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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 3-01-2013 

Onderwerp:  RVS Transformatie naar wonen  

Elisabethhof 1 ( Astellas) 

 Aan de raad.  

 

 

 

 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met transformatie van het gebouw op perceel Elisabethhof 1  

(Astellas) naar woningen.  

2. De voorwaarde te stellen aan de benodigde omgevingsvergunning dat geen 

ontheffing nodig is in het kader van de Flora- en Faunawet, of dat een dergelijke 

ontheffing is verleend. 

3. De activiteit genoemd onder 1  toe te voegen aan de categorie waarvoor een 

verklaring van geen bedenkingen van uw raad niet vereist is, overeenkomstig 

raadsbesluit d.d. 19 december 2011 onder registratienr. 2011I01959, onder de 

voorwaarde dat het mogelijk is te voldoen aan de Wet geluidhinder middels een 

Besluit hogere grenswaarden. 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 24 oktober 2012 hebben wij een verzoek ontvangen van  G&S Vastgoed in 

combinatie met Rijnhart Wonen voor een gezamenlijk initiatief tot herontwikkeling 

van het gebouw Elisabethhof 1 (tot 1 januari kantoor/laboratorium van Astellas). 

Gelet op de zeer slechte kantorenmarkt is het voornemen om dit (kantoor-)gebouw 

te transformeren naar woningen, al dan niet in combinatie met het deels behouden 

als kantoor. Vanwege de combinatie met Rijnhart Wonen en het programma van 

ongeveer 50 kleine sociale huur wooneenheden voor ouderen wordt optimaal 

vormgegeven aan de plannen in de woonvisie ( zie separaat raadsvoorstel). Het 

voornemen past ook prima in de Regionale kantorenstrategie Holland Rijnland 

waarbij o.a. transformatie wordt gestimuleerd om leegstand te voorkomen. Ook qua 

ruimtelijke ordening past dit plan goed, zo blijkt uit bijgevoegde concept-ruimtelijke 

onderbouwing.  

Er zijn dus meerdere redenen om positief op dit verzoek te reageren.  
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1.b Samenhang beleidsvelden 

 Ruimtelijke ordening.  

 De bestemming van dit perceel is geregeld in bestemmingsplan Elisabethhof  

Dit plan uit 1987 geeft de  bestemming  “Maatschappelijke doeleinden”. Hierop mag 

niet gewoond worden.  Medewerking kan worden verleend door middel van een  

procedure in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  (Wabo) 

waarbij afgeweken kan worden van geldend bestemmingsplan.  Dit kan slechts met 

medewerking van uw gemeenteraad waarbij u een verklaring van geen bedenking 

moet afgeven. U kunt dit ook delegeren en de wijze daartoe is reeds geregeld in 

raadsbesluit van 19 december 2011 onder registratienr. 2011i01959. Dit voorstel 

omvat het projectplan waarbij u dit plan expliciet onder de categorie laat vallen 

waarbij een verklaring van geen bedenking niet meer nodig is. 

Overigens is het plan ook strijdig met het separaat vast te stellen bestemmingsplan 

W4 omdat ook in dat in procedure zijnde plan de bestemming “Maatschappelijk” is 

opgenomen. Helaas kwam dit initiatief te laat om nog in dit plan verwerkt te worden 

omdat het ontwerp al ter inzage had gelegen.  

 Regionale Kantorenstrategie Holland Rijnland.  

Het onlangs vastgestelde beleid is er op gericht om kantorenlocaties te beperken en 

zeer specifiek aan te wijzen. Vanwege de huidige markt wordt expliciet de 

mogelijkheden om (leegstaande) kantoren te transformeren een kans geboden.   

 Woonvisie  

In de separaat door uw raad vast te stellen Woonvisie is de behoefte aan woningen 

qua aantallen en specifiek voor jongeren en ouderen opgenomen. Voorstel is om de 

( beperkte aanwezige) kansen optimaal te  benutten, zeker daar waar de 

mogelijkheden voor inbreidingslocaties zeer beperkt is.  

 

 

2 Beoogd effect 

Transformatie naar woningbouw mogelijk maken om leegstand van een pand te 

voorkomen. 
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3 Argumenten 

1.1 beleidsmatig een gewenste ontwikkeling 

Zoals gemeld wordt  leegstand van het pand voorkomen en daarnaast wordt voorzien in de 

behoefte aan sociale huurwoningen voor ouderen.  

 

1.2 de vergunning is niet in strijd met het belang van ruimtelijke ordening 

Voor wat betreft de nationale, provinciale, regionale en lokale beleidskaders is er geen 

belemmering voor het plan. Het plan past binnen de gegeven stedenbouwkundige 

randvoorwaarden. Ook wordt aan de parkeernorm voldaan. Het geluidsonderzoek geeft 

aan dat een procedure voor het vaststellen van een hogere grenswaarde nodig is. De 

reden hiervoor is dat de geluidbelasting op de gevel aan de zijde van de Persant 

Snoepweg meer dan de grenswaarde van 48 dBa is.  

 

2.1 de ontwikkeling kan enkele plaatsvinden als het voldoet aan de Flora- en Faunawet 

Op dit moment is nog niet uit te sluiten dat het gebouw een verblijfplaats is voor 

vleermuizen. Bij een verbouwing zouden deze verblijfplaatsen verstoord kunnen worden. In 

dat geval is een toestemming of ontheffing nodig in het kader van de Flora- en Faunawet. 

Daarom wordt aan een omgevingsvergunning de voorwaarde verbonden dat deze slechts 

bruikbaar is indien geen ontheffing nodig is, of dat deze is verleend. De bevoegdheid 

hiervoor ligt bij het rijk. 

