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Afdeling:   Projecten  Leiderdorp, 13-11-2012 

Onderwerp:  Vaststellen Definitief 

Stedenbouwkundig Ontwerp 

Plantage 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Vaststellen inspraaknota Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) Plantage 
2. Instemmen met het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp voor het plangebied Plantage 

 
 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Voor u ligt een aangepast concept- Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp en beeldkwaliteit 
(DSO) d.d. 1 november 2012 voor het plangebied Plantage. Op 24 juni 2008 heeft het college 
het eerdere DSO 2008 voor de Plantage definitief vastgesteld naar aanleiding van de 
toenmalige inspraakreacties en het DSO ter informatie aan de Raad aangeboden. Dit DSO kon 
niet worden uitgevoerd, omdat besloten werd het tennispark niet te verplaatsen.  
 
Op 26 oktober 2009 heeft de Raad besloten om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om 
met woningbouw op de Plantage het huidige negatieve resultaat van de grondexploitatie 
Plantage te verbeteren en indien daar aanleiding toe was de planontwikkeling opnieuw te 
starten. De uitgangspunten, overeenkomsten en kaders uit het bestaande DSO Plantage 
dienden daarbij gehandhaafd te blijven. Dit leidde uiteindelijk op 15 februari 2010 tot het 
Raadsbesluit om: 
 

1. opnieuw te starten met planontwikkeling voor de Plantage op basis van de in het DSO 
Plantage 2008 benoemde randvoorwaarden en uitgangspunten; 
2. akkoord te gaan met het voorstel om na het doorlopen van de ontwerpprocessen een 
voorstel voor ontwerp voor Plantage en een voorstel voor ontwerp en functies voor de Kleine 
Zandput/ Groene Scheg aan de raad ter besluitvorming voor te leggen; 
3. akkoord te gaan met het interactieve traject voor de planontwikkeling Plantage door in te 
stemmen met de ingevulde IBO-boom en het college te verzoeken tijdig het verwachte 
financiële resultaat aan de commissie Ruimte voor te leggen en het advies van de 
commissie in te winnen over de wenselijkheid van de voortzetting en uitvoering van het 
Project Plantage in het licht van de verwachte opbrengsten.  
 

Op basis van voorgaande besluiten zijn varianten doorgerekend en is de commissie Ruimte in 
november 2011 vertrouwelijk geïnformeerd over verwachte opbrengsten. Op basis van het 
advies van de Commissie Ruimte is gewerkt aan een aangepast concept-DSO. Het 
aangepaste DSO is in mei 2012 gereed gekomen en door het college van B&W vrijgegeven 
voor inspraak. De inspraakperiode is doorlopen van 29 mei tot en met 9 juli en heeft in totaal 9 
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reacties van personen en organisaties opgeleverd. In de bijlage treft u het Definitieve 
Stedenbouwkundig Ontwerp Plantage, de inspraaknota en de inspraakreacties aan. 

 
1.b Voorgeschiedenis 

Het plangebied Plantage is een van de locaties die wordt ontwikkeld in het kader van het W4 
project en is daarmee een locatie die een bijdrage kan leveren aan de opbrengsten bedoeld 
voor de verdieping van de Rijksweg A4. De locatie is gelegen in het Oude Dorp van Leiderdorp. 
Het Oude Dorp wordt doorsneden door de A4. Door de verdiepte ligging van de A4 wordt het 
Oude Dorp weer één geheel. De Plantage is een binnenstedelijke locatie. De basisgedachte bij 
de ontwikkeling van deze locatie is om de structuur van de wijk Kerkwijk, onderdeel van het 
Oude Dorp, af te maken met woningbouw middels het ontwikkelen van een woonbuurt. In het 
Stedenbouwkundigplan W4 uit 2002, beslaat de Plantage gebieden aan beide zijden van de 
Hoogmadeseweg. Het deel van de Plantage waarvan dit DSO nu voorligt is het deel met 
voorheen het tennispark van Van Leeuwen, het gebouw van de COVS en het daarnaast 
gelegen Samsomveld. 
Doordat in een eerder stadium is besloten Stichting Tennishal de Munnik en LTC de Munnik 
niet te verplaatsen naar de Kleine Zandput is het plangebied verkleind. Het plangebied is 
weergegeven op de randvoorwaardenkaart (welke onderdeel uitmaakt van het DSO). Het 
plangebied wordt begrensd door: 

• Hoogmadeseweg; 
• Erfpachtgrens van het tennispark (Stichting Tennishal de Munnik en LTC de Munnik); 
• Kavelgrens van de achterzijde van de woningbouw aan de Kom van Aaiweg; 
• Watergrens aan de achterzijde van de woningbouw aan het Essenpark; 
• Watergrens aan de achterzijde van de woningbouw aan het Wilgenpark; 

 
Door de verkleining van het plangebied is het aantal woningen dat ontwikkeld kan worden, 
gegeven de randvoorwaarden en uitgangspunten, flink gedaald.  
 

