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Geachte leden van de raad, 

In de commiss ie Ruimte van 27 november 2012 is bij behandel ing van het s tedenbouwkundig 
ontwerpn (DSO) Plantage en de daarop b innengekomen inspraakreact ies gesproken over de 
betrokkenheid van bewoners bij het tot stand komen van dit aangepaste ontwerp. Aan de 
commiss ie is toegezegd dat met de insprekers nog een gesprek zou worden gevoerd over 
hun bezwaren en opmerk ingen. 

In de raadsvergader ing van 17 december j l . heeft de gemeenteraad besloten beslui tvorming 
over het DSO Plantage aan te houden tot de raadsvergader ing van 4 februar i a.s., omda t ten 
tijde van de vergader ing van de gemeenteraad op 17 december nog niet met alle bewoners 
was gesproken. 

De gesprekken met bewoners zijn a fgerond. Op 11 december hebben twee gesprekken 
p laatsgevonden met bewoners die een individueel gesprek met de gemeente wens ten , op 20 
december heeft een groepsgesprek p laatsgevonden. Van deze drie gesprekken zijn vers lagen 
gemaakt , en de vers lagen zijn ter controle en ter aanvul l ing naar de bewoners gestuurd. De 
definit ieve, gecontro leerde vers lagen vindt u als bi j lage bij deze brief. 

Comi té Doesbrug kon helaas niet aanwezig zijn bij het groepsgesprek. Met Comi té Doesbrug 
is a fgesproken niet een vervangend over leg te p lannen, maar Comi té Doesbrug wel te 
informeren over de u i tkomsten van het groepsgesprek. 

D S O Plantage en o m w o n e n d e n 
Het DSO Plantage kent een aantal kwal i tei ten die nog altijd zorgen voor een herkenbare en 
eigen stij l. Een van de belangri jkste e igenschappen van Plantage is het wonen in het reeds 
bestaande groen. Door de archi tectonische eenheid van de won ingen én door de situering 
van de won ingen met hun voorzi jde aan het park, blijft niet al leen het karakter van het park 
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behouden, maar wordt ook de overgang van privé naar openbaar op een bi jzondere manier 
opgelost. Naast hun vorm draagt de ten opzichte van elkaar verspr ingende l igging van de 
woningen bij aan de natuurl i jke beleving van het park en maakt dat iedere won ing individueel 
zijn eigen karakter krijgt en ook het plan als geheel . 

O m voornoemde - r e e d s eerder vastgeste lde- kwaliteiten zo veel als mogel i jk te behouden en 
ook tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de omwonenden , is een aantal 
gesprekken met hen gevoerd. Op basis van de gevoerde gesprekken en de daar in besproken 
oplossingsr icht ingen worden de volgende aanpass ingen voor het DSO Plantage voorgeste ld: 

• Het is mogeli jk tegemoet te komen aan het bezwaar van bewoners tegen de 
bezoekersparkeerplaatsen langs de ontslui t ingsweg naar de Kom van 
Aaiweg/Essenpark. Het aantal bezoekersparkeerp laatsen kan worden verminderd tot 
drie. Deze parkeerplaatsen kunnen ook zo gesi tueerd worden dat hierdoor eventuele 
overlast voor bewoners van Essenpark nr 2 vermindert . Bovendien wordt hierdoor ook 
meer bestaand groen behouden. 

• Het idee van b e w o n e r s / W N om de ontslui t ingsweg naar de Kom van 
Aaiweg/Essenpark ter plaatse van de aanslui t ing vorm te geven als een uitrit is een 
goede en logische suggest ie. Dit wordt meegenomen in de vo lgende fase, wanneer 
het ontwerp van wegen en openbare ruimte verder wordt uitgewerkt. 

• Op de grens van Essenpark en Samsomve ld wordt de beoogde groenstrook 
doorgetrokken tot aan de bestaande houtwal langs het Wi lgenpark en dusdanig 
vormgegeven dat hierdoor de privacy van de bewoners van het Essenpark wordt 
vergroot. In de prakti jk betekent dit dat de strook wordt ingeplant met bomen en 
struiken. De precieze invull ing van deze strook zal in over leg met bewoners worden 
vormgegeven. Ook moet nog gekeken worden hoe het onderhoud van de watergang 
en de betref fende groenstrook wordt opgelost. H iermee wordt tegemoet gekomen aan 
wensen van bewoners . Consequent ie is wel dat h ierdoor het ui tgeefbaar oppervlak 
vermindert . 

• De bestaande houtwal op het Samsomve ld wordt de komende jaren gedund en nieuw 
groen wordt bi jgeplant. Hierbij wordt op verzoek van bewoners van het Wi lgenpark ook 
gebruik gemaak t van groenbl i jvers. Daardoor zal ook in de w in termaanden, wanneer 
de houtwal geen dichte afscherming is wat meer pr ivacy tussen de woningen onderl ing 
ontstaan. Met de betref fende bewoners zal de ui twerking worden a fgestemd. 

• Bij de ui twerking van het parkeerterrein van LTC de Munnik en STM zal bij de 
aankleding van het parkeerterrein met groen zeker ook gelet worden op het uitzicht 
wat de bewoners van het appar tementencomplex aan de Hoogmadeseweg kri jgen op 
het terrein. Voorgeste ld wordt om de parkeeroplossing in samenspraak met zowel 
LTC, STM, ontwikkelaar Bohemen (vanwege de relatie met de naastgelegen 
won ingen) als bewoners plaats te laten v inden. 

• Door bewoners is gesteld dat de ontsluit ing van de bestaande woning in het 
p langebied en de nieuw te bouwen won ing daarnaast vanaf de Hoogmadeseweg kan 
plaatsvinden. Het voorstel is om deze optie we l op te nemen en te benoemen in het 
DSO Plantage, maar het concrete onderzoek naar de mogel i jkheden en 
onmogel i jkheden van deze wi jze van ontslui ten in de vo lgende fase te onderzoeken. 
Deze optie zal dan ook nader besproken moeten worden met de bewoners van de 
bestaande won ing . Tegel i jkert i jd blijft de optie om deze twee won ingen vanaf de zi jde 



van de Kom van Aa iweg te ontslui ten als terugvalopt ie gehandhaafd in het 
s tedenbouwkund ig ontwerp. 

