, die onderdeel uitmaakt van de 
hoofdinfrastructuur. Deze loopt van de Ericalaan tot aan de Simon Smitweg. Daarnaast 
zijn er een aantal buurtontsluitingswegen gerealiseerd die de nieuwe woningen in ’t 
Heerlijk Recht en het Weteringpark en de Munnikkenpolder ontsluiten.  
Het park de Groene Schans heeft voornamelijk een wijkfunctie en zal daardoor geen 
extra verkeersbewegingen veroorzaken. Extra verkeersmaatregelen zijn daardoor niet 
nodig.   
 
 
3. Beleidskader 
Het ontwerp de Groene Schans is in strijd met het huidige bestemmingsplan: 
‘Bestemmingsplan In Hoofdzaak 1960’. Voor het plangebied geldt de navolgende 
bestemming: agrarische doeleinden.  
 
De versterking van de band tussen stad en land vormt een belangrijke thema in het 
Landschapsbeleidsplan Leidse Regio en Stedenbouwkundig plan W4.  



Het Landschapsbeleidsplan Leidse Regio geeft het beleidskader weer voor de 
toekomstige invulling en het gebruik van het landelijk gebied ten oosten van de Leidse 
regio.  
In het plan wordt de visie weergegeven van overheden en natuur- en recreatie-
organisaties op de noordoostelijke overgang tussen Leidse Regio en het Groene Hart. 
De visie behelst een duurzame multifunctionele inrichting, een nieuw verband tussen 
stad en land.  
Het ontwerp de Groene Schans sluit hierbij goed aan, omdat het park een overgang 
creëert van stedelijk gebied naar het Groene Hart. Tevens vergroot het park de 
bruikbaarheid van de groene ruimte voor de bewoners van het stedelijk gebied.  
 
Daarnaast sluit de Groene Schans aan op de Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur 
(GEHS).  
In de GEHS wordt aangegeven dat er kansen liggen bij de inrichting van het gebied om 
de Oude Rijn via de Mauritssingel, de watergang in de Groene Scheg en de Doeshaven 
met het Weteringpark en de Munnikenpolder te verbinden. In het ontwerp van de Kleine 
Zandput is met deze kans voor de GEHS rekening gehouden. Langs de watergang zal 
een natuurvriendelijke oever worden gecreëerd. Daarnaast is het gebied aangemerkt als 
ontwikkelgebied voor de GEHS waar mogelijkheden liggen om bij de (her)inrichting van 
het gebied de natuurwaarden te verhogen. Dit komt in het ontwerp niet alleen terug door 
de aanleg van de natuurvriendelijke oever, maar ook door de inpassing van het 
speelbosje bij de entree binnen de bestaande begroeiing en de boomsoortkeuze in het 
centrale deel die aansluit op het naastliggende polderlandschap. 
 
Het ontwerp de Groene Schans is tevens getoetst aan het gemeentelijk beleid op het 
gebied van Sport en Spel. Het ontwerp is getoetst aan de nota Jeugd, vrijetijdsbesteding 
en participatie 2007-2011. Daar staan de normen voor kwaliteit van formele speelruimte 
in genoemd. Het ontwerp past binnen het gemeentelijk beleid. 
 
4. Planbeschrijving 
 
4.1 Ruimtelijke beschrijving 
De Kleine Zandput/ Groene Scheg is in de wijk ’t Heerlijk Recht gesitueerd. Deze wijk is 
de afgelopen vijf jaar gebouwd aan de oostzijde van de A4. Er staan woningen uit het 
hogere segment. Op dit moment wordt de laatste fase van het project gerealiseerd.  
In de wijk wonen veel gezinnen. In de appartementen wonen relatief veel ouderen. 
De Kleine Zandput is op dit moment een grasveld van ongeveer 4 hectare groot. Het 
grasveld is als tijdelijke inrichting gekozen om de overlast die een kaal bouwterrein met 
zich meebrengt te beperken. Het tijdelijke grasveld wordt nu voornamelijk gebruikt door 
hondenbezitters om hun hond uit te laten en door kinderen die er spelen op het grasveld. 
Het gebruik als hondenuitlaatgebied is een onwenselijke situatie voor de andere 
gebruikers (vooral kinderen). Er ligt veel hondenpoep. Het terrein heeft bovendien door 
zijn huidige (tijdlijke) inrichting een kaal aanzien dat niet past bij de inrichting van de wijk. 
Het is van belang een nadere invulling te geven aan het terrein.  
 
