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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 27-03-2012 

Onderwerp:  gebiedsvisie Willem-

Alexanderlaan 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De gebiedsvisie ‘Willem-Alexanderlaan en omgeving’ vast te stellen 
2. Het college opdracht te geven het voorkeursrecht voor locaties binnen het plangebied in 

te trekken 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Met de aanleg van de Willem-Alexanderlaan is de ruimtelijke structuur van het 

plangebied veranderd. Daarnaast zijn langs deze weg op verschillende plaatsen 

locaties herontwikkeld, of nog in ontwikkeling.  

Gezien deze ontwikkelingen in het gebied tussen Willem-Alexanderlaan (WA-laan) 

en Persant Snoepweg is besloten een gebiedsvisie voor het gebied op te stellen 

zodat de zeer uiteenlopende ontwikkelingen integraal worden bekeken. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

In 2006 is een studie gemaakt naar de uitbreidingsmogelijkheden van de 

begraafplaats aan de Hoogmadeseweg. Daarbij is ook gekeken naar de 

mogelijkheden van de gronden rondom de begraafplaats. Tegelijkertijd zijn in het 

kader van het W4-project voor onder andere Vierzicht en de locatie van de 

tennisvelden (Plantage) ontwikkelingsplannen gemaakt.  

 

In juni 2008 is gestart met de ‘gebiedsvisie omgeving Willem-Alexanderlaan’ met als 

doel een integraal ruimtelijk plan te ontwikkelen. Daarbij is in samenspraak met 

verschillende grondeigenaren (en ontwikkelaars) een inventarisatie gemaakt van de 

ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. Uit de analyse is ook gebleken dat het 

bestaande vastgoed zowel qua massa en bouwstijl als functie gefragmenteerd is. 

(Omdat W4 als project eigen kaders kende zijn de locaties die onder W4 vielen als 

‘gegeven’ beschouwd.) 
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In december van 2008 zijn door de raad de uitgangspunten voor de gebiedsvisie 

geformuleerd en vastgesteld (zie bijlage 1 van de gebiedsvisie). In het jaar daarna is 

in overleg met een werkgroep van omwonenden en belanghebbenden een 

gebiedsvisie opgesteld. In de beginfase van de gebiedsvisie waren de reacties 

vanuit de werkgroep en klankbordgroep positief.  

Toen de gebiedsvisie concreter begon te worden is de weerstand ontstaan bij de 

omwonenden. Zij herkenden in de programmatische uitwerking niet de 

aandachtspunten die zij zelf in een eerdere fase hadden meegegeven. In de 

commissie behandeling bleek ook de raad zich niet te kunnen vinden in het 

resultaat. 

 

De gebiedsvisie miste daarmee uiteindelijk, mede gezien de maatschappelijke 

bewegingen van dat moment, het benodigde draagvlak en is vervolgens ingetrokken 

en niet meer door de raad behandeld. In de raad van december 2009 is nog wel 

besloten een voorkeursrecht te vestigen voor de gronden in het plangebied. 

 

Vervolg 

De gebiedsvisie heeft in 2011 een doorstart gemaakt. Op basis van de inzichten uit 

het eerdere proces is een plan van aanpak opgesteld (bijlage 2 van de 

gebiedsvisie). De raad heeft in april 2011 dit plan van aanpak geaccordeerd en in 

juli 2011 de benodigde middelen beschikbaar gesteld. 

 

Het resultaat van dit proces is verwerkt in deze gebiedsvisie. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Bestemmingsplan W4 

Het bestemmingsplan is conserverend van aard. Alleen ontwikkelingen die al 

concreet zijn en in een eerder stadium met een (ruimtelijk) besluit zijn bevestigd 

worden meegenomen. De ontwikkelingen die in de gebiedsvisie worden beschreven 

komen daarom alleen in de toelichting op het bestemmingsplan terug. Wanneer de 

ontwikkelingen concreet gerealiseerd kunnen worden zal dus het bestemmingsplan 

worden aangepast of met een omgevingsvergunning worden afgeweken. 
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Ruimtelijke structuurvisie 

In het komende jaar wordt de ruimtelijke structuurvisie voor Leiderdorp gemaakt. De 

algemene uitgangspunten van de gebiedsvisie vormen de basis voor dit deel van 

Leiderdorp. 