Bewoners maken zich zorgen over de bouw van won ingen en de verwachte bouwoverlast . 
Het streven is het bouwterrein te zi jner tijd via de Hoogmadeseweg te ontsluiten en de 
doorloopt i jd van de bouwwerkzaamheden zo kort mogel i jk te laten duren. In ieder geval 
zul len, zodra concrete bouwact iv i te i ten gepland staan bewoners daarover vroegti jdig worden 
geïn formeerd. Dit is de gebruikel i jke werkwi jze. 

Bewoners hebben gevraagd de maximale hoogte van de won ingen op met name het 
Samsomve ld te ver lagen. Het col lege ziet geen reële mogel i jkheden tegemoet te komen aan 
deze wens vanwege de impact die dit zal hebben op de beeldkwali teit van het plan en de 
opbrengst van de individuele won ing . Een lagere won ing zal betekenen dat de vorm en 
inhoud van de woning verandert . In de gewenste beeldkwali tei t zul len dan de huidige 
won ingen vervangen worden door lagere won ingen met een afgeplat puntdak. Door een 
kleinere inhoud van de won ing zul len ook de opbrengsten a fnemen. O m de woningen toch 
enigszins dezel fde inhoud te geven zul len ze breder moeten worden. Het doorzicht tussen de 
won ingen door zal daardoor nagenoeg verdwi jnen. Het col lege kiest op het onderdeel 
'nokhoogte ' voor het behoud van de in 2008 bestuurl i jk vastgestelde randvoorwaarden en 
u i tgangspunten. 

Aan de wens om minder won ingen of in het geheel niet te bouwen op het Samsomve ld , om 
daarmee uitzicht en privacy te bewaren voor huidige bewoners van Essenpark en Wi lgenpark, 
wordt niet tegemoet gekomen. Dit tast het ontwerp en het rendement van de ontwikkel ing te 
zeer aan. Daarmee worden geste lde doelen, real iseren van won ingbouw en het real iseren 
van grondopbrengsten c.q. het verl ies beperken, niet of onvo ldoende gereal iseerd. 

Vervolg 
Na instemming van de gemeenteraad met het DSO Plantage en de in deze brief genoemde 
aanpass ingen zul len deze aanpass ingen verwerkt worden in het DSO Plantage (indien 
aanpass ing in het DSO noodzakel i jk is) en zal hiervan een nieuwe definit ieve versie 
vervaardigt worden. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders , 

A . H . Schouten 
secretaris 

L.M. Dr iessen-Jansen 
burgemeester 

Bij lage 1 Vers lag van het gesprek met de heer B loemendaal en de heer Van Winterswi jk 
Bij lage 2 Vers lag van het gesprek met de heer Van Overmeire 
Bij lage 3 Vers lag van het gesprek met omwonenden van de Plantage 



Definitief ve rs lag overleg met de heer B loemendaa l en V a n Winterswijk inzake 

S tedenbouwkundig plan Plantage 

Datum 11 d e c e m b e r 2012 

Aanwez ig De heer C. Wassenaar 
(voorzitter) 

KW Wethouder Leiderdorp 

De heer Bloemendaal Hoogmadeseweg 43 

De heer Van Winterswijk Vronkenlaan 31 

De heer W. Makken Projectleider Plantage 

Distributie A a n w e z i g e n , gemeenteraad 

Le iderorp 

Agendapunten Actie 

1. Opening 
Wethouder Kees Wassenaar heet de heer Bloemendaal en de heer Van Winterswijk 
welkom. Bedoeling van het gesprek is om te verkennen op welke punten aan bezwaren 
van de heer Bloemendaal tegen het Stedenbouwkundig ontwerp Plantage tegemoet zou 
kunnen worden gekomen. 

Wethouder Wassenaar licht eerst nog kort toe hoe de procedures rond het 
bestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan zich tot elkaar verhouden. In het 
bestemmingsplan wordt vooral geregeld dat er gebouwd mag worden op de Plantage en 
in grove lijnen hoe. Het stedenbouwkundig plan beschrijft in detail aan welke 
randvoorwaarden de ontwikkeling moet voldoen en welke overige uitgangspunten worden 
gehanteerd. Het stedenbouwkundig plan wordt gebruikt om een ontwikkelvoorstel van de 
ontwikkelaar te kunnen beoordelen. 

2. Bezwaren en opmerkingen 
De heer Bloemendaal heeft de volgende bezwaren en opmerkingen: 

• De heer Bloemendaal heeft bezwaar tegen bebouwing op het Samsomveld. De 
heer Bloemendaal betoogt dat er sprake is van een bezit van erfdienstbaarheid. 
Licht en uitzicht zijn in het verleden volgens de heer Bloemendaal door de 
gemeente gegarandeerd. De groensingel op het Samsomveld is volgens 
Bloemendaal destijds niet doorgetrokken om zo het vrije uitzicht te kunnen 
garanderen. Dit is destijds zo met de gemeente besproken. 

• De heer Bloemendaal vraagt wethouder Wassenaar of de gemeente niet teveel 
gebonden is aan afspraken met ontwikkelaar Bohemen. 

Wethouder Wassenaar antwoord dat van een erfdienstbaarheid uit eigen onderzoek niets 
gebleken is. Met het behoud van bestaand groen gaat de gemeente, mede op verzoek 
van bewoners, al erg ver, het behoud van het vrije uitzicht is echter niet mogelijk. 
De wethouder geeft aan dat de gemeente niet gebonden is aan Bohemen, maar geeft aan 
dat er wel een relatie is met de Bohemen. De gemeente is bovenal gebonden aan de 
afspraken die in het kader van de A4 verbreding gemaakt zijn met Rijkswaterstaat. De 
opbrengsten van Plantage moeten in dat kader gezien worden. Als bewoners zelf het 
terrein willen kopen en met een grondbod komen zal de wethouder dat serieus 
beoordelen. 