4.2 Landschapselementen 
Leiderdorp heeft een unieke ligging op de grens van stad en land. In de omgeving zijn 
een aantal grootschalige landschapselementen te vinden. In Leiderdorp ligt het accent 
op de relatie met het Groene Hart en de plassen en polders. Deze ligging is belangrijk 
voor de functioneel- ruimtelijke structuur van Leiderdorp. Recreatie in het Groene Hart en 
op de plassen zijn belangrijke ingrediënten die aangrijpingspunten (kunnen) zijn voor 



bijvoorbeeld de ligging van functies als de jachthaven, recreatiegebieden en fietsroutes 
binnen de gemeente.  
De Oude Rijn is de bindende factor, waarbij de historische binnenstad van Leiden als 
centrum van de regio wordt beschouwd. Hierbij is aan de zuid- en oostzijde de overgang 
naar het Groene Hart met veel smalle sloten en strokenverkaveling, molens en lange 
zichtlijnen afgewisseld met lintbebouwing waar te nemen.   
Het inrichten van de Kleine Zandput als een park past binnen deze beeldvorming. Het 
vormt een goede verbinding tussen stad en land.  
 
 
4.3 Stedenbouwkundige elementen 
Binnen de wijk Heerlijk Recht ligt de Kleine Zandput. Hier is in de jaren 50 zand 
gewonnen voor de aanleg van de A4. Later is de put gebruikt als vuilstort. Door de 
instabiele ondergrond en de nog aanwezige vervuilingen is het gebied minder geschikt 
voor bebouwing en wordt nu een park aangelegd op deze plek. 
  
De aanleg van het Heerlijk Recht is in een vergevorderd stadium. De meeste woningen 

zijn gebouwd en bewoond. De ontwikkeling van de Kleine 
Zandput heeft vertraging opgelopen doordat de tennishal die 
hierop gebouwd zou worden onvoldoende gefundeerd kan 
worden. Het terrein is deels hoger gelegen dan de omgeving 
doordat een leeflaag is aangebracht om nog resterende vervuiling 
van de grond in te sluiten. 

De locatie ligt langs de nog in aanleg zijnde Groene Scheg. Dit onderdeel van het plan 
vormt een groene zone die een ecologische verbinding verzorgt met de omgeving. Het 
vervult de rol van kijkgroen voor een deel van de woningen en heeft door middel van 
bankjes en steigers ook een beperkte verblijfsfunctie.  
Vanaf het terrein is zicht op de jachthaven aan de noordzijde. Ook de naastgelegen 
Achthovenerpolder kan worden gezien op enkele plaatsen waar openingen in de 
bebouwing zijn. 
  
In het stedenbouwkundig plan voor Het Heerlijk Recht uit 2005 was de nieuwbouw van 
tennisvereniging de Munnik op de locatie voorzien. De tennisvereniging bestaat uit een 
tennishal en 15 tot 20 tennisvelden. In het stedenbouwkundig plan is de tennisvereniging 
verpakt in een groene zoom van bomen die ook als windvang dienst zouden doen. Het 
terrein zou hiermee een naar binnen gekeerde inrichting krijgen met veel verharding en 
niet toegankelijk zijn voor de omgeving. Nadat duidelijk werd dat de ondergrond niet 
stabiel genoeg is voor de tennisbanen en de hal is de verhuizing van de tennisvereniging 
gestopt. 
In plaats van de tennisvereniging is besloten een buurtpark te maken met een open 
inrichting dat als coproductie met de omwonenden ontworpen is. Het programma is ook 
samen met de omwonenden bedacht.  
  
De ideeën voor het buurtpark zijn verwerkt tot het plan voor de ‘Groene Schans’. Het 
vormt een integraal plan met het naastgelegen deel van de Groene Scheg. Een centrale 
as diagonaal over het terrein is de verzamelplaats voor de verschillende 
speelgelegenheden die in het reliëf van het terrein zijn opgenomen. De rest van het plan 
bevat speelse heuvels. De heuvels zelf maken ook beplanting mogelijk die vanwege de 
leeflaag op andere plekken niet kunnen groeien. Het ontwerp heeft een open karakter en 
is toegankelijk voor de hele buurt. Ten behoeve van de privacy van de direct 
omwonenden is aan de oost en noordrand meer gesloten begroeiing opgenomen. 



De bundeling van de verschillende voorzieningen in het centrale deel van het plan 
beperkt eventuele overlast voor de omgeving en bied de bezoeker een rijke variatie aan 
speelmogelijkheden. Het is vanaf de toegangsweg ook in een blik te overzien. Het 
landschapsontwerp verwijst ookwel naar het centrale deel als ‘vallei’ waarin dit contrast 
tussen druk en rustig gebied goed to uiting komt. Ook is hiermee de rest van het park 
meer ingetogen en sluit dit goed aan op het landschapsontwerp van de wijk als geheel. 
 