 

Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) 

Op een aantal locaties in het gebied is in het verleden een voorkeursrecht 

gevestigd. Op basis van deze gebiedsvisie is dat niet meer nodig. Op voorwaarde 

dat voor de locaties Cardea en Leythenrode overeenkomsten kunnen worden 

gesloten om partijen te committeren aan de in de visie beschreven scenario’s kan 

het voorkeursrecht op alle locaties vervallen. 

 

2 Beoogd effect 

Het geven van beleidskaders voor de ruimtelijke ontwikkeling binnen het plangebied. 

 

3 Argumenten 

1.1 de gebiedsvisie bevat het kader, waaraan plannen en ontwikkelingen in het gebied 

getoetst kunnen worden 

In de gebiedsvisie zijn voor de locaties waar veranderingen op korte en middellange 

termijn ontwikkelingen verwacht worden scenario’s gemaakt. Deze scenario’s geven aan 

welke functies en bebouwingsmogelijkheden wenselijk en mogelijk zijn. De scenario’s 

geven verschillende ontwikkelingsrichtingen aan en zijn afhankelijk van (onzekere) 

factoren in de toekomst. Het zijn dus geen varianten waar nu al uit gekozen kan worden. 

 

1.2 De gebiedsvisie zorgt voor meer kwaliteit, duurzaamheid en samenhang van de 

bebouwing en (openbare) inrichting van het gebied  

De gebiedsvisie geeft algemene kaders voor de inrichting van het gebied waarin functies 

geclusterd worden. De overgangszones tussen deze clusters vormen de belangrijkste 

openbare ruimten die de cultuurhistorie, groenstructuur en langzaamverkeerontsluiting bij 

elkaar brengen. 

 

1.3 Voor de gebiedsvisie is voldoende maatschappelijk draagvlak 

De gebiedsvisie zoals deze nu voorligt heeft de steun van zowel de initiatiefnemers in het 

gebied als ook de omwonenden die in de participatie betrokken zijn. In de voorbereiding 

van de gebiedsvisie hebben zij meegedacht over de kwaliteiten van het gebied en de 



Pagina 4 van 6 Versie Nr. 1 

Registratienr.: 2012I00648   Agendapunt  4 

 2012 VOORSTELLEN     

effecten van ontwikkelingen. De reacties van de participatiegroep zijn verwerkt in de 

gebiedsvisie. 

 

2.1 Voor het voorkeursrecht is geen noodzaak meer als geen ontwikkeling wordt voorzien 

Met het voorkeursrecht kan worden voorkomen dat derden gronden verwerven binnen het 

te ontwikkelen gebied en daarmee de ontwikkeling frustreren. Voor gronden waar niet 

langer ontwikkelingen zijn voorzien is dit dus niet nodig. Dit betreft onder andere de 

locaties Ranzijn, hobbytuinen, steenhandel en politiebureau. 

 

2.2 Voor het voorkeursrecht is geen noodzaak meer als afspraken zijn gemaakt met de 

grondeigenaren 

De Rijnland Zorggroep en Cardea jeugdzorg zijn betrouwbare partners. Door met hen 

ontwikkelovereenkomsten te sluiten is in het risico voorzien. Dit betreft de locaties 

Leythenrode en Cardea. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 In de uitwerking van de projectgebieden moet nog aanvullend onderzoek worden 

gedaan 

De scenario’s voor de drie projectgebieden zijn niet het einde maar juist het begin van het 

proces. In de uitwerking zal per locatie voor (omgevings)aspecten als verkeer, geluid, 

groen, water en luchtkwaliteit het onderzoek specifiek worden gemaakt. Ook de financiële 

haalbaarheid zal nog verder onderbouwd moeten worden. 