3. Sluiting 
De heer Bloemendaal bedankt tot slot de heer Wassenaar voor de uitnodiging. Hij geeft 
aan dit gesprek zeer te waarderen. De heer Wassenaar vraagt tot slot of de heer 
Bloemendaal nog eens wil nadenken over een andere wijze van tegemoetkoming, anders 
dan het niet bebouwen van het Samsomveld. 



fel. 1 

Definitief v e r s l a g van het over leg met de heer V a n Overmeire inzake 

S tedenbouwkundig plan Plantage 

Datum 11 d e c e m b e r 2012 

Aanwez ig De heer C. Wassenaar 
(voorzitter) 

Wethouder Leiderdorp 

De heer A. van Overmeire Wilgenpark 3 

De heer W. Makken Projectleider Plantage 

Afwezig 

Distributie A a n w e z i g e n , a fwezigen, 

gemeenteraad Leiderorp 

Agendapunten Actie 

1. Opening 
Wethouder Kees Wassenaar heet de heer Van Overmeire welkom. Bedoeling van het 
gesprek is om te verkennen op welke punten aan bezwaren van de heer Van Overmeire 
tegen het Stedenbouwkundig Ontwerp Plantage tegemoet zou kunnen worden gekomen. 

2. Bezwaren en opmerkingen 
De heer Van Overmeire spreekt zijn waardering uit voor het plan Plantage. Hij geeft aan 
dat ook al eerder te hebben gedaan middels een inspraakreactie. Belangrijkste bezwaar 
voor de heer Van Overmeire is de bouwhoogte van de huizen op het Samsomveld. De 
heer Van Overmeire is van mening dat de hoogte meer in relatie moet staan tot de 
bouwhoogte van de huizen op het Wilgenpark. 

Wethouder Wassenaar geeft aan voor wat betreft bouwhoogte gebonden te zijn aan 
eerdere bestuurlijke besluiten daarover 

De heer van Overmeire merkt hierbij op dat in het verleden ten tijde van de bouw van het 
Wilgenpark niet alleen gekeken is naar de wettelijke toegestane bouwhoogte, maar dat 
wel degelijk ook gekeken is naar een meer geleidelijke overgang op de gevelhoogte van 
de naastliggende bebouwing. Om die reden zijn destijds de kaphoogten van zowel de 
even als de oneven nummers in het Wilgenpark lager vastgesteld dan destijds maximaal 
was toegestaan. Hij vindt dat dat principe naar analogie moet worden toegepast op de 
huidige situatie. Het zou in de rede liggen om de architect te vragen hiermede rekening te 
houden. Dat was overigens ook de opmerking van een van de burgerraadsleden (dhr 
Reidsma) tijdens de presentatieavond voor raadsleden op 21 November 2012. 

De heer Van Overmeire vraagt of dan tenminste de groenstrook voor zien kan worden van 
groenblijvende bomen en/of struiken. In de zomer, als de bomen in het blad zitten, zullen 
de woningen niet te zien zijn, omdat de bomen hoger zijn dan 10 meter. In de winter ki jk je 
echter door de houtwal heen. Als er dan groenblijvende struiken en bomen bijgeplant 
worden voorkomt dit inkijk. 

De heer Wassenaar geeft aan dat bij het onderhoud van de groensingel de afgelopen 
jaren achterstand is ontstaan. Dit wordt de komende jaren hersteld. Daarbij zal ook 
worden gedund en bijgeplant. Het is een goed idee om daarbij ook groenblijvers te 
gebruiken. Over de invulling van de beplanting (soorten en aantallen) moet dan nog een 
keer met elkaar gesproken worden. 

De heer Van Overmeire vraagt aandacht voor de naar zijn eigen waarneming toegenomen 
geluidsoverlast sinds de verdieping van de A4. De heer Makken geeft aan dat dit mogelijk 
komt doordat de geluidsschermen/geluidswal nog niet geheel zijn doorgetrokken vanaf de 
Ericalaan tot aan het Gemeentehuis. De heer Makken zal nadere informatie hierover 
sturen (Naschrift: dit is inmiddels gedaan). 



De heer Van Overmeire informeert naar de financiële haalbaarheid en resultaten uit het 
deelproject op het Samsomveld. De heer Wassenaar geeft een korte toelichting. 
Opbrengsten van de ontwikkeling van Plantage dragen bij aan het W4-project als geheel 
en betere inpassing van de verdiepte A4 in het bijzonder. 

3. Sluiting 
De heer Van Overmeire bedankt de heer Wassenaar voor het gesprek. 



Definitief ve rs lag over leg met o m w o n e n d e n Plantage 

Datum 20 d e c e m b e r 2012 

Aanwez ig De heer C. Wassenaar 
(voorzitter) 

Wethouder Leiderdorp 

De heer C. van der Vlist Essenpark 2 

De heer en mevrouw Van Tijen Wilgenpark 5 

De heer N. Hollebeek Hoogmadeseweg 56j 

Mevrouw Kramer Stichting Buurtactief Het Oude Dorp 

De heer M. Prins Stichting Buurtactief Het Oude Dorp 

Mevrouw A. Prillwitz Schoolstraat 14 

De heer H. Tigchelaar Bewonersvereniging Essenpark p/a 
Essenpark 10 

De heer J. Pool Bewonersvereniging Essenpark p/a 
Essenpark 10 

De heer Hoekstra en mevrouw 
Bouwman 

Kom van Aaiweg 16 

De heer W. Makken Projectleider Plantage 

Afwezig De heer Sperna Weiland Comité Doesbrug p/a Doeslaan 14 

Distributie A a n w e z i g e n , a fwezigen, 

gemeenteraad Leiderorp 

Agendapunten Actie 

1. Opening 

Wethouder Kees Wassenaar heet de aanwezigen welkom. Hij meldt dat de heer 
Sperna Weiland van Comité Doesbrug verhinderd is. 

Bedoeling van de avond is om te verkennen op welke punten aan bezwaren van 
omwonenden tegen het Stedenbouwkundig ontwerp Plantage tegemoet zou kunnen 
worden gekomen. 

