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Inleiding 

 

In 2008 is de voor de eerste maal een DSO Plantage vastgesteld. Uitgangspunt voor dit 

DSO was de verplaatsing van het tennispark naar de locatie Kleine Zandput. Door 

onvoorziene omstandigheden is de verplaatsing van het tennispark niet doorgegaan. 

Omdat het DSO Plantage zo sterk afhankelijk was van een verplaatsing zijn door de 

gemeenteraad een aantal besluiten genomen die nu geleid hebben tot een aangepast DSO 

Plantage. Op dit aangepaste DSO Plantage kon in de periode 29 mei tot 9 juli ingesproken 

worden. Negen insprekers hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en hebben een 

inspraakreactie gestuurd. In dit document worden deze inspraakreacties beantwoord. 

 

Bij de voorafgaande besluitvorming door de gemeenteraad (periode 2009-2011) heeft de 

gemeenteraad een aantal kaders meegegeven die bij aanpassing van het DSO Plantage uit 

2008 gehanteerd zijn. In deze inleiding worden deze kaders behandeld en toegelicht op 

welke wijze daar invulling aan is gegeven. 

 

In de raadsvergadering van 26 oktober 2009 is door de gemeenteraad besloten dat bij 

aanpassing van het DSO Plantage de huidige uitgangspunten, overeenkomsten en kaders 

uit het bestaande DSO Plantage gehandhaafd dienen te blijven. Dit besluit is via een 

amendement tot stand gekomen. In de toelichting bij het amendement is het volgende 

aangegeven: 

 

“Voor het bestaande DSO Plantage is intensief samengewerkt tussen alle betrokkenen, ook 

omwonenden. De resultaten daarvan zijn zeer goed en kregen van iedereen de handen op 

elkaar. Omdat een aangepast DSO op basis van dezelfde uitgangspunten en voorwaarden 

niet alleen recht doet aan het gelopen proces, maar ook een grote kans van instemming van 

alle betrokkenen zal hebben en dus weinig obstakels bij uitvoering zal ontmoeten, stellen we 

voor om diezelfde uitgangspunten en voorwaarden van toepassing te laten zijn. Ergo, een 

eventueel aangepast DSO op basis van het bestaande. 

 

Het besluit om de in 2008 benoemde randvoorwaarden en uitgangspunten te gebruiken 

voor een aangepast DSO Plantage is in de raadsvergadering van 15 februari 2010 

herhaald. Daarnaast is in deze raadsvergadering besloten over het IBO-protocol. Voor de 

ontwikkeling van de Plantage is gekozen voor “raadplegen”. 
 

Bij amendement heeft de raad op 15 februari besloten de volgende aan de kaders van de 

voorgenomen herziening van het DSO Plantage toe te voegen: 

- de verdichtingsvariant is geen ontwikkeloptie voor de locatie Plantage 

- uitgangspunt is het vastgestelde DSO Plantage 2008, 

- aan de lijst van belanghebbenden toevoegen Comite Doesbrug en Buurtactief Oude Dorp, 

- bezien wordt hoe wensen van omwonenden die in genoemd DSO niet (voldoende) konden 

worden gehonoreerd (behoud Zwarte Pad, ontsluiting via Hoogmadeseweg, behoud 

Houtwal in volle breedte, ruimte voor vrij spel in het park) alsnog kunnen worden ingepast, 

 



Bij het aanpassen van het DSO Plantage is naar aanleiding van het laatste punt uit het 

amendement veel breder gekeken naar de inspraakreacties uit 2008 en onderzocht waar 

bezwaren en opmerkingen alsnog konden worden meegenomen. Inspraakreacties uit 2008 

die nu alsnog (soms deels) zijn gehonoreerd betreffen: 

 

• behoud Zwarte Pad als wandelpad; 

• behoud bestaand groen van het Zwarte Pad; 

• behoud bestaand groen als basis voor het planconcept; 

• behoud tennispark op de huidige locatie; 

• behoud huidig uitzicht (door behoud tennispark en Zwarte Pad); 

• minder verkeersbewegingen over de Kom van Aaiweg als gevolg van minder woningen 

in het plangebied; 

• minder kruisende autobewegingen met het Essenlaantje als gevolg van minder 

woningen in het plangebied; 

• beperken van het bouwvolume tegenover de woningen aan de Hoogmadeseweg; 

• behoud van een groter deel van de archeologische waarden/ beperken van de 

opgraving. 

 

De volgende wensen (niet uitputtend) zijn opnieuw bekeken en niet gehonoreerd: 

• het ontsluiten van het plangebied via de Hoogmadeseweg; 

• het verlagen van de maximale bouwhoogte; 

• toevoegen sociale woningbouw; 

• volledig behoud bodemarchief; 

• volledig behoud groen. 

 

Bezwaren ten aanzien van de ontsluiting via de Hoogmadeseweg, het kruisen van het 

Essenlaantje, en het niet behouden van de houtwal in volle breedte zijn niet gehonoreerd. 

Honorering zou namelijk betekenen dat het planconcept flink zou moeten worden 

aangepast of, in het geval van de houtwal, een flink deel van het uitgeefbaar oppervlak zou 

komen te vervallen. In 2008 is al naar deze onderwerpen gekeken. Destijds is besloten het 

planconcept niet aan te passen. Er is nu geen aanleiding dit voor deze onderwerpen, die 

met name betrekking hebben op de inrichting van het Samsomveld, alsnog te doen.  

 

Bij de beantwoording van de individuele inspraakreacties in het hierna volgende wordt 

dieper ingegaan op bezwaren, ook bezwaren die in 2008 al zijn geuit.  
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Appellant 1 

 

 

De verkeersontsluiting op het Essenpark, ook al 

betreft het een beperkt aantal woningen, is 

voor de bewonersvereniging niet acceptabel. 

Hiervoor bestaan de volgende argumenten: 

• De verkeersinfrastructuur van het Essenpark 

is zeer kwetsbaar wegens het ontbreken van 

voet- en fietspaden. Bovendien wordt de 

verkeersontsluiting gepland op een plaats, waar 

het Essenpark heel smal is en direct is gelegen 

naast de aansluiting van een kruisende 

voet/fietsverbinding (Essenlaantje). 