 
4.4 Beeldkwaliteit 
Tijdens een van de bewonersavonden hebben de bewoners de mogelijkheid gekregen 
om aan de hand van referentiebeelden een beeldkwaliteit te vormen. Op die manier 
kreeg de werkgroep een idee welke beeldkwaliteit de omwonenden graag willen zien.  
De werkgroepen namen de resultaten van de bewonersavond als uitgangspunt: de 
Kleine Zandput/ Groene Scheg moeten een groene inrichting krijgen met daarin drie 
zwaartepunten: kinderpark, sportpark en activiteitenpark. 
 
5. Milieu, archeologie en natuur 
 
5.1 Milieu/ bodemkwaliteit 
De voormalige stortplaats de Kleine Zandput is feitelijk een zandwinput. In de jaren ’50 
heeft ter plaatse zandwinning plaatsgevonden ten behoeve van de aanleg van de 
Rijksweg A4. De zandwinning heeft plaatsgevonden tot een diepte van tenminste 25 m- 
mv. De put is na de zandwinning weer aangevuld tot circa 10 m –mv met klei en veen 
afkomstig uit het tracé van de Rijksweg A4. Vervolgens is de put verder aangevuld met 
onder andere bouw- en sloopafval (puin-stortpakket), bestaande uit koppen van heipalen 
en sloopafval van de afgebrande Sikkens verffabriek (1964). Het kan niet worden 
uitgesloten dat er ook bedrijfsafval is gestort. Daarnaast is in het verleden vastgesteld 
dat er koelkasten en auto’s op de voormalige stortplaats zijn terechtgekomen. Van 1973 
tot 1978 is de voormalige stortplaats door de gemeente Leiderdorp in gebruik geweest 
voor het storten van grofvuil en afval van de eigen dienst. In de jaren ’80 is de 
voormalige stortplaats nog incidenteel door de gemeente in gebruik geweest. Op 26 
februari 1991 is voor een periode van tien jaar op een deel van de locatie een AW-
vergunning van kracht voor de opslag van huishoudelijk GFT- afval en het versnipperen 
van plantsoenafval.  
Voor aanvang van de sanering werd een klein deel van de locatie door de gemeente 
Leiderdorp gebruikt voor opslag van klinkers en grond. De voormalige stortplaats is zo 
goed als geheel onbebouwd en onverhard. De locatie was tot april 2005 grotendeels 
begroeid met populieren, wilgen, struiken, brandnetels en berenklauw en was afgesloten 
met een hekwerk. In maart/ april 2005 zijn alle aanwezige bomen en struiken verwijderd.  
 
De milieuhygienische sanering van de Kleine Zandput is afgerond. De herininrichting van 
het maaiveld dient plaats te vinden binnen de randvoorwaarden die door de 
vergunningverlener, de provincie, zijn opgesteld. Deze randvoorwaarden zijn al 
gehanteerd tijdens het schetsontwerp en zullen ook bij de verdere uitwerking tot DO en 
uiteindelijk tijdens uitvoering als toetsingskader worden gebruikt. Kort samengevat dient 
er zorg voor te worden gedragen dat de afdichting (bestaande uit een bentonietmat) in 
tact blijft. De bentonietmat wordt nu beschermd door een zandlaag. Deze laag dient op 
voldoende dikte te blijven zodat de bentonietmat niet per ongeluk beschadigd raakt. 
De wijze waarop de Kleine Zandput is gesaneerd brengt met zich mee dat er sprake is 
van zettingen. De zettingen zijn weliswaar klein, maar ongelijkmatig en het is 
onvoorspelbaar waar ze precies op zullen treden. De afdichting van de Kleine Zandput is 



flexibel en kan deze zettingen volgen. De zettingen hebben daardoor geen gevolgen 
voor de milieuhygienische aspecten van de sanering. 
 
 
5.2 Natuur 
Op dit gebied is de Flora en Fauna wet van toepassing. Voor het W4- gebied is er een 
ontheffing op de Flora en Fauna wet. Deze ontheffing is onlangs verlengd voor het W4 
gebied. De Kleine Zandput valt binnen deze ontheffing.  
 
5.3 Archeologie en monumentenzorg 
Op de locatie zijn geen archeologische waarden of monumenten aanwezig gezien de 
grootschalige afgraving die hier heeft plaatsgevonden. 
 