2. Bezwaren en opmerkingen 

De heer Van der Vlist noemt de volgende punten: 
• De heer Van der Vlist maakt bezwaar tegen de aanleg van de 8 

bezoekersparkeerplaatsen langs de ontsluitingsweg naar de Kom Van Aaiweg. 
Deze parkeerplekken grenzen aan de woonkavel van de heer Van der Vlist. De 
heer Van der Vlist verzoekt deze parkeerplaatsen daar weg te halen of ze te 
verminderen. Bovendien zou de heer van der Vlist het haaks parkeren graag 
gewijzigd zien in schuin of langsparkeren. Bovendien zou de heer Van der 
Vlist, als er toch een aantal parkeerplaatsen moeten blijven, graag zien dat de 
parkeerplaatsen opgeschoven worden naar de hoek, waar de weg een bocht 
maakt. De heer Van der Vlist is van mening dat er al voldoende 
parkeerplaatsen op eigen terrein in het gebied zijn en dat aparte 
bezoekersparkeerplaatsen niet nodig zijn. 

• De heer Van der Vlist ziet graag een groene afscheiding, een groenwal die 



wordt doorgetrokken, zodat er privacy komt. 
• Kruising van de ontsluitingsweg met de Kom Van Aaiweg/ Essenpark 

vormgeven als uitrit, niet als gelijkwaardige kruising. 
• De heer Van der Vlist ziet graag dat het aantal te bouwen huizen op het 

Samsomveld, grenzend aan het Essenpark, vermindert en de maximale 
hoogte van de huizen verlaagd wordt. De heer Van der Vlist ziet de maximale 
bouwhoogte graag een meter lager. 

• Kan er toegezegd worden dat de woningen niet naar achteren (richting 
Essenpark) worden geschoven? 

De heer Van der Vlist doet een nadrukkelijk beroep op het college om, naar aanleiding 
van dit overleg, nu zelf met een voorstel met wijzigingen te komen en dit aan de 
gemeenteraad voor te leggen. 

Wethouder Wassenaar geeft aan dat de groenstrook zal worden doorgetrokken zodat 
er meer privacy ontstaat. In de uitwerking moet nader bekeken worden hoe hoog en 
hoe breed het groen moet worden. Dit punt nemen we mee. 
Parkeren op de Plantage is op basis van de gemeentelijke parkeernorm, maar de 
berekening zal opnieuw bekeken worden. Wellicht kunnen er een aantal 
parkeerplaatsen verdwijnen en/of worden verlegd. Wethouder Wassenaar zegt toe te 
zullen controleren hoe de parkeernorm is toegepast. 
In de raadsvergadering heeft Groen Links gesuggereerd om het bezoekersparkeren op 
te lossen in het Essenpark. Daar zijn weliswaar voldoende parkeerplaatsen voor 
bezoekers, maar de loopafstand naar de nieuw te bouwen woningen is (te) groot. 
Bezoekers zullen dan eerder parkeren aan de Kom van Aaiweg. En daarmee wordt het 
bezoekersparkeren een probleem voor die bewoners. Daarom heeft dit niet de 
voorkeur van de wethouder. De wethouder hecht er aan het bezoekersparkeren op te 
lossen binnen het plangebied. 
Wethouder Wassenaar geeft aan dat hij zich wat betreft de hoogte van de woningen en 
de aantallen gebonden voelt aan de eerdere besluiten daarover. De grootte, vorm en 
het aantal woningen bepaalt bovendien voor een groot deel de opbrengst van de 
ontwikkeling. 

(Naschrift: Voor de categorie woningen op de Plantage geldt een parkeernorm van 1,8 
parkeerplaats (pp) per woning (dit is de norm voor nieuwbouw inclusief reservering 
voor toekomstige groei, inclusief 0,3 pp voor bezoekersparkeren). Voor 
bezoekersparkeerplaatsen geldt dat deze parkeerplaatsen in de openbare ruimte 
gelegen dienen te zijn. Dit betekent dat voor 22 woningen 7 parkeerplaatsen en voor 
26 woningen (maximaal aantal te bouwen woningen volgens de randvoorwaardenkaart 
uit het DSO Plantage + een bestaande woning) 8 bezoekersparkeerplaatsen in de 
openbare ruimte dienen te worden aangelegd. In het plan zijn nu 16 
bezoekersparkeerplaatsen geprojecteerd. Het aantal bezoekersparkeerplaatsen ter 
plaatse van de ontsluitingsweg kan met 5 plaatsen verminderd worden zodat er 3 
overblijven.) 

De heer Van Tijen noemt de volgende punten en verwijst daarbij voor de volledigheid 
ook naar de brief van 19 december 2012 (als bijlage bijgevoegd): 

• De heer Van Tijen wil graag een lagere maximale nokhoogte voor de woningen 
op het Samsomveld. 

• De heer Van Tijen wil graag minder woningen op het Samsomveld en ziet de 
woningen graag anders gesitueerd. Twee woningen aan de zijde van de 
Hoogmadeseweg concentreren op het kavel in de zuidhoek van het 
Samsomveld. 

• De woningen die grenzen aan het Essenpark graag opschuiven richting het 
Essenpark conform de tekening in de brief van 19 december 2012 (zie bijlage). 

• De woningen aan de noordzijde van het Samsomveld ziet de heer Van Tijen 
graag ontsloten worden via het Essenlaantje in plaats van via een aparte 
ontsluitingsweg. Meneer Van Tijen verwijst voor een alternatieve ontsluiting 
van de twee woningen grenzend aan het Zwarte Pad naar de brief die 19 
december 2012 aan college en gemeenteraad is verzonden (zie bijlage). 

• Voorzie de woningen van aanbouwgarages in plaats van losse garages zodat 



een beter ruimtelijk effect ontstaat. 
• Laat de bezoekersparkeerplaatsen langs de ontsluitingsweg vanaf de Kom van 

Aaiweg/ Essenpark vervallen. 
• Voorgesteld wordt het onderhoudspad langs de houtwal te laten vervallen en 

het onderhoud van de watergang (weer) met een vaartuig te gaan doen. De 
hoofdwatergang tussen Essenpark en Wilgenpark wordt namelijk ook met een 
vaartuig gedaan. 

• Als gebouwd gaat worden, kan dan de werkweg via de Hoogmadeseweg 
lopen? 

Naar aanleiding van de suggestie van de heer van Tijen (vierde punt hiervoor) over 
ontsluiting via het Essenlaantje merkt de heer Tigchelaar op dat deze suggestie 
niet overeenkomstig de randvoorwaarden van het plan is. Het Essenlaantje blijft in 
zijn huidige vorm gehandhaafd. De heer van Tijen stemt hiermee in mits de 
nieuwe, naast het Essenlaantje gelegen, toegangsweg boomvriendelijk wordt 
aangelegd/ingericht. 