1.c Het ontwerp  

Het ontwerp, in de kern bestaande uit een schets met een (proef)verkaveling en een 
randvoorwaardenkaart, is beschreven in bijgaand aangepast DSO Plantage d.d. 1 november 
2012. De randvoorwaardenkaart beschrijft de beperkingen en vrijheidsgraden waar binnen het 
plan ontwikkeld kan worden. Het planconcept is voorgelegd aan de Raad van Advies W4 en de 
Raad van Advies is positief over het voorliggende ontwerp. 

 
Wijzigingen ten opzichte van het DSO Plantage 2008 
Randvoorwaarden en uitgangspunten uit 2008 zijn zoveel mogelijk gerespecteerd. Op het 
Samsomveld is nagenoeg niets veranderd aan de verkaveling en het aantal woningen. Bij de 
woningen die toegankelijk zijn vanaf de Hoogmadeseweg zijn 2 extra 
bezoekersparkeerplaatsen geprojecteerd. Bovendien is de beeldkwaliteit en sfeer van de 
ontwikkeling opnieuw beoordeeld en in lijn gebracht met het gegeven dat er een substantieel 
kleiner aantal woningen ontwikkeld zal worden dan in 2008 nog gedacht. 
Het deel van het plangebied direct grenzend aan het tennispark is opnieuw ontworpen. Dit 
bleek noodzakelijk, omdat de geplande verkaveling uit 2008 daar niet meer gerealiseerd kan 
worden door het handhaven van het tennispark. Gekozen is nu voor een oriëntatie van 
woningen op de Essenlaan en de Hoogmadesweg. Het principe van de besloten woonerven, 
zoals dat ook op het Samsomveld is getekend is ook hier gehanteerd. 

 
.  
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1.d Samenhang beleidsvelden 

Gemeentelijk beleid is vanuit verschillende invalshoeken uitgangspunt of randvoorwaarde 
geweest bij de ontwikkeling van het DSO. In het aangepast DSO wordt aan de verschillende 
individuele beleidsaspecten aandacht besteed. De afdelingen Beleid, Projecten en GWE zijn 
intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van dit DSO. Vigerend gemeentelijk beleid is 
uitgangspunt geweest voor dit concept DSO. Daarnaast is het DSO doorgesproken met de 
Veiligheidsregio Hollands Midden en de Omgevingsdienst West Holland. De ODWH heeft een 
actieve bijdrage geleverd aan de teksten in Hoofdstuk 7. 
 
Daarnaast is het DSO Plantage en de planning daarvan afgestemd op het separate traject voor 
het bestemmingsplan W4 en het project 'renovatie Tennispark de Munnik. 
 
2 Beoogd effect 

Een vastgesteld DSO Plantage zorgt voor: 
• Op termijn realisatie van het huidige financiële resultaat van de grondexploitatie 
'Plantage', danwel een verbetering daarvan; 
• Voortgang in het (plan)proces doordat het voor de ontwikkelaar de basis biedt voor een 
grondbod. 

 

3 Argumenten 

3.1 DSO Plantage is aangepast 
DSO Plantage is uitgewerkt op basis van randvoorwaarden en uitgangspunten uit 2008, een en 
ander op basis van besluitvorming door de gemeenteraad en de door de gemeenteraad 
ingebrachte amendementen. Zie voor een nadere toelichting hierop de inleiding in de 
bijgevoegde inspraaknota. 
Het DSO is ter plaatse van de erfpachtgrenzen van het tennispark aangeheeld. De 
groenstructuren Essenlaan en de houtwal op het Samsomveld blijven zoals in 2008 de 
bedoeling was gehandhaafd en ook blijft het mogelijk om de archeologische waarden (deels) in 
de grond te handhaven. Belangrijk is dat het huidige Zwarte pad als belangrijke groenstructuur 
en als route voor wandelingen behouden blijft. In de inspraakperiode in 2008 hebben bewoners 
vooral bezwaar gemaakt tegen het verdwijnen van deze groenstructuur.  
In de inspraaknota zijn antwoorden op vragen en opmerkingen van insprekers geformuleerd. 
Ook wordt ingegaan op bezwaren uit de periode 2008. Naar aanleiding van de inspraakperiode 
(29 mei 2012 t/m 9 juli 2012)  zijn tekstuele wijzigingen doorgevoerd in het DSO Plantage. Het 
gaat hierbij om enkele tekstuele correcties en verduidelijkingen. 
 