5.4 Waterhuishouding 
De hoofdwatergangen worden gevormd door de Oude Rijn, de Does en de 
Dwarswatering (boezempeil).  
De sanering is afgerond. Voor de sanering hoeft geen aanvullende drainage aangelegd 
te worden. In het DO-traject zullen waterhuishouding en inrichting van het terrein op 
elkaar afgestemd moeten worden. 
 
5.5 Geluid 
Het ontwerp de Groene Schans is een park met speelelementen. Er is geen reden om 
aan te nemen dat het park voor geluidstoename zal zorgen. Er is voor gekozen om de 
activiteiten in het centrum van het park te laten plaatsvinden. Op die manier is de afstand 
tot de woningen en de activiteiten het grootst. Daarbij zal het park voornamelijk een 
wijkfunctie hebben. De verwachting is dat er geen significantie toename in het aantal 
verkeersbewegingen zal optreden door de aanleg van het park. Hierdoor ontstaat ook 
geen toename van het geluid.  
Het park de Groene Schans zal niet zorgen voor geluidstoename.  
 
5.6 Externe veiligheid 
De Kleine Zandput ligt niet in het invloedsgebied van een risicodragende activiteit.  
Externe veiligheid is dan ook niet van toepassing voor dit gebied.  
 
5.7 Lucht 
Het ontwerp van de Groene Schans is een park met speelelementen. Het park heeft 
geen verkeersaantrekkende werking. Daarom is geen reden om aan te nemen dat 
realisatie van het park de luchtkwaliteit beïnvloed. 
 
5.8 Bedrijven en milieuzonering 
Er is geen sprake van bedrijfsmatige activiteiten. Het plan levert geen belemmering op 
voor omliggende woningen. Er zijn geen bedrijven in de omgeving die een belemmering 
opleveren voor het plan. 
 
 
6. Beoordeling omgevingsvergunning 
In dit hoofdstuk wordt op basis van de verzamelde informatie uit de voorgaande 
hoofdstukken ingegaan op de overwegingen om aan het verzoek planologische 
medewerking te verlenen.  
 
6.1 Beoordeling verzoek aan gemeentelijk beleid 



Het verzoek is niet in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan Plan in 
Hoofdzaak 1960. Hierin wordt aangegeven dat de gronden bestemd zijn voor beperkte 
agrarische doeleinden. In het ontwerp bestemmingsplan W4 is de Kleine Zandput als 
recreatiegebied benoemd.  
De gemeenteraad had besloten om in dit gebied een tennispark aan te leggen. Door 
ongelijkmatige zettingen kon de verplaatsing niet doorgaan. Het gebied werd wel steeds 
aangemerkt voor recreatieve doeleinden.  
Op 15 februari 2010 heeft de gemeenteraad besloten om een andere invulling te geven 
aan de Kleine Zandput. Door de gemeenteraad is besloten om samen met bewoners te 
kijken naar de mogelijkheden voor en te komen tot een nieuwe inrichting van de Kleine 
Zandput. Hierbij hebben de bewoners een aantal randvoorwaarden meegekregen 
(technische en financieel), maar verder waren zij vrij om een invulling te bedenken. De 
bewoners hebben met ondersteuning van de gemeente en een landschapsarchitect een 
ontwerp gemaakt voor de Kleine Zandput.  
Dit ontwerp is binnen de gemeente getoetst door de diverse afdelingen. De opmerkingen 
zijn verwerkt in de uitwerking van het ontwerp. Daarmee voldoet het ontwerp aan de 
beleidskaders.  
 
Voor het gebied zal in de toekomst een nieuw bestemmingsplan, bestemmingsplan W4, 
worden opgesteld. In het nieuwe bestemmingsplan worden de verleende vrijstellingen 
verwerkt, dus ook voor deze locatie. De Kleine Zandput zal de bestemming ‘recreatie’ 
krijgen.  
Het bouwplan is in overeenstemming met het toekomstige ruimtelijke beleid. Daarnaast 
is de economische uitvoerbaarheid van het bouwplan niet in het geding. Ook zijn er 
vanuit stedenbouwkundige en planeconomische overwegingen geen bezwaren tegen dit 
plan.  

 
 
7. Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
7.1 Economische uitvoerbaarheid 
Voor de uitvoering van de inrichting van de Kleine Zandput is €1.000.000,-gereserveerd 
in de grondexploitatie. Dit budget is toereikend voor de uitvoering ‘de Groene Schans’.  
 