Wethouder Wassenaar geeft ten aanzien van het onderhoudspad aan dat hier nog 
eens naar gekeken kan worden. 
Wat betreft de positionering en aard van de woning en garages geeft de wethouder 
aan dat het kaders betreft waarbinnen de ontwikkelaar de vrijheid heeft om 
woningbouw in te vullen. De daadwerkelijke invulling staat nog niet vast en zal 
bovendien op kwaliteit beoordeeld worden. 
De wethouder constateert dat de wens om woningen naar achteren op de kavel te 
verplaatsen strijdig is met de wens van de heer Van der Vlist om dit juist niet te 
doen. 
De wethouder geeft aan te begrijpen dat bewoners graag het Zwarte Pad in het 
geheel ongemoeid laten. In het DSO is de keuze gemaakt om centraal in het 
nieuwe woongebied kwalitatief hoogwaardig groen aan te brengen en daar geen 
weg doorheen te leggen. De wethouder geeft aan dit punt nog een keer met de 
ontwikkelaar te willen bespreken. 
Naar de parkeerplaatsen wordt, zoals hiervoor gemeld, nog eens goed gekeken. 

De heer Hollebeek noemt de volgende punten: 
• De heer Hollebeek maakt bezwaar tegen de hoogte van de drie woningen die 

aan de Hoogmadeseweg, tegenover de bestaande woningen, staan 
geprojecteerd. De heer Hollebeek betoogt dat het appartementengebouw 9 
meter hoog is en dat daar aan de overzijde van de weg een vergelijkbare 
hoogte bij past. De heer Hollebeek stelt voor de maximale hoogte van deze 
woningen terug te brengen naar de hoogte van het DSO uit 2008. 

• De heer Hollebeek is van mening dat het aantal parkeerplaatsen voor het 
tennispark groter moet. De heer Hollebeek geeft aan dat er nu al 
parkeeroverlast is voor de bewoners, doordat er door bezoekers van het 
zwembad of het tennispark op de parkeerplaatsen behorende bij de 
appartementen wordt geparkeerd. 

• Aan de kopgevel van de tennishal bevinden zich bomen. De heer Hollebeek 
doet het verzoek 2 a 3 bomen te plaatsen langs de zuidgevelzijde van de 
tennishal (achter de 3 nieuw te bouwen woningen), De tennishal wordt dan 
deels aan het zicht onttrokken en vormt meer een eenheid met de omgeving. 

De heer Wassenaar geeft aan dat de maximale hoogte van de betreffende woningen 
uit het DSO dezelfde is als de hoogte die voor die woningen genoemd werd in het DSO 
uit 2008, maar zal het voor de volledigheid controleren. 

(Naschrift: in het DSO Plantage uit 2008 is tegenover het appartementencomplex aan 
de Hoogmadeseweg sprake van 18 woningen met een maximale nokhoogte van 12 
meter en 3 (volledige) bouwlagen. In het DSO Plantage uit 2012 is sprake van een 
maximale nokhoogte van 12 meter, 2 lagen en een verplichte kap) 

Wethouder Wassenaar geeft aan dat er in principe meer parkeerplaatsen voor het 
tennispark mogen worden aangelegd, maar dan wel op eigen terrein van LTC/STM. Bij 



de uitwerking van het parkeerterrein zal bekeken worden of er binnen het plangebied 
Plantage voor LTC/STM nog extra parkeerplekken kunnen worden aangelegd. 
Wethouder Wassenaar doet ook de suggestie de parkeeroverlast voor bewoners te 
beperken door een bord te plaatsen waarop aangegeven staat dat parkeren bij de 
appartementen uitsluitend voor bewoners/bezoekers Hoogmadeseweg 54/56 bedoeld 
is. 

De heer Prins van Stichting Buurtactief Het Oude Dorp heeft een aantal vragen over de 
stand van zaken rondom de voorbereiding van de archeologische opgraving: 

• Is er vooronderzoek gedaan? 
• Staat al vast hoe opgegraven zal worden/ wat is de stand van zaken? 

De heer Makken licht toe dat al enige tijd geleden booronderzoek heeft 
plaatsgevonden en proefsleuven zijn gegraven. Daar is een onderzoeksrapport van 
gemaakt. Op basis van dit onderzoeksrapport is een programma van eisen opgesteld 
door de Universiteit van Amsterdam voor de toekomstige opgraving. Dit is gebeurd 
onder auspiciën van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit programma van 
eisen is in concept gereed. Uiteindelijk zal opgegraven worden waar de huizen worden 
gebouwd. Het is de intentie van de Rijksdienst om de delen van het gebied die niet 
opgegraven worden een beschermde status te geven. Het is de bedoeling dat de 
opgraving in 2013 wordt uitgevoerd. 

Mevrouw Prillwitz noemt de volgende punten: 
• Mevrouw Prillwitz wenst ontsluiting van de twee woningen die grenzen aan het 

Zwarte Pad via de Hoogmadeseweg. Mevrouw Prillwitz is van mening dat het 
niet nodig is voor de bereikbaarheid van deze twee woningen een weg aan te 
leggen over het Zwarte Pad. 

• Watercompensatie voor Plantage zoals beschreven in het DSO Plantage lijkt 
tegenstrijdig met uitbreiding begraafplaats in het bestemmingsplan. 

• Mevrouw Prillwitz vraagt nadrukkelijk aandacht voor de bouwwerkzaamheden 
en vindt dat bouwwerkzaamheden vanaf de Hoogmadeseweg plaats moeten 
vinden in verband met de overlast voor de Kom van Aaiweg/Essenpark. Het 
bosplantsoen aan de zijde van de Kom van Aaiweg/Essenpark moet/ kan dan 
gespaard blijven. 

De heer Wassenaar verwijst voor het antwoord op de wens om twee woningen op een 
andere wijze te ontsluiten naar voorgaande sprekers. 
De heer Wassenaar zegt toe te zullen nagaan of het bestemmingsplan in tegenspraak 
is met DSO Plantage. 