In de loop van het jaar wordt nader onderzoek verricht, zodat hierover uitsluitsel kan 

worden gegeven. 

 

3.1 een aparte verklaring van geen bezwaar om een vergunning te verlenen is dan niet 

(meer) vereist 

Ingevolge artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in relatie 

tot artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (BOR) kan  het college pas een 

omgevingsvergunning verlenen voor een afwijking van het bestemmingsplan met 

toepassing van artikel art. 2.12 lid 1a onder 3 nadat de gemeenteraad een verklaring van 

geen bedenkingen heeft afgegeven. Door dit project/deze activiteit toe te voegen aan de 

categorie waarvoor een verklaring van geen bezwaren niet (meer) nodig is, wordt tijd 

bespaard. Dit gebeurt overeenkomstig uw raadsbesluit d.d. 19 december 2011.  
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3.2 het kostenverhaal is via een exploitatieovereenkomst geregeld 

Met initiatiefnemer is een exploitatieovereenkomst gesloten, waarin onder andere de 

planontwikkeling, gemeentelijke kosten en risico’s in verband met planschade is geregeld.  

 

3.3 zonder een ontheffing voor hogere geluidswaarde moet de vergunning geweigerd 

worden 

Het besluit Hogere Grenswaarde zal door de Milieudienst als bevoegd gezag opgestart en 

in procedure gebracht worden. Voordat de omgevingsvergunning wordt verleend dient het 

besluit hogere grenswaarde te zijn genomen. Deze procedure loopt parallel met de 

procedure voor inspraak en ligt gedurende dezelfde 6 weken als de aanvraag 

omgevingsvergunning ter visie. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

 

3.1 Het is thans nog niet helemaal duidelijk wat er precies gerealiseerd gaat worden. 

Denkbaar is dat een deel van het maatschappelijk kantoor  behouden blijft ( voor Rijnhart 

Wonen) en/of dat er door optimalisatie van het schetsplan enkele woningen meer  of 

minder gerealiseerd kunnen worden. Op hoofdlijnen blijft het plan en de positieve bijdragen 

aan beleid in stand.  

In de ruimtelijke onderbouwing is met enige flexibiliteit rekening gehouden.  

 

5 Duurzaamheid 

Voor het project is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin alle milieuaspecten zijn 

onderzocht en beoordeeld. Een aspect daarbij is dat de voorkeurgrenswaarden qua 

geluidbelasting op de gevel worden overschreden. Voor de realisatie van het bouwplan 

moeten en kunnen hogere grenswaarden worden vastgesteld. 

 

De (concept-)ruimtelijke onderbouwing is ter toetsing voorgelegd aan de Omgevingsdienst 

West Holland. In hoofdlijnen wordt ingestemd met de onderbouwing en er worden enkele 

suggesties gedaan om de duurzaamheid wat te verhogen. Ons inzien draagt het gehele 

plan bij aan duurzaamheid door het bestaande gebouw naar een thans gewenste, 

bruikbare en nuttige functie te transformeren.  

 

De noodzakelijk procedure hogere grenswaarde valt binnen de kaders om ontheffing te 

verlenen en lijkt geen probleem op te leveren.  Op één aspect van de rapportage in het 
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kader van de Flora en Faunawet zal nog nader onderzoek moeten plaatsvinden. Naar de 

eventuele aanwezigheid van vleermuizen in het gebouw zal nader onderzoek moeten 

worden gedaan. Met name gaat het dan om de mogelijke verstoring van de verblijfplaatsen 

gedurende de verbouwperiode. Het is aannemelijk dat door middel van mitigerende 

maatregelen aan de wettelijke eisen kan worden voldaan en de eventueel benodigde 

ontheffingen van het ministerie  kunnen worden verkregen.  

 
 

6 Communicatie en participatie 

Relevante overlegpartijen, zoals provincie en Holland Rijnland, zijn op de hoogte gesteld 

van dit voornemen en zijn/worden in de gelegenheid gesteld te reageren.  

Met “bewoners” van de naastgelegen panden, te weten politie Hollands Midden en 

Levenstroom, is overleg geweest. 

Volgens het IBO-protocol/boom hoeft geen bijzondere inspraakprocedure te worden 

gevolgd omdat een wettelijke procedure hierin voorziet, namelijk de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht ( Wabo). Omdat afgeweken wordt van het geldend 

bestemmingsplan is, ingevolge artikel 2.12 van de Wabo, Afdeling 3.4 van de Wet 

algemeen bestuursrecht van toepassing. In dat kader dient de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure te worden gevolgd. Dat wil zeggen dat dit plan/deze activiteit 

gedurende 6 weken ter inzage wordt gelegd en belanghebbenden worden dan in de 

gelegenheid gesteld  zienswijzen in te dienen. Daarna zal ons college een  beslissing 

nemen. Tegen die beslissing (om omgevingsvergunning af te geven)  kunnen 

belanghebbenden beroep instellen bij  de Raad van State ( afdeling bestuursrecht).  

 

7 Kosten, baten en dekking 

De gemeentelijke kosten aan dit project zijn relatief beperkt en worden verhaald bij de 

initiatiefnemer. Wij faciliteren dit project in de vorm van (publiekrechtelijke) medewerking  

Onze (inspannings-)verplichting en enkele gebruikelijke afspraken zijn vastgelegd in een 

exploitatieovereenkomst met G&S vastgoed. 

 

 

 

 

 

 



Pagina 6 van 6 Versie Nr. 2 Definitief 

Registratienr.: 2012I02088  Agendapunt  13 

 2012 VOORSTELLEN     

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

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

 

 
 
 
Bijlagen: 2 
 

1. Ruimtelijke onderbouwing 
2. Concept-exploitatieovereenkomst  ( vertrouwelijk) 