Aan de bezwaren van inspreker wordt tegemoet 

gekomen. Doordat het aantal woningen, dat via 

de kruising met het Essenlaantje bereikbaar is, 

is afgenomen zal ook het aantal 

autobewegingen minder zijn. 

 

De verkeersinfrastructuur van het Essenpark is 

niet kwetsbaar, maar is passend bij het 30-km 

verkeersregime van de wijk. De nieuwe 

verkeersontsluiting betreft een woonstraat voor 

woonverkeer met een zeer lage intensiteit, 

passend bij het bestaande gebruik en 

woonmilieu in de wijk. Bij de uitvoering van het 

inrichtingsplan worden de uitritten van de 

woonstraten nader uitgewerkt en ingericht 

passend bij het 30-km verkeersregime van de 

wijk. 

De Julianaschool ligt nabij deze ontsluiting. Bij 

begin en einde van de schooltijd is er nog 

steeds een enorme verkeerschaos van 

geparkeerde en doorgaande auto's. Dit 

probleem is in de bovengenoemde 

inspraakreactie in 2008, dus geruime tijd 

geleden, reeds aan de orde gesteld. De 

gemeente heeft destijds geantwoord dat deze 

problemen zouden worden opgelost door een 

nog nader in gezamenlijk overleg vast te stellen 

inrichtingsplan. Dit plan is inmiddels 

gerealiseerd, maar heeft genoemde problemen 

aan de kant van het Essenpark, dus direct bij 

de voorziene ontsluiting, in het geheel niet 

opgelost. Naar verwachting zullen de 9 

parkeerplaatsen,die in de voorgestelde 

ontsluiting worden aangelegd (nog meer 

hierover later) deze problemen nog aanzienlijk 

verergeren. 

Bewoners van de Kom van Aaiweg/Essenpark, 

de school en de gemeente hebben destijds de 

parkeerproblematiek rondom de school 

besproken en de gemeente heeft een 

substantieel aantal extra parkeervoorzieningen 

aangelegd en de rijrichting gereguleerd. Dit 

heeft het probleem zeker verminderd.  

 

Op dit moment zijn ons geen grote knelpunten 

op de Kom van Aaiweg danwel het Essenpark 

als gevolg van halen en brengen van kinderen 

bekend. Bij aanvang van het schooljaar 2012-

2013 is de verkeerssituatie ter plaatse 

geobserveerd en beoordeeld. Op basis van deze 

observaties hebben wij geen ‘enorme 

verkeerschaos’ geconstateerd. 

 

De betreffende parkeerplaatsen zijn bedoeld als 

bezoekersparkeerplaatsen. Het aantal geplande 

bezoekersparkeerplaatsen voldoet ruim aan het 

gemeentelijke parkeerbeleid. De gemeente 

maakt uiteindelijk geen onderscheid tussen 

bezoekers van bestaande woningen, school of 

nieuwe woningen. Het zal bezoekers van de 

school toegestaan zijn ook daar de auto te 

parkeren. Het toevoegen van deze 

parkeerplaatsen kan mogelijk zelfs een bijdrage 

leveren aan het door inspreker geschetste 

‘probleem aan de kant van de Essenlaan’. 

Deze verkeersontsluiting is opgenomen in het 

voorontwerp bestemmingsplan W4. Hiertegen 

heeft de bewonersvereniging ernstig 

geprotesteerd, omdat ten tijde van de 

Het DSO is geen absolute voorwaarde voor het 

bestemmingsplan W4. 

 

Er is in het kader van het DSO Plantage geen 



publicatie van het voorontwerp W4 het 

aangepast DSO Plantage nog niet bekend was. 

Voorts is er voor zover ons bekend geen 

verkeersonderzoek uitgevoerd voor deze 

kwetsbare locatie. 

verkeersonderzoek uitgevoerd, maar de 

verwacht toename van het aantal 

autobewegingen is verwerkt in het RVMK, een 

programma waarmee verkeersstromen en 

intensiteiten worden berekend voor de 

toekomstige situatie (2020). Uit deze 

modelberekening komt naar voren dat er geen 

verkeersproblemen te verwachten zijn door de 

ontwikkeling van Plantage tot woonbuurt. 

In het eerste stedenbouwkundige ontwerp was 

een groen park voorzien, waaraan een 

aanzienlijk deel van de woningen was 

gesitueerd. Het nu voorliggende plan is zeer 

gereduceerd qua omvang. Hierdoor is het (in de 

gemeentelijke reactie op onze inspraak) 

gehanteerde argument van onveilige en 

onvriendelijke doorsnijding van het park niet 

langer aan de orde. 

Het ontwerp voor het Samsomveld is niet 

gewijzigd. Hiervoor geldt nog steeds dat een 

andere verkeersontwikkeling, een 

verkeersafwikkeling naar de Hoogmadeseweg, 

een ander planconcept zal geven en de 

ontworpen groenstructuur van het plan zal 

beschadigen. De gehanteerde argumenten zijn 

hiervoor zeker nog van kracht. 

 

De kwaliteit van Plantage is het wonen in het 

groen/ wonen aan een park. Om die reden is er 

nadrukkelijk voor gekozen de auto aan de rand 

te houden en zijn kleinschalige ontsluitingen 

ontworpen. Daardoor ontstaan hofjes. Doordat 

het plan in omvang flink gereduceerd is ten 

opzichte van het DSO uit 2008 is het juist 

belangrijk dat de nog resterende groene 

structuren in het plan behouden blijven. 

Essenlaan, Zwarte pad en groensingel zijn 

belangrijke dragers van het plan samen met het 

Samsomveld. Verdere verkleining van het groen 

ondermijnt de kwaliteit van het plan. 