(Naschrift: Voor nieuwe ontwikkelingen die toename van verhard oppervlak tot gevolg 
hebben, dient water gecompenseerd te worden. Hiervoor dient door het 
Hoogheemraadschap van Rijnland toestemming te worden verleend. 
Watercompensatie geldt ook voor de projecten binnen W4. Binnen het W4-project zijn 
aparte waterhuishoudingsplannen in overleg met het Hoogheemraadschap opgesteld. 
Nog niet al deze plannen zijn gerealiseerd en nieuwe ontwikkelingen zijn nog niet 
allemaal in de legger van het Hoogheemraadschap verwerkt. In overleg met het 
Hoogheemraadschap is de huidige legger opgenomen in het bestemmingsplan W4). 

De heer Tigchelaar noemt de volgende punten: 
• Het Zwarte Pad niet gebruiken als ontsluiting voor de woning van Van 

Leeuwen en de nieuw te bouwen woning. Toen in 2008 het verzoek tot 
ontsluiting via de Hoogmadeseweg werd neergelegd was het toenmalige 
tegenargument dat het park doorsneden zou worden. Dat argument geldt 
volgens de heer Tigchelaar niet meer. Deze ontsluiting zou nu direct langs de 
tennishal lopen en dan al snel aantakken op een reeds bestaande ontsluiting. 
De groene ruimte ter plaatse is volgens de heer Tigchelaar zo beperkt dat 
nauwelijks van een park gesproken kan worden. De heer Tigchelaar is van 
mening dat dit een beter compromis is ook uit oogpunt van de ongewenste 
verkeersdoorsnijding van het Essenlaantje. 

• De heer Tigchelaar vraagt aandacht voor de groenstrook tussen Essenpark en 



Plantage. De heer Tigchelaar wil daar graag een groenstrook vergelijkbaar met 
de huidige houtwal. In de ateliers is destijds al gevraagd om een groene 
afscheiding, een visuele afscheiding. Op de inspraakreactie van 2008 heeft de 
gemeente geantwoord dat een groene afscheiding goed mogelijk werd geacht. 

• De heer Tigchelaar pleit voor een lagere nokhoogte van de woningen. De heer 
Tigchelaar is van mening dat de nokhoogte te hoog is in vergelijking met de 
omliggende bebouwing. Ter illustratie overhandigt de heer Tigchelaar een 
tekening met een inventarisatie van de verschillende maximaal toegestane 
bouwhoogtes (nok- en goothoogtes ontleend aan het 
ontwerpbestemmingsplan W4) van bebouwing in de omgeving (zie bijlage). De 
heer Makken constateert dat de werkelijke bouwhoogte van de woningen aan 
de Kom van Aaiweg niet 10 meter bedraagt zoals op de tekening van de heer 
Tigchelaar aangegeven, maar 11,30 meter. Mevrouw Bouwman, bewoonster 
van een van deze woningen beaamt dit. 

De heer Pool noemt de volgende punten en verwijst daarbij naar de brief van Veilig 
Verkeer Nederland (zie bijlage): 

• Verkeersveiligheid bij de school/voor schoolgaande kinderen is een 
aandachtspunt. Veilig Verkeer Nederland adviseert de ontsluiting naar de Kom 
van Aaiweg/Essenpark vorm te geven als uitrit, (zie bijlage) 

• De heer Pool maakt zich zorgen over de bouwoverlast. De heer Pool baseert 
dat op de schriftelijke berichten van Bohemen waarin te lezen valt dat 
verkochte huizen direct zullen worden gebouwd. Als de verkoop bij de huidige 
woningmarkt jaren gaat duren betekent dat ook een langdurige bouwoverlast. 

• De heer Pool verzoekt om geen dakkapellen aan de zijde van de woningen in 
het Essenpark te plaatsen uit privacyoverwegingen. 

De heer Pool geeft aan dat, als de disproportionele bouwhoogte niet aan de omgeving 
wordt aangepast, de bewoners door de gemeente gedwongen worden bij de Raad van 
State in beroep te gaan. 

Wethouder Wassenaar geeft aan dat de uitwerking van de wijze waarop de 
ontsluitingsweg aansluit op Kom van Aaiweg/ Essenpark in de volgende fase concreet 
wordt uitgewerkt. Het advies van VVN lijkt een goede oplossing voor deze kruising en 
zal betrokken worden bij de uitwerking. 
De heer Wassenaar verwijst voor het antwoord op de wens om twee woningen op een 
andere wijze te ontsluiten naar voorgaande sprekers. 

De heer Hoekstra en mevrouw Bouwman (namens de bewoners van Kom van Aaiweg 
4-16) noemen de volgende punten: 

• Ontsluiting van de ontwikkeling bij voorkeur geheel via de Hoogmadeseweg. 
• Groenstrook op de grens tussen Essenpark en Samsomveld doortrekken. 
• Het aantal bezoekersparkeerplaatsen langs de ontsluitingsweg vanaf de Kom 

van Aaiweg verminderen en verschuiven naar de hoek die door de heer Van 
der Vlist is aangegeven (of naar elders in de Plantage). Het is niet wenselijk 
om de parkeerplaatsen in hun geheel te laten vervallen omdat bezoekers dan 
in de Kom van Aaiweg gaan parkeren. 

• Wens is om parkeerplaatsen naast elkaar te situeren op de kavel (zodat ze ook 
daadwerkelijk als parkeerplaats gebruikt gaan worden). Dit staat weliswaar zo 
op tekening aangegeven, maar kan dit ook nu al zo vastgelegd worden? 

• Wens is om het huis dat direct achter de Kom van Aaiweg 16 is gesitueerd tuin 
aan tuin te tekenen. Zo stond het ook in de tekening maar in de schriftelijke 
beantwoording leek er nog ruimte te zijn om dit anders in te vullen. 

• Bouwverkeer via de Hoogmadeseweg laten lopen vanwege het grote aantal 
schoolgaande kinderen op de Kom van Aaiweg. 

• Er bestaat nog steeds de wens om een kleine strook van het Zwarte Pad, 
direct grenzend aan de eigen tuin, te kopen. Deze wens hebben ook de andere 
bewoners van de woningen die grenzen aan het Zwarte Pad. 