7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Het ontwerp de Groene Schans is in coproductie met de bewoners tot stand gekomen. 
De bewoners hebben zelf zeer actief gewerkt aan het ontwerp.  
De omwonenden zijn op diverse manier geïnformeerd over het burgerparticipatieproject. 
Ter voorbereiding op de eerste bewonersavond is er door de gemeente gesproken met 
de Vereniging van Eigenaren (VvE) van 't Heerlijk Recht. Er is afgesproken dat 
communicatie over dit burgerparticipatietraject ook via deze vereniging zal verlopen. De 
VvE dient als een van de communicatiekanalen richting de bewoners van 't Heerlijk 
Recht. De uitnodiging voor de bewonersavonden is bijvoorbeeld ook aan de VvE 
verzonden en zij heeft de uitnodiging verspreid onder haar leden. Daarnaast zijn de 
uitnodigingen voor de bewonersavonden huis- aan- huis verspreid. Op deze wijze zijn de 
omwonenden persoonlijk uitgenodigd. Naast deze communicatiemiddelen wordt de 
website van de gemeente Leiderdorp gebruikt om de actuele stand van zaken weer te 
geven. Op deze website is de achtergrond van het project te lezen, zijn de presentaties, 
gehouden op de bewonersavonden, te bekijken en worden de verslagen geplaatst. Op 
deze wijze worden alle belanghebbenden op te hoogte gehouden. Tijdens de 
bewonersavonden is naar deze website verwezen voor de actuele stand van zaken.  



Niet alleen op de website, maar ook in gemeente aan huis en via de W4 Nieuwsbrief 
wordt geïnformeerd over de stand van zaken. Daarnaast hebben de regionale kranten 
artikelen gepubliceerd over dit project. Sinds het tot stand komen van de werkgroepen is 
er op verschillende manieren gecommuniceerd met de voorzitters van de werkgroepen. 
De gemeente heeft per e-mail de benodigde informatie aangeleverd. Hiermee zijn de 
werkgroepen aan de slag gegaan. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen 
binnen de werkgroepen heeft de gemeente telefonisch contact opgenomen met de 
voorzitters. De voorzitters konden op deze wijze aangeven wat goed ging en waar ze 
nog tegen aan liepen. De voorzitters hebben op hun beurt de gemeente op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen binnen de werkgroepen door verslag te doen van hun 
bijeenkomsten. Daarnaast hebben werkgroepbijeenkomsten plaatsgevonden waar 
gesproken is over de bewonersavonden, de ontwerpen en het vervolgproces.  
Op deze manier is er een goede band ontstaan tussen de werkgroepen en de gemeente. 
De voorzitters hebben aangegeven de samenwerking als zeer prettig te ervaren.  
 
De grote opkomst tijdens de bewonersavonden gaf bovendien aan dat het onderwerp 
zeer leeft onder de omwonenden. Tijdens de laatste bewonersavond is gestemd tussen 
de twee ontwerpen. Na de stemming heerste er tevredenheid, ook onder de 
werkgroepleden van het ‘verliezende ontwerp’.  
Het ontwerp de Groene Schans zal na goedkeuring van de raad uitgewerkt worden tot 
een Definitief Ontwerp. De werkgroepleden worden ook bij dit proces betrokken. De 
werkgroepleden van het  ‘verliezende’ ontwerp ‘het Groene Recht’ zijn ook uitgenodigd 
bij deze fase aan te sluiten. Drie werkgroepleden hebben aangegeven betrokken te 
willen blijven en hebben zich gevoegd bij de werkgroep de Groene Schans. Dit wordt 
door de werkgroep de Groene Schans als zeer positief ervaren.  
De Definitief Ontwerp fase is een uitwerking van het huidige ontwerp. Het gaat met name 
om detaillering en keuzes voor materialen. De bewoners zullen niet zelf ontwerpen, 
omdat dit werk te specialistisch is. Aan het begin van de Definitief Ontwerp fase zal om 
input van de bewoners worden gevraagd. Vervolgens wordt het Concept Definitief 
Ontwerp en het Definitief Ontwerp voor commentaar en goedkeuring voorgelegd aan de 
werkgroep. Het uiteindelijke Definitief Ontwerp heeft daarmee draagvlak onder de 
werkgroep. Er zal een bewonersavond georganiseerd worden om het Definitief Ontwerp 
te presenteren en toe te lichten. Wanneer het Definitief Ontwerp voldoet aan de 
(financiële) kaders zal er tot uitvoering over gegaan worden. 
 
Zienswijzen en Beroep 
Het besluit van burgemeester en wethouders om de omgevingsvergunning te verlenen 
zal als ontwerp 6 weken terinzage liggen. Gedurende deze periode kan een ieder een 
zienswijze indienen. Tegen het definitieve besluit is beroep mogeljk voor 
belanghebbenden.  
 
 