 

Omwonenden hebben consequent aangegeven 

ontsluiting via het Essenpark onwenselijk te 

vinden. Dit is zelfs in het nieuwe DSO expliciet 

vermeld op pagina 12 en wordt nog eens 

herhaald op pagina 14 bij de opsomming van 

de randvoorwaarden en uitgangspunten. De 

bewonersvereniging heeft er derhalve ernstig 

bezwaar tegen, dat er geen alternatieven voor 

een door ons ongewenste ontsluiting zijn 

onderzocht, althans niet in een voor 

omwonenden zichtbare vorm. Wij zien zelf wel 

degelijk mogelijkheden zonder een ingrijpende 

aantasting van de stedenbouwkundige opzet. 

Aan bezwaren van inspreker wordt tegemoet 

gekomen. Doordat het aantal woningen, dat via 

de Kom van Aaiweg bereikbaar is, fors 

afgenomen is zal ook het aantal 

autobewegingen fors minder zijn. 

 

Het is niet juist dat er geen stedenbouwkundige 

alternatieven zijn onderzocht. Vooral in de 

periode 2007-2008 zijn verschillende 

stedenbouwkundige opzetten onderzocht. 

Uiteindelijk is daaruit het DSO uit 2008 

voortgekomen en vastgesteld. Op de 

inloopavond is aan inspreker aangeboden deze 

stedenbouwkundige opzet nog eens te 

bespreken en toe te lichten welke 

stedenbouwkundige varianten in de periode 

2007 en 2008 zijn onderzocht. Van dit aanbod 

heeft inspreker geen gebruik gemaakt. 

Een van de belangrijkste uitgangspunten van 

het Plantage plan was dat het Essenlaantje niet 

zou worden aangetast. Dit uitgangspunt wordt 

Aan de bezwaren van inspreker wordt tegemoet 

gekomen. Doordat het aantal woningen, dat via 

de kruising met het Essenlaantje bereikbaar is, 



door ons van harte ondersteund. De 

voorgestelde verkeersontsluiting vanaf de zuid-

west zijde hiervan leidt tot een doorsnijding van 

het Essenlaantje met een ongewenste kruising 

van fiets- en (langzaam rijdend) autoverkeer. 

Ook het autoverkeer op een deel van Zwarte 

Pad wordt als ongewenst beschouwd. 

Volledigheidshalve verwijzen wij u ook nog naar 

het onderdeel Procesgang in deze zienswijze. 

Ontsluiting van alle woningen vanaf de 

Hoogmadeseweg verdient dan ook veruit de 

voorkeur. 

is afgenomen zal ook het aantal 

autobewegingen minder zijn. 

 

We maken gebruik van reeds bestaande paden 

en wegstructuren. Het Zwarte Pad wordt 

minimaal verbreed. Dit verbrede pad loopt tot 

aan de bestaande woning en krijgt de 

uitstraling van een verbreed voetpad. In het 

DSO zal dit nadrukkelijk benoemd worden. (Zie 

pagina 20 van het DSO Plantage). 

Watercompensatie.  

Op pagina 11 van het nieuwe DSO wordt 

vermeld dat de sloot langs het Essenlaantje 

secundair water is, kan worden gedempt en dat 

de watercompensatie plaats vindt nabij de 

begraafplaats. Dit voorstel klopt echter niet. De 

te dempen sloot bevindt zich in de Kalkpolder, 

de gememoreerde watercompensatie is volgens 

een mondelinge mededeling tijdens de 

inloopavond van 7 juni jl de waterplas tussen 

begraafplaats en volkstuinen. Deze plas is 

onderdeel van het boezemsysteem. Echter 

volgens de vigerende regelgeving van het 

Hoogheemraadschap Rijnland dient 

watercompensatie in de polder zelf plaats te 

vinden. Bovendien kan naar verwachting de 

bedoelde plas worden gedempt bij uitbreiding 

van de begraafplaats. En wellicht ten 

overvloede: het water tussen Essenpark en 

Wilgenpark, Wilgenpark en Samsomveld en 

Samsomveld en Hoogmadeseweg is primair 

water en heeft derhalve een belangrijke 

waterhuishoudelijke functie. 

De inspraakreactie is correct. De mondelinge 

mededeling is onjuist geweest. De compensatie 

van de demping van de watergang langs het 

Essenlaantje (en de toename verharding van 

Plantage) is al gerealiseerd in de watergang 

tussen de oude boerderij aan de Oude 

Hoogmadeseweg en de Willem Alexanderlaan 

en de waterplas tussen Ranzijn en de Willem 

Alexanderlaan. Deze watergang en -plas maken 

onderdeel uit van de Kalkpolder. Dit zal in het 

DSO aangepast worden (pagina 11). 

Parkeerplaatsen naast Essenpark 2 

 
 

Omdat de Kom van Aaiweg, zoals gebruikelijk, 

vrijwel verstopt is, nodigen de geplande 

parkeerplaatsen mensen die kinderen naar 

school brengen uit om hun auto's daar te 

parkeren en de kinderen verder lopend naar 

school te brengen. Dat zal de voorziene 

gevaarlijke situatie op het aangrenzende smalle 

deel van het Essenpark nog aanzienlijk 

verergeren. 

De betreffende parkeerplaatsen zijn bedoeld als 

bezoekersparkeerplaatsen. Het aantal geplande 

bezoekersparkeerplaatsen voldoet ruim aan het 

gemeentelijke parkeerbeleid. De gemeente 

maakt uiteindelijk geen onderscheid tussen 

bezoekers van bestaande woningen, school of 

nieuwe woningen. Het zal bezoekers van de 

school toegestaan zijn ook daar de auto te 

parkeren. Het toevoegen van deze 

parkeerplaatsen kan mogelijk zelfs een bijdrage 

leveren aan het door inspreker geschetste 

probleem dat de Kom van Aaiweg tijdens 

piekmomenten ‘vrijwel verstopt’ is. 

Bovendien komen de parkeerplaatsen in plaats 

van veel groen, mede door de voorziene 

vormgeving (dwars parkeren). 