3.2 Optimalisaties zijn nog mogelijk  
De ontwikkelaar stelt voor om bij tegenvallende verkoopcijfers meer differentiatie aan te 
brengen in het te ontwikkelen woningtype. Door vervanging van een aantal vrijstaande 
woningen door het type 2-onder-1-kap of 3-onder-kap verwacht de ontwikkelaar de verkoop te 
kunnen bevorderen. Differentiatie in het woningtype levert een lagere grondopbrengst op, maar 
een snelle verkoop van woningen kan op enig moment toch financieel aantrekkelijk zijn. 
Gelijktijdig met het uitwerken van het DSO wordt de verkoopstrategie verder uitgewerkt.In de 
volgende fase wordt door de ontwikkelaar verder gerekend aan een optimale mix van het 
aantal woningen, woningtype, kavelgrootte en stedenbouwkundige verkaveling. De 
verkoopstrategie is ook tot uitdrukking gebracht in een aantal mogelijke verkavelingsschetsen 
in het DSO. Hierdoor kan nu al kennis worden genomen van de ideeën hierover. 
 
3.3 Burgerparticipatie conform het vastgestelde IBO-protocol 
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Omwonenden en belanghebbenden hebben in de periode 29 mei 2012 t/m 9 juli 2012 de 
mogelijkheid gehad kennis te nemen van het aangepaste DSO en daar een reactie op te 
geven.(In 2008 is er ook de mogelijkheid tot inspraak geboden en heeft het college 
inspraakreacties behandeld.) Om een zorgvuldig (plan)proces te waarborgen, is dit jaar 
opnieuw inspraak georganiseerd voor het aangepaste DSO. De kaders voor deze vorm van 
burgerparticipatie zijn eerder door de gemeenteraad vastgesteld (IBO-protocol). Met 
inachtneming van de inspraakreacties wordt nu gevraagd het DSO definitief vast te stellen. 
 
3.4 Subsidieregeling Archeologie is aangepast.  
Op de locatie Plantage bevinden zich archeologische waarden in de bodem. Nadat een 
proefsleuvenonderzoek en boringen de archeologische waarde van het gebied hebben 
bevestigd, hebben de W4 partners binnen de Bestuurlijke Begeleidingsgroep W4 (BBG W4) 
van 15 september 2005 afspraken gemaakt over de wijze waarop omgegaan moet worden met 
archeologie. In de BBG W4 is een opgravingsbudget vastgesteld en voor de omvang van de 
archeologische opgraving is destijds bepaald dat minimaal 65% van het plangebied als 
uitgeefbaar gebied beschikbaar moet zijn. In 2008 is door de RCE subsidie toegekend voor een 
opgraving gebaseerd op het DSO Plantage uit 2008. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) heeft op verzoek van de gemeente in 2010 de subsidievoorwaarden voor de 
archeologische opgraving aangepast, een en ander naar aanleiding van het raadsbesluit om 
het tennispark te handhaven op de Plantage. Voor de financiële eindverantwoording van de 
verkregen subsidiegelden heeft de RCE de gemeente uitstel tot 4 maanden na de levering van 
het standaardrapport van de opgraving verleend,maar uiterlijk tot 1 december 2014. De 
opgraving zal naar verwachting pas in 2013 kunnen starten na vaststelling van een 
projectbesluit. De RCE accepteert dat oplevering van het standaardrapport daardoor mogelijk 
niet eerder dan medio 2014 zal zijn. Daarnaast heeft de RCE, in afwijking van het 
subsidiebesluit van 19 december 2008 bepaald dat het subsidiebedrag maximaal 50% van de 
totale opgravingskosten bedraagt, met een maximum van het reeds verleende bedrag (eerder 
bedroeg het subsidiebedrag circa 1/3 van de opgravingskosten). Doordat de RCE nu een 
relatief groter deel van de opgraving bekostigt en de opgraving in omvang kleiner wordt (door 
verkleining van het plangebied) zal de gewijzigde subsidieregeling financieel gunstig voor de 
gemeente uitwerken. Naar aanleiding van het besluit van de raad om het tennispark te 
handhaven op de Plantage heeft de RCE aangegeven het resterende deel van het 
oorspronkelijke plangebied Plantage, ter plaatse van het tennispark, een hogere bescherming 
te willen geven omdat bescherming op dit moment volgens de RCE onvoldoende geborgd is. 
Te zijner tijd (naar verwachting tweede kwartaal 2013) zal de RCE hiervoor een procedure 
starten. Dit beïnvloedt verder niet de ontwikkeling van de Plantage. 
 
4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

4.1 Archeologische opgraving: 
Ondanks de aangepaste en versoepelde vergunningvoorwaarden onderkennen we op dit 
moment het risico dat de archeologische opgraving leidt tot een hogere kosten dan nu 
voorzien. Bij onvoorziene gebeurtenissen of vondsten zal in eerste instantie met de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed bekeken worden hoe hiermee om te gaan. 
 