• Wens om ontsluiting van de twee woningen die grenzen aan het Zwarte Pad 
via de Hoogmadese Weg te laten verlopen (zie opmerkingen van de heer van 
Tijen en anderen hierover). Deze optie zorgt ervoor dat het Essenlaantje niet 



zal worden doorkruist door auto's. 
• Indien de twee huizen toch nog moeten worden ontsloten via de Kom van 

Aaiweg dan niet ten koste van de groenstrook van het Zwarte Pad. 
• Spreken hun waardering uit voor het gesprek en uiten de wens dat de 

communicatie op deze manier verder verloopt. 

Wethouder Wassenaar verwijst voor de antwoorden op een aantal van de 
opmerkingen naar de eerder gegeven antwoorden. 
Verkoop van het Zwarte Pad ligt niet voor de hand, juist omdat andere bewoners er 
waarde aan hechten dat het Zwarte Pad onaangetast blijft. 

Aanwezigen vragen wethouder Wassenaar of omwonenden het te ontwikkelen terrein 
kunnen kopen. De wethouder antwoordt dat een eventueel grondbod van 
omwonenden serieus zal worden beoordeeld. 

3. Sluiting 

Van de avond zal een verslag worden gemaakt en aan de aanwezigen ter controle 
worden toegestuurd. Het verslag zal daarna aan de gemeenteraad ter informatie 
gestuurd worden. 

De wethouder sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst. 



drs. J . E . v. Tijen 
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Aan het College van B.&W. en de Gemeenteraad van de GemeèntëXeTdéfaörp, 19-12-2012 
Postbus 35, 

2350 AA Leiderdorp. • • • • • • • • • • • • 

Betreft: Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Plantage (DSO Plantage) 20/122/2uT2 

Geacht College en leden van de Gemeenteraad, 

-In de vergadering van de Gemeenteraad van 17 december j l . vond bespreking van de DSO Plantage versie nov. 
2012 plaats. De raad stelde de besluitvorming over dat DSO-plan uit tot de aansluitende raadsvergadering van 4 
februari a.s., zodat het College eerst nog gesprekken met omwonenden over dat plan zou kunnen afronden. 
In de raad was in het algemeen waardering voor dit plan, zo echter niet bij de omwonenden en wijkbewoners. 
De ratio van het DSO-plan is te dienen als financieringsbron voor de extra kosten voor op verzoek van de ge
meente Leiderdorp aangebrachte verbeterpunten in de vernieuwde A4 bij Leiderdorp (tw. verdiepte ligging en 
met tunnel onder de oude Rijn). De vraag rijst of het rechtvaardig is deze extra kosten in rekening te brengen bij 
een klein gedeelte van de gemeente in plaats van via verrekening aan alle bewoners van onze gemeente, zo bij
voorbeeld via een tijdelijke A4-WOZ-opslag over een aantal WOZ-jaren. 

-In de afgelopen jaren is bij het opstellen van met name het DSO-plan voor de bebouwing van bet Samson veld 
weinig tot geen rekening gehouden met de wensen van de omwonenden. Bij het thans voorliggende definitieve 
DSO-plan is van het Samsonveld weinig tot niets overgebleven. Dit terwijl dat Samson veld thans in feite het 
enige stuk natuurschoon van de wijk is, waar veel wijkbewoners regelmatig gebruik van maken en dat tot groot 
genot strekt van alle direct omwonenden. Eerder door omwonenden ingediende alternatieven voor dit DSO-plan 
zijn door de gemeente steeds afgewezen.. 

-Thans een laatste poging voor een alternatieve uitwerking van dit DSO-plan met volledig behoud van de door de 
gemeente voorgestane bebouwingsdichtheid, maar met een aantal verbeterpunten waardoor het DSO-plan voor 
de wijkbewoners en omwonenden iets meer aanvaardbaar wordt. De verbeterpunten zijn zoals duidelijk 
aangegeven op de als bijlage bijgevoegde alternatieve uitwerking: 

-De viuVs met de bouwnummers 1 t/m 11 op het Samsonveld krijgen een opgeschoven ligging met thans aan de 
voorkant een aangebouwde garage (i.p.v. 11 losstaande garageboxen) en 2 parkeerplaatsen in de voortuin. Het 
restant middenveld oogt daardoor aanmerkelijk ruimer en alle 11 villa"s krijgen een achtertuin met mogelijke 
gezichtspri vacy en een thans met de auto voor de bewoners en bezoekers aan de voorkant bereikbare woning. 
-Door alle 11 villa"s op het Samsonveld te voorzien van een aanbouwgarage komen de 11 losstaande garages op 
het Samsonveld te vervallen met verbeterd ruimtelijk effect en aldus een lagere bebouwingsdichtheid. 
-De 8 parkeerplaatsen waar de Essenpark- en Kom van Aaiweg-bewoners het zicht op zouden krijgen komen te 
vervallen en de daarop thans aanwezige bomen en struiken blijven integraal gehandhaafd. 
-De entree per auto voor de bewoners van de bouwnrs. 7 t/m 11 vindt plaats via het Essenlaantje (daartoe te voor 
-zien van verkeersdrempels). 
-De autoentree voor de woning van de heer Van Leeuwen en bouwnr. 12 komt te liggen aan de voorkant van hun 
woning (de Hoogmadeseweg-kant), aldus voor deze bewoners geen noodzaak voor autogebruik van het Essen-
laantje/Zwarte Pad. 
-De bouwnrs. 1 en 2 komen naast elkaar in de zuidhoek van het Samsonveld. Aldus blijft ook hier een stukje 
Samsonveld behouden en blijft een beter zicht op groen in stand voor met name de bouwnrs. 1,2, 5 en 6 en voor 
de heer Bloemendaal op de Hoogmadeseweg nr. 43. 
-Voor een verbeterd ruimtelijk effect van de Samsonveldbebouwing is het ook zinvol de hoogte van de 11 villa"s 
te laten aansluiten bij die van de directe omgeving en terug te brengen van de thans voorziene 10 meter tot de 8 
meter van de Wilgenpark-villa"s gelegen naast het Samsonveld. Aldus ook een reductie in de bouwkosten 
bereikbaar van belang in het kader van de huidige slechte bouwmarkt 