De locatie van de parkeerplaatsen is dusdanig 

gekozen dat het extra zoekverkeer voorkomt, 

omdat het direct duidelijk is waar bezoekers 



Ons dringend advies is deze extra 

parkeerplaatsen op die plaats niet aan te 

leggen. Indien men toch mocht besluiten deze 

parkeerplaatsen aan te leggen, stellen wij voor 

dit niet haaks, maar schuin op de wegas te 

doen, zodat het ruimtebeslag haaks op de 

wegas reduceert en daarmee extra groen kan 

worden behouden. Dit voorstel is ook reeds 

naar voren gebracht in onze bovengenoemde 

inspraakreactie. De reactie van de gemeente, 

dat dit niet voor de hand licht vanwege 

tweerichtingsverkeer, wijzen wij af als onzinnig 

voor een doodlopende weg. Ons voorstel schept 

tevens extra mogelijkheden voor de 

voorgestelde groene afscherming richting 

Essenpark nr 2. Dat het totale oppervlak door 

schuine plaatsing niet verandert is juist, maar 

niet aan de orde in deze discussie, het gaat 

immers om de hoeveelheid groen gezien 

loodrecht op de wegas en de visuele 

afscherming van Essenpark nr 2, die toch al 

zeer zwaar wordt getroffen. 

van de woningen kunnen parkeren. 

 

Schuin parkeren leidt in dit specifieke geval tot 

ingewikkeld steken en keren danwel achteruit 

rijden. Dit zorgt voor een minder 

verkeersveilige situatie dan wanneer haaks 

geparkeerd wordt.  

 

De exacte situering van de parkeerplaatsen zal 

in een volgende planfase nader worden 

uitgewerkt. 

 

Voor de volledigheid wordt hierbij ook verwezen 

naar de beantwoording van de inspraakreactie 

in de inspraaknotitie DSO Plantage uit 2008. 

Verder merken wij op naar aanleiding van de 

gemeentelijke reactie luidend dat er bij het 

positioneren van de parkeerplaatsen rekening 

zal worden gehouden met waardevol groen, dat 

wij tot op heden daarover nog geen enkele 

voorstel of informatie hebben mogen 

ontvangen. Van de toezegging uit 2008 tot 

nader onderzoek van schuin parkeren hebben 

wij tot op heden ook nog geen 

enkel resultaat gezien. 

Het genoemde uitgangspunt is nog steeds 

geldend. In deze planfase is dit detailniveau 

echter nog niet aan de orde. 

 

Op de randvoorwaardenkaart is echter al wel 

veel concreter aangegeven dan in het DSO uit 

2008 welke bomen in ieder geval gehandhaafd 

worden. De basis hiervoor vormt de 

gemeentelijke bomeninventarisatie die de 

afgelopen jaren is uitgevoerd. 

 

Onderzoek naar schuin parkeren zal in een 

volgende planfase onderzocht worden. 

Tenslotte en wellicht ten overvloede, dit hele 

probleem verdwijnt, wanneer de 

verkeersontsluiting naar het Essenpark niet 

wordt geïmplementeerd. 

Het verplaatsen van de verkeersontsluiting 

betekent dat op een andere plek 

bezoekersparkeerplaatsen moeten worden 

gerealiseerd. De aanleg van 

bezoekersparkeerplaatsen blijft noodzakelijk 

conform het gemeentelijk beleid.. 

Parkeerplaatsen voor het tennispark.  

In het nu voorliggende DSO worden ca. 40 

parkeerplaatsen gepland ten behoeve van het 

tennispark. 

 

Op basis van ervaring uit het inmiddels wat 

verdere verleden, toen er nog met enige 

regelmaat grote toernooien werden gehouden, 

lijkt dit aantal parkeerplaatsen ons ten 

enenmale onvoldoende. Het probleem dat 

hierdoor ontstaat is in eerste instantie voor de 

bewoners van de Hoogmadeseweg, maar het is 

Het tennispark en het bijbehorende 

parkeerterrein is een bestaande situatie. Het 

tennispark zal worden gerenoveerd. Het 

parkeerterrein wordt verplaatst, mede op 

verzoek van LTC de Munnik en Stichting 

Tennishal de Munnik. Er ontstaat door enkel het 

verplaatsen van het parkeerterrein of de 

naastgelegen woningbouw op de Plantage geen 

groter parkeerprobleem. 

 

Het parkeerterrein bediende oorspronkelijk 19 



niet ondenkbaar, dat ook wij in het Essenpark 

met een overflow van geparkeerde auto's 

worden geconfronteerd. Wij verzoeken 

aandacht voor dit probleem, een nadere 

onderbouwende studie lijkt ons wel het minste. 

Onder het motto "voorkomen is beter dan 

genezen" wijzen wij op de ervaring met het 

gebrek aan parkeerruimte voor Monuta in onze 

directe woonomgeving, terwijl een herhaling 

van de parkeerellende en juridische procedures 

bij de Ommedijk toch ook vermeden zou 

moeten worden. 

buitenbanen en 3 binnenbanen. In de huidige 

situatie zijn er nog 12 buitenbanen en 3 

binnenbanen in gebruik. Een situatie uit het 

verdere verleden biedt dus geen goede 

vergelijking. 

 

Het tennispark had/ heeft het adres en 

hoofdingang aan de Plantage. Hierdoor 

werd/wordt er door bezoekers ook geparkeerd 

aan de Plantage en directe omgeving. Het 

tennispark zal haar adres wijzigen waardoor de 

hoofdingang aan de Hoogmadeseweg komt te 

liggen. Dit zal naar verwachting leiden tot 

minder parkerende bezoekers aan de Plantage 

en omgeving. 

 

Op dit moment is het huidige parkeerterrein 

niet ingedeeld/belijnd. Daardoor wordt er niet 

efficiënt geparkeerd. Hoewel er theoretisch 

ruimte is voor circa 38 auto’s wordt dit aantal 

nooit gehaald. Een betere belijning zal helpen 

de parkeerdruk voor de omgeving te 

verminderen. 

 

Voor een nieuw tennispark geldt een 

gemeentelijke parkeernorm van 2,9 

parkeerplaatsen per baan. Bij de uitwerking van 

het inrichtingsplan voor de openbare ruimte, 

waar het parkeerterrein onderdeel van is, zal 

worden bekeken of er financiële en fysieke 

ruimte is om extra parkeerplaatsen ten opzichte 

van het bestaande aantal toe te voegen. 