4.2 Subsidie archeologie 
De subsidie die door de RCE (vroeger RACM) is toegekend is een subsidie die toegekend is 
onder een subsidieregeling die niet meer bestaat. RCE wenst de subsidieregeling geheel af te 
sluiten door zo snel mogelijk de resterende subsidie te besteden. Het risico bestaat dat 
vertraging ontstaat in het verdere verloop van het project en dat daardoor aan de wens van de 
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RCE, om zo snel mogelijk de subsidie te besteden om de regeling te kunnen afsluiten, nog niet 
voldaan kan worden. Met de RCE zal dit de komende periode verder besproken worden. 
 
4.3 Woningmarkt blijft onzeker: 
Een belangrijk risico blijft dat ontwikkeling van woningen wordt vertraagd door een aanblijvende 
slechte situatie op de woningmarkt. De risico's zullen in het komende planproces verkleind 
moeten worden om verantwoord vervolgstappen te kunnen zetten. Op dit moment denkt de 
ontwikkelaar met differentiatie in het woningtype de verkoop te kunnen bevorderen. De 
positieve ontwikkeling in het Heerlijk Recht hebben in ieder geval laten zien dat met een goede 
ontwikkel- en verkoopstrategie nieuwbouwwoningen in Leiderdorp goed te realiseren zijn. 
 
4.4 Vaststellen DSO versus investeringsbeslissing 
Met het vaststellen van het DSO Plantage wordt geen investeringsbeslissing genomen. Het 
biedt slechts de kaders voor toekomstige ontwikkelingen. Pas op basis van een grondbod 
wordt een beslissing genomen over de ontwikkeling van Plantage. Als het DSO Plantage niet 
wordt vastgesteld zal de ontwikkelaar geen grondbod uit kunnen brengen. Nog afgezien van 
mogelijke juridische consequenties vervalt daarmee ook de mogelijkheid om de marktpotentie 
van de locatie, aan de hand van een concreet grondbod, te beoordelen en daarover te 
besluiten. 
 

 
5 Communicatie en participatie 

Voor de ontwikkeling van de Plantage is in 2008 al een apart communicatieplan ontwikkeld. Dit 
plan is gebaseerd op het communicatieplan W4 Leiderdorp. De Plantage is een 
binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en er zijn veel partijen met een belang bij deze 
gebiedsontwikkeling, onder andere de bewoners nabij de locatie. Voor de bewoners is destijds 
een apart communicatietraject ingericht. Tijdens het ontwerpen van het stedenbouwkundig plan 
zijn op verschillende momenten bewoners en andere belanghebbenden betrokken en 
geïnformeerd over het ontwerp. Tijdens drie fasen is er in 2008 op interactieve wijze met 
omwonenden gewerkt aan het DSO. In 2012 is, door vaststelling van het concept DSO en 
vrijgave voor inspraak, er voor omwonenden en andere betrokkenen de mogelijkheid gegeven 
een formele reactie op het plan aan het college en de gemeenteraad voor te leggen. Negen 
personen en instanties hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een inspraakreactie te 
geven. In de bijlage vindt u deze inspraakreacties en de antwoorden op de vragen, 
opmerkingen en bezwaren. 

 
6 Kosten, baten en dekking 

Het college heeft de commissie Ruimte in november 2011 vertrouwelijk geïnformeerd over de 
verwachte opbrengsten van woningontwikkeling op de Plantage. Er zijn op dit moment geen 
nieuwe financiële inzichten. Het huidige niveau van de grondexploitatie G0540 de Plantage 
blijft gehandhaafd. Op basis van het definitieve grondbod (dat na vaststelling van het DSO 
Plantage door de raad van de ontwikkelaar wordt verwacht) wordt bekeken of de huidige 
grondexploitatie moet worden bijgesteld. De verwachting is dat de ontwikkelaar in het eerste 
kwartaal van 2013 een grondbod zal uitbrengen 
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7 Uitvoering 
 
1. Na vaststelling van de inspraaknota zal deze aan insprekers verstuurd worden. 
 
2. Na vaststelling van het DSO wordt verwacht dat de ontwikkelaar Bohemen een grondbod 

uitbrengt op de ontwikkellocatie Plantage. Dit grondbod zal vervolgens volgens de 
procedure zoals in het W4-contract staat beschreven behandeld en beoordeeld worden. 

 
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

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

 

 

 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Concept-Inspraaknota DSO Plantage d.d. 7 november 2012 
2. Inspraakreacties 
3. DSO Plantage d.d. 1 november 2012 