 

1.2 De ontwikkelingsmogelijkheden in de scenario’s zijn nog onvoldoende concreet om in 

bestemmingsplan W4 mee te nemen 

In het eerste kwartaal van 2012 heeft het bestemmingsplan W4 als voorontwerp ter inzage 

gelegen. Dit bestemmingsplan bestrijkt ook het plangebied van de gebiedsvisie. Het 

bestemmingsplan wordt waarschijnlijk nog voor de zomer als ontwerp ter inzage gelegd en 

na de zomer vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter en maakt 

geen ontwikkelingen mogelijk buiten W4-projecten. 

De scenario’s van de gebiedsvisie moeten verder worden uitgewerkt voordat de 

planologische basis ervoor kan worden gelegd. Dat betekent dat in bestemmingsplan W4 

minder (bouw)mogelijkheden worden opgenomen dan de gebiedsvisie worden 
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voorgesteld. Voor de uitgewerkte plannen zal dus nog een omgevingsvergunning met een 

uitgebreide procedure worden doorlopen voordat tot realisatie kan worden overgegaan. 

 

5 Milieu 

Geluid 

In het gebied langs de A4 en de Willem-Alexanderlaan is het geluid van wegverkeer van 

grote invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden. Om een beeld te krijgen van de 

uitgangssituatie is door de Omgevingsdienst  een onderzoek gedaan naar de mogelijke 

geluidsdruk in het gebied. Daarbij is uitgegaan van de minimale maatregelen zoals 

beschreven in het Tracé-besluit voor de A4.  

 

Gezondheid en externe veiligheid 

Langs de A4 zijn behalve geluid ook de effecten voor de gezondheid en veiligheid van 

invloed. Uit GGD-advies voor onder meer Cardea blijkt dat de gezondheidsrisico’s langs 

een autoweg zoals de A4 hoger zijn en toenemen naarmate de afstand afneemt. 

Daarnaast vormt het transport van gevaarlijke stoffen over de A4 ook een bedreiging voor 

de omgeving. 

Deze risico’s spelen een belangrijke rol in de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe functies en (uitbreiding van) bestaande 

functies. 

 

Groen en duurzaamheid 

Bij ontwikkeling in het plangebied is het uitgangspunt ‘groen en duurzaam’. Dat betekent 

voor de openbare ruimte en het straatbeeld dat de groene inrichting een hoofdthema is. 

Ook wordt voor nieuwe ontwikkelingen met een ‘groentoets’ inzichtelijk gemaakt hoe wordt 

omgegaan met bestaande bomen en groen. 

 
6 Communicatie en participatie 

De gebiedsvisie is tot stand gekomen in samenspraak met een groep omwonenden en 

(grond)eigenaren. Deze groep, de participatiegroep, is een aantal keer bijgepraat over de 

voortgang en inhoud van de gebiedsvisie. Daarnaast hebben zij kunnen reageren op het 

concept van de gebiedsvisie. Bij de gebiedsvisie is ook een samenvatting opgenomen van 

de reacties met een beantwoording. 
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7 Kosten, baten en dekking 

Voor de gebiedsvisie is in totaal een krediet (IM0514)  beschikbaar gesteld van € 170.000,- 

euro. De gebiedsvisie is binnen het krediet afgerond en de verwachting is dat de 

resterende rentelasten van 2012 nog binnen het krediet kunnen worden opgenomen. 

 

De kosten voor de gebiedsvisie kunnen worden gedekt met de opbrengsten uit het 

projectgebied Zwembad en omgeving. De andere twee projectgebieden kunnen eventueel 

ook bijdragen aan de kosten van de gebiedsvisie. Met Cardea en de Rijnland Zorggroep 

worden daarover afspraken gemaakt. 

 

8 Evaluatie 

De kaders die de raad meegeeft vormen de basis voor de projecten waarin de uitwerking 

gebeurt. Het resultaat van die projecten zal in de vorm van een bestemmingsplan of een 

uitgebreide omgevingsvergunning weer aan de raad worden voorgelegd.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:   
 

1. Gebiedsvisie ‘Willem-Alexanderlaan en omgeving’ met bijlagen 
2. Samenvatting reacties participatiegroep met beantwoording met 2 uitgebreide schriftelijke reacties. 