 

Voor tennistoernooien zal, ook met een ruimere 

parkeernorm, wellicht onvoldoende 

parkeergelegenheid op het parkeerterrein 

aanwezig zijn. Het is aan de organisatie van het 

toernooi om de overlast voor de omgeving te 

beperken en hierover met de omgeving 

afspraken te maken. 

Groene afscheiding tussen Essenpark en 

Samsomveld en groensingel. 

 

Groene afscheiding tussen Essenpark en 

Samsomveld en groensingel. In het 

oorspronkelijke DSO voor de Plantage was een 

groene afscheiding tussen de bebouwing op het 

Samsomveld en de huizen in het Essenpark 

voorzien. Dit wordt bevestigd in de 

inspraaknotitie uit 2008. Deze toezegging is in 

het huidige concept verdwenen. Dat tast het 

rustieke uitzicht en de privacy van de bewoners 

in aanzienlijke mate aan. 

Bij de bouw van het Wilgenpark is destijds aan 

Randvoorwaarden en uitgangspunten zijn op dit 

punt niet gewijzigd ten opzichte van 2008.  Aan 

de stedenbouwkundige opzet van het 

Samsomveld is niets gewijzigd. Deze zone is 

aangeduid als ‘park en groenstructuur’. 

 

Zoals ook in beantwoording van 

inspraakreacties in 2008 is aangegeven is de 

nadere uitwerking van de strook openbaar 

groen tussen Essenpark en Plantage pas bij de 

uitwerking van het inrichtingsplan voor de 



bewoners toegezegd met die problematiek, 

uitzicht en privacy, rekening te houden. Dat 

blijkt ook uit de in het huidige DSO aanwezige 

groensingel, waardoor voor een deel van 

bewoners van het Wilgenpark de privacy wel 

gehandhaafd wordt. Wij zien geen enkele reden 

waarom de destijds gedane toezeggingen aan 

het Essenpark ook niet worden nagekomen, 

mede in het licht van de raadsopdracht de 

indertijd overeengekomen randvoorwaarden te 

handhaven. Hiertoe is overigens wel een 

aanpassing van het DSO achter Essenpark nr 4 

noodzakelijk naast toezeggingen over de 

beplanting. 

 

openbare ruimte aan de orde. Een groenstrook 

in combinatie met het talud van de watergagng 

(natuurvriendelijke ingerichte oever) achten wij 

goed mogelijk. 

Verder wijzen wij op een onduidelijkheid in het 

huidige DSO op pagina 14. Het vierde 

aandachtspunt wekt enerzijds de indruk dat de 

groensingel over een strook van 7,5 meter 

(inclusief een schouwpad van 1,5 m) in 

eigendom blijft bij de gemeente. De rest van de 

tekst en de plattegrond in de 

randvoorwaardenkaart op pagina 24 suggereert 

echter dat slechts het schouwpad gemeentelijk 

eigendom blijft en dat de rest van de 

groensingel grenzend aan een kavel kan 

worden uitgegeven. Indien de groensingel 

particulier eigendom wordt, is deze volgens de 

geldende verordening op de beplanting in 

Leiderdorp kapvergunningvrij en kan derhalve 

de afschermende functie verdwijnen. Dit 

is niet conform de afspraken met omwonenden. 

Wij verzoeken dan ook de bewuste tekst en 

kaart te verduidelijken en conform de afspraken 

aan te passen. 

De groensingel blijft over een breedte van 7,5 

meter in eigendom van de gemeente. Zie ook 

de beantwoording in de Inspraaknotitie DSO 

Plantage uit 2008. 

Een andere vraag in dit verband is of het 

Samsomveld nog steeds gemeentelijk eigendom 

is of reeds aan een projectontwikkelaar is 

verkocht. In dit laatste geval is het op z'n minst 

twijfelachtig of de groensingel nog wel 

gehandhaafd zal worden overigens evenals het 

overige op locatie aanwezige 

groen. 

Het Samsomveld is nog steeds gemeentelijk 

eigendom. De groensingel op het Samsomveld 

blijft eigendom van de gemeente en de 

gemeente zal de groensingel handhaven en 

waar nodig versterken door herplant. 

Handhaven waardevolle bomen  

In het huidige DSO wordt op pagina 18 

gesproken over het behouden van de bestaande 

waardevolle bomen. In dit concept is echter niet 

aangegeven welke bomen als waardevol 

worden beschouwd en kunnen dus niet in de 

zienswijze worden meegenomen. Dit klemt eens 

te meer omdat een aantal jaren geleden 

omwonenden al voorstellen hebben ingediend 

om een aantal bomen op de lijst van 

In het DSO is rekening gehouden met 

waardevolle bomen en waardevolle 

groenstructuren. Op de randvoorwaardenkaart 

is aangegeven welke bestaande bomen 

behouden blijven. In het aangepaste DSO wordt 

ten opzichte van het DSO uit 2008 nu ook de 

groenstructuur van het Zwarte Pad behouden.. 

Het is het streven om de huidige bomen en 

groenstructuren te handhaven zoveel als 



waardevolle bomen te plaatsen. Op dit verzoek 

is tot op heden nooit gereageerd. Wij verzoeken 

derhalve om aanpassing van het DSO met een 

overzicht en locatie van de waardevolle bomen 

in dit gebied. 

mogelijk. Bij het nog op te stellen 

inrichtingsplan wordt op boomniveau bekeken 

welke bomen naast de reeds op de 

randvoorwaardenkaart aangegeven exemplaren 

extra kunnen blijven staan. 

 

Aanmeldingen voor de lijst met bijzonder 

waardevolle bomen worden in principe direct 

nadat ze ontvangen zijn in behandeling 

genomen. Mochten de aangemelde bomen 

voldoen aan de criteria voor bijzonder 

waardevolle bomen, dan worden zij direct na 

het besluit van het college van B&W aan de lijst 

toegevoegd. Voor de bomen langs het Zwarte 

pad is de afhandeling van de aanvraag echter 

tijdelijk stilgelegd. Dit is gedaan om twee 

redenen. Enerzijds was voor het gebied 

Plantage op het moment van indiening van de 

aanvraag nog onvoldoende duidelijkheid over 

het al dan niet inpassen van het Zwarte pad. 