-Gaarne Uw aandacht voor het bovenstaande. 
t 

Hoogachtend, 

Bijlage: plattegrond met alternatieve bebouwing voor DSO-pIantage 



Oe woningen op Kavel 13 lot en mat kavel 18 van onderstaande Indicatieve verkaveling kunnen ook als 
haHvrgstaande woningen worden uitgevoerd 

1 

hnp:/Avww. rxinernen.nl/info 

I 

•Ihfcfl pJsg IgjL^ig 

r 



2 O 1 

> 

u si 
a 2 * 5 m m O O 

o CD 

5 
! M l ! O) 

• i i I • 

ff MM ff »H 
\ si s l i « s i ir 
\ \\ if i if li ii \ i 

3 * 

I • - I 
CD 

r i f I I 1 1 I I 
U s ; I 1 U i i 11 El I I ï 

1 
S I * * 

l i l f 
cn CD 

5 CD CD 

i 

I 

M \ 
*** 

CO. 

CQ 

'^^J/k\\\\\\\\\\\ 

co CD 
CO i 

CD 
CD 

0 

\> J 
Cs 



bil ) 

Postbus 66 - 3800 AB Amersfoort 

Veilig Verkeer Nederland 
Stationsstraat 79 a 
3811 MH Amersfoort 

Aan de voorzitter van de Bewonersvereniging Essenpark 
De heer J. Pool 
Essenpark 10 
2351 CH Leiderdorp 

T: 08852488 00 
F: 088 524 88 99 
E: west@wn.nl 
I: www.veiliqverkeernederland.nl 

Kenmerk: Contactpersoon: 
Frank Meijer 

Doorkiesnummer: 
088 524 88 69 

Onderwerp: Amersfoort, 23 november 2012. 
Melding Verkeersonveilige situatie Essenpark 

Geachte heer Pool, 

Naar aanleiding van uw melding over de te verwachten verkeersonveilige situatie op het Essenpark in de 
gemeente Leiderdorp hebben wij de situatie op 14 november 2012 ter plaatse met u opgenomen. Een en ander 
geeft aanleiding tot het volgende. 

Het Essenpark ligt binnen de bebouwde kom van de gemeente Leiderdorp en ligt in het verlengde van de Kom 
van Aaiweg. Ter plaatse geldt een maximum toegestane snelheid van 3o km/uur Aan beide zijden bevindt zich 
vrijstaande bebouwing. Het betreft een rustige woonstraat en is een onderdeel van de schoolroute naar en van 
de aan de Kom van Aaiweg gelegen basisschool met circa 200 leerlingen. Ter hoogte van de school ontstaat 
vaak een onoverzichtelijke situatie doordat ouders hun kinderen met de auto naar school brengen en niet altijd 
de verkeersregels in acht nemen. De rijbaanbreedte van het Essenpark bedraagt circa 5,50 meter. Aan beide 
zijden is het mogelijk op diverse plaatsen naast de rijbaan te parkeren. Voor de voetgangers zijn geen 
voorzieningen aanwezig. Deze moeten gebruik maken van de rijbaan. 

Probleemstelling 
De gemeente heeft het voornemen om aan de oostzijde van het Essenpark aan beide kanten van de Essenlaan 
een zevental woningen te bouwen en deze te ontsluiten via een langs de Essenlaan aan te leggen 
parallelweg.Deze parallelweg wordt aangesloten op het Essenpark. Van deze ontsluiting zal ook een al 
bestaande woning gebruik gaan maken. 
De bewonersvereniging is van mening dat er een onoverzichtelijke situatie ontstaat en door de toename van het 
verkeer ook de verkeersveiligheid in het geding is. 

Op 19 november 2012 hebben wij overleg gevoerd met de afdeling verkeer van de gemeente Leiderdorp. Er zijn 
geen verkeersmetingen verricht op het Essenpark om reden dat gezien de lage verkeersintensiteit de noodzaak 
daarvoor niet aanwezig was. De bezwaren van de bewonersvereniging waren bekend. Er worden geen 
problemen verwacht. Men heeft het voornemen om na realisatie van de woningen de nieuwe situatie de 
monitoren. 

Situatie 

Gemeente 



Analyse 
Om de bouw mogelijk te maken zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast. Deze procedure loopt 
momenteel. Tegen de voorgenomen bouw zijn door het bestuur van de bewonersvereniging bezwaren 
ingediend. Ook deze procedure loopt nog. 
De toename van het aantal verkeersbewegingen ten gevolge van de voorgenomen woningbouw is marginaal en 
zal nauwelijks merkbaar zijn ook al omdat bedacht moet worden dat dit verkeer zich splitst in de richting Kom 
van Aaiweg en het Essenpark. 
Het is wel van belang om de schoolkinderen een veilige looproute te bieden door de aanleg van een voetpad 
langs het Essenpark zodat geen gebruik meer behoeft te worden gemaakt van de rijbaan. 
De plaats van de aansluiting van genoemde parallelweg op de kruising Essenpark/Essenlaan/Kom van Aaiweg 
is discutabel. Als er sprake is van een volwaardige zijweg dan gelden de normale verkeersregels voor 30 km 
gebieden. Deze situatie kan conflicten opleveren met het doorgaande verkeer, waaronder de schooljeugd, op de 
Kom van Aaiweg/Essenpark zeker omdat het uitzicht naar beide zijden niet optimaal is. 
Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn om de ontsluiting niet als een volwaardige zijweg aan te 
merken maar om deze weg te zien als een uitrit voor de te bouwen woningen met de daarbij behorende 
verkeersregels en voorzieningen. Dit betekent dat het verkeer vanuit de uitrit geen voorrang heeft op het 
genoemde doorgaande verkeer. 
Verder adviseren wij u in contact te treden met de schoolleiding om te proberen het gedrag van de ouders te 
beïnvloeden. Veel scholen hebben tegenwoordig een verkeersouder die kan werken aan een verkeersveilige 
schoolomgeving voor kinderen en er voor kan zorgen dat verkeersveiligheid hoog op de agenda komt te staan 
van de school. Voor nadere informatie over verkeersouders kan contact worden opgenomen met WN. 

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet 

Veilig Verkeer Nederland 

ing J. Kwakernaak 
verkeerskundig consulent 