Anderzijds begon de gemeente in die periode 

met een visuele inventarisatie (VTA-controle) 

van haar gehele bomenbestand (waarvan de 

uitwerking nog niet geheel afgerond is).  

Voordat een beslissing over uw aanvraag wordt 

genomen, willen wij de resultaten van de VTA-

controle en de plannen rond de Plantage 

afwachten. De VTA-controle heeft helaas langer 

geduurd dan gepland en de ontwikkelingen rond 

de Plantage zijn anders gelopen dan verwacht 

door het niet verplaatsen van het 

tenniscomplex. Nu er een nieuw ontwerp voor 

de Plantage is (met het behoud van het Zwarte 

pad) en de resultaten van de VTA-controle 

beschikbaar zijn kunnen wij opnieuw naar uw 

aanvraag gaan kijken. Wij streven er naar om, 

na besluitvorming over de Plantage, voor 1 

februari 2013r het college van burgemeester en 

wethouders een besluit hierover te laten 

nemen. 

 

Een overzicht van monumentale bomen en 

bijzonder waardevolle bomen binnen de 

gemeente is te vinden op de website van de 

gemeente. 

Bouwvolumina van voorgestelde woningen  

Gedetailleerde bestudering van het DSO ten 

opzichte van de omgeving levert nogal wat 

discrepanties op met het uitgangspunt dat de 

bebouwing in de omgeving moet passen in de 

omgeving. 

Zeer opvallend is, dat voor alle woningen in de 

Plantage geldt dat er sprake is van tweelaagse 

Bouwhoogtes zijn aangegeven als maximale 

bouwhoogtes, het zijn geen verplichte 

bouwhoogtes. 

 

Ten opzicht van het DSO 2008 is nu overal het 

uitgangspunt 2 lagen met een kap. Eerder was 

ook drie lagen (met een plat dak) mogelijk.  



bouw met kap. De bouwhoogtes variëren van 

10 tot 12 meter. Bij normale tweelaagse bouw 

leidt dat tot kapconstructies m.a.w. 

zolderruimtes van ca 4 tot 6 meter hoogte. Dat 

lijkt zeer excessief en dus niet passend in de 

omgeving. 

 

Voor de bouw van een 2-laagse woning met een 

kap is 10 meter het minimum. Door extra 

hoogte toe te staan wordt enige flexibiliteit 

geboden bij de verdere ontwikkeling van de 

woningen in de volgende fase. Bovendien is de 

gekozen maximale hoogte van 12 meter 

passend bij de omliggende bebouwing 

(tennishal, aangrenzende woningen aan de Kom 

van Aaiweg (nokhoogte NAP + 11,30 meter en 

daarmee al hoger dan de 11 meter die 

voorgesteld wordt voor de woning naast de 

bestaande woning)), appartementen 

Hoogmadeseweg). Waar het plan grenst aan 

Essenpark en Wilgenpark is gekozen voor 10 

meter. 

 

Achter de woningen in het Essenpark met 

eenlaagse bouw met een toegestane hoogte 

van 3,5 meter komen woningen met een 

bouwhoogte van 10 meter met kap. Ook de 

bijgebouwen kunnen van een kap worden 

voorzien. Deze bijgebouwen liggen dicht tegen 

het Essenpark aan. Het ligt in de rede om qua 

stedenbouwkundige overgang deze 

bijgebouwen juist niet van een kap te voorzien. 

De bouwhoogtes in het Wilgenpark zijn 9 meter 

grenzend aan het Samsomveld. Dan zouden de 

bouwhoogtes op het Samsomveld ook niet 

hoger dan 9 meter mogen zijn. Verder zijn er 

de z.g. witte huizen op de Kom van Aaiweg met 

een bouwhoogte van 10m en van het reeds 

bestaande huis van van Leeuwen is de 

bouwhoogte geschat als ca. 9m. De overige 

woningen op de Kom van Aaiweg en 

Schoolstraat zijn 9m. Passende Plantage bouw 

in die hoek zou dus niet meer dan 9m mogen 

bedragen in plaats van de voorgestelde l l m . 

Bouwhoogtes zijn aangegeven als maximale 

bouwhoogtes, het zijn geen verplichte 

bouwhoogtes. 

 

Aan verdiepingshoogte worden door het 

Bouwbesluit minimale eisen gesteld. Het 

Bouwbesluit schrijft voor dat nieuwbouw een 

minimale vrije hoogte (dus exclusief 

constructiehoogte) van 2,60 m dient te hebben. 

(In 2003 was dit nog 2.40 m). Voor de bouw 

van de woningen op het Essenpark en 

Wilgenpark golden destijds andere wettelijke 

eisen. Een maximale hoogte van 10m op het 

Samsomveld wordt daarom passend geacht. 

Voor alle woningen op het Samsomveld geldt 

een bouwhoogte van 10m. De aangrenzende 

woningen in het naastgelegen Wilgenpark zijn 

echter niet hoger dan 9 m. Aan de overzijde 

liggen naast Ranzijn twee villa's met een 

bouwhoogte van 6 meter. Qua inpassing pleit 

ook dit voor een Samsomveld 

bouwhoogtereductie tot 9m. 

Er is juist voor het Samsomveld 

terughoudendheid betracht ten aanzien van de 

bouwhoogte. Deze terughoudendheid is al in 

het DSO van 2008 verwerkt in een maximale 

bouwhoogte die passend is bij de omliggende 

bebouwing. Er is opbouw van het plan in schaal 

en maat: hogere volumes op kleinere kavels 

langs de Hoogmadeseweg en naast tennishal in 

aansluiting op de Kerkwijk. In aansluiting op 

Wilgenpark/Essenpark is de verkaveling op het 

Samsomveld ruimer van opzet, grotere kavels 

met minder hoge woningen. 

 

Aan verdiepingshoogte worden door het 

Bouwbesluit minimale eisen gesteld. Het 



Bouwbesluit schrijft voor dat nieuwbouw een 

minimale vrije hoogte (dus exclusief 

constructiehoogte) van 2,60 m dient te hebben. 

(In 2003 was dit nog 2.40 m). Voor de bouw 

van de woningen op het Essenpark en 

Wilgenpark golden destijds andere wettelijke 

eisen. Een maximale hoogte van 10m wordt 

daarom passend geacht. 

De 13 woningen aan de zuidwest zijde van het 

Essenlaantje zijn 12m hoog. Dit is ten opzichte 

van de villa's op de Hoogmadeseweg (6m) en 

het appartementencomplex (9)excessief en zou 

tot ten minste 9m moeten worden gereduceerd. 

Dit past ook beter bij de bouwhoogte op de 

Acacialaan van 9m. (n.b. alle genoemde 

bouwhoogtes zijn bedoeld als maximale 

bouwhoogte.) 

Bouwhoogtes zijn aangegeven als maximale 

bouwhoogtes, het zijn geen verplichte 

bouwhoogtes. 

 

De tegenover gelegen bebouwing aan de 

Hoogmadeseweg is drie lagen hoog met een 

plat dak. In het DSO uit 2008 werd 3-laagse 

bebouwing (exclusief kap) daar tegenover 

passend geacht. In het aangepaste DSO is het 

maximale bouwvolume gereduceerd tot 2 lagen 

met een verplichte kap. Het maximaal te 

bouwen volume is dus ten opzichte van het 

DSO Plantage uit 2008 met 1 laag afgenomen. 

Financiën.  

De bebouwing van het Samsomveld moet 

dienen als verdienlocatie binnen de W4 

plannen. Aan de verkoopbaarheid kan in 

belangrijke mate worden getwijfeld, aangezien 

het om huizen in het hogere segment gaat. 

Het is de verwachting dat de woningen op de 

Plantage in een behoefte voorzien. De 

gemeente heeft hier onderzoek naar gedaan. 

Inmiddels hebben zich, naar aanleiding van het 

verschijnen van het concept DSO, al 

gegadigden gemeld bij de ontwikkelaar.  

Als de verkoopbaarheid desondanks tegenvalt is 

het mogelijk een ander type woningen te 

bouwen in het plandeel dat gelegen is ten zuid-

westen van de Essenlaan. In het DSO staat 

deze flexibiliteit beschreven. 

Naast het bouwrijp maken zijn er ook extra 

lasten verbonden aan het noodzakelijke 

archeologische onderzoek. De gemeente loopt 

hierbij een aanzienlijk financieel risico, wanneer 

de deze vondsten omvangrijk zullen blijken en 

op basis van eerdere studies lijkt dit risico 

bepaald niet denkbeeldig. 

Het financiële risico is afgenomen doordat het 

op te graven deel van het plangebied fors is 

afgenomen ten opzichte van de plannen uit 

2008. De subsidie is echter geheel op peil 

gebleven. Daarnaast zijn/worden een aantal 

beheersmaatregelen genomen om het risico 

verder te beperken: 

- Bij de raming van het te verrichten 

archeologisch onderzoek zijn de 

verwachte vondstenaantallen ruim 

ingeschat;  

- Vooruitlopend op de gehele opgraving 

worden dwarsprofielen gegraven. Op 

basis van de uit deze dwarsprofielen 

verkregen informatie wordt de 

opgravingsstrategie voor de rest van 

het terrein definitief gemaakt. 

De omwonenden moeten bovendien 

gecompenseerd worden voor het waardeverlies 

van hun woningen en aan de leefbaarheid en 

In het DSO is zoveel mogelijk rekening 

gehouden met het aspect privacy, onder andere 

door structuren zoals het Zwarte Pad, de 



privacy. Er is alle reden om te verwachten dat 

er planschadeclaims door omwonenden zullen 

worden ingediend. De financiële consequenties 

hiervan zullen niet gering zijn aangezien 

omliggende woningen zich in het hogere 

prijssegment bevinden en planschade een 

percentage van WOZ waarde betreft. Daarmee 

rijst de vraag of bebouwing van het 

Samsomveld niet meer gaat kosten dat het 

opbrengt. 

houtwal en het Essenlaantje te behouden. 

Daarnaast worden bij de oriëntatie van nieuwe 

woningen de tuinen tegen bestaande tuinen 

gelegd. Het plan is in overeenstemming met en 

voldoet aan wetboek 5, titel 4, artikel 5 van het 

burgerlijk wertboek. 

 

Of en in hoeverre er sprake is van schade kan 

op basis van het DSO nog niet bepaald worden. 

Het DSO biedt geen titel voor verhaal van 

planschade. 

De bewonersvereniging is van mening dat het 

zeer te betreuren zou zijn, wanneer een 

belangrijk groen element wordt opgeofferd, 

terwijl de uiteindelijke financiële opbrengst zeer 

beperkt zou zijn. Hierbij speelt ook nog mee, 

dat deze financiële afweging zich afspeelt 

buiten beeld van omwonenden, zodat er voor 

voor omwonenden geen mogelijkheid is deze 

aspecten aan een kritisch onderzoek te 

onderwerpen. Dat betekent dus ook dat zij hun 

belangen qua planschade dus ook niet zullen 

kunnen evalueren. 

Met de vaststelling van het DSO worden geen 

onomkeerbare beslissingen genomen. De 

financiële opbrengst wordt concreet zodra van 

de ontwikkelaar een grondbod is ontvangen. Op 

basis van het definitieve grondbod zal bepaald 

worden of dit grondbod bijdraagt aan de 

doelstellingen die met W4 nagestreefd worden. 

Onderhoud  

Een van de belangrijke aspecten van het 

stedenbouwkundig ontwerp van de Plantage is 

dat de helft van de geplande woningen direct 

aan het park worden geplaatst. Onderhoud van 

het openbaar groen wordt dan een relevante 

issue voor het woongenot. Desgevraagd 

verklaarde een gemeentelijke medewerker 

tijdens de inloopavond, dat men voorzag dat er 

z.g. ruig groenbeheer zou worden toegepast. 

Dat betekent in de praktijk twee keer per jaar 

maaien. Pagina 18 van het DSO bevat een 

impressie van een deel van het park, waarin 

wordt getoond hoe weelderig de 

paardenbloemen groeien. Het is echter zeer de 

vraag of eigenaren van woningen in het hogere 

prijssegment dit zullen kunnen waarderen. Het 

lijkt dus verstandig dat de gemeente zich nog 

eens beraadt op de manier waarop het park 

wordt onderhouden, nadat het is aangelegd. Wij 

wijzen met name op dit aspect vanwege de 

financiële implicaties. Het onttrekt zich ten 

enenmale aan onze waarneming of dit soort 

financiële aspecten in de planvorming zijn 

meegenomen. Wel is bekend dat dat er in het 

kader van bezuiniging veel druk op 

groenonderhoud staat. Heroverweging in het 

licht hiervan lijkt ons dan ook dringend 

gewenst, mede ook hetgeen wij hiervoor naar 

voren hebben gebracht over financiën in meer 

In het budget dat voor groenbeheer moet 

worden gereserveerd wordt nu al rekening 

gehouden met de ontwikkeling van de Plantage. 

 

De gemeente beraadt zich in algemene zin op 

de wijze waarop het groenonderhoud de 

komende jaren in de gemeente moet worden 

ingevuld. Noodzakelijke bezuinigingen kunnen 

betekenen dat het groen op een andere wijze 

wordt beheerd dan tot op heden gebruikelijk. 

Het is niet vanzelfsprekend dat een ander wijze 

van beheren een lagere woonkwaliteit of minder 

aantrekkelijke woonomgeving oplevert. 

 

Bij de uitwerking van het inrichtingsplan wordt 

de inrichting van het openbaar groen afgestemd 

op de gewenste woonkwaliteit en met bij het 

gemeentelijk beleid passende beheerskosten. 



algemene zin. 

Procesgang  

Op 9 februari jl schreven wij het college een 

brief waarin wij ons ongenoegen uitten over de 

procesgang bij het voorontwerp 

bestemmingsplan W4. Deze brief werd vooral 

ingegeven door onze bezwaren tegen het feit 

dat in dit voorontwerp elementen uit het DSO 

Plantage waren opgenomen, terwijl het nieuwe 

DSO Plantage op dat moment nog niet bekend 

was. Naar aanleiding van deze brief vond op 14 

maart jl een gesprek plaats tussen de 

gemeente (mv de Goei, hh Makken en 

Wassenaar) en het bestuur van de 

bewonersvereniging (hh Pool en Tigchelaar). In 

dit gesprek werd een raadsbesluit getoond uit 

de raadsvergadering van 15 februari 2010. Het 

eerste beslispunt van dit besluit was de 

planontwikkeling van de Plantage opnieuw te 

starten op basis van de in het DSO Plantage 

2008 benoemde randvoorwaarden en 

uitgangspunten. Op grond hiervan was de 

gemeente van mening dat de huidige situatie 

helder was, immers ten opzichte van het DSO 

2008 was er ten aanzien van de voorgestelde 

verkeersontsluiting naar het Essenpark immers 

niets veranderd en had de gemeente zich dus 

aan de gemaakte afspraken met de Raad 

Nadere beschouwing van de het verhandelde 

door de Raad op 15 februari 2010 laat echter 

zien, dat bovengenoemde gemeentelijke 

stellingname niet overeenkomstig is met wat 

door de Raad is besloten. Uit het verslag van 

genoemde raadsvergadering blijkt dat een door 

GroenLinks ingediend amendement 2 unaniem 

is aangenomen en het amendement l a met een 

meerderheid van stemmen. Alle genoemde 

documenten zijn in het RIS terug vindbaar. Uit 

deze documenten blijkt het volgende, waarbij 

geen uitputtende opsomming is 

gemaakt:gehouden. 

 

"Aan de lijst van belanghebbenden voor 

herziening van het plan dienen Comité 

Doesbrug en Buurtactief Oude Dorp te worden 

toegevoegd". 

Voorzover wij kunnen nagaan zijn zij niet 

betrokken in de verdere planvorming. Wij 

overigens ook niet. 

Zie hierover ook de inleiding van dit document.  

 

De raad heeft in haar besluit van 15 februari 

tevens de zogenaamde IBO-boom vastgesteld 

voor het aangepaste DSO Plantage. De 

gemeenteraad heeft besloten voor dit 

aangepaste DSO niet opnieuw 

burgerparticipatie toe te passen maar wel 

partijen te informeren en wettelijke 

inspraakmogelijkheid te bieden. Dit betekent 

dat partijen geïnformeerd zijn over het 

aangepaste DSO (door middel van een 

inloopavond en publicatie van het DSO op de 

gemeentelijke website) en daarop hun reactie 

kunnen geven via een wettelijke 

inspraakprocedure. Deze mogelijkheid staat 

open voor alle geïnteresseerden en 

belanghebbenden. Het is aan partijen vrij van 

deze mogelijkheden al dan niet gebruik te 

maken. 

Bezien hoe de wensen van omwonenden, die in 

het DSO 2008 niet konden worden 

gerealiseerd, alsnog kunnen worden ingepast". 

Expliciet worden genoemd het Zwarte Pad, 

Zie hierover ook de inleiding van dit document. 

 

De exacte tekst in het amendement luidt: 

bezien wordt hoe wensen van omwonenden die 



ontsluiting via de Hoogmadeseweg en behoud 

houtwal in volle breedte. Het Zwarte Pad blijft 

in het nieuwe DSO voor een belangrijk deel 

gehandhaafd, zie echter de 

opmerkingen over het kruisen van de 

verkeersontsluiting door het Essenlaantje 

eerder in deze zienswijze. Over 

verkeersontsluiting op het Essenpark is met 

omwonenden nooit meer overlegd, Wij 

verwijzen naar hetgeen hierover naar voren 

wordt gebracht in deze zienswijze. Hetzelfde 

geldt voor de Houtwal, in het nieuwe DSO 

groensingel genoemd. Wij verwijzen naar onze 

tekst in deze zienswijze onder de titel: Groene 

afscheiding tussen Essenpark en Samsomveld 

en groensingel. 

in genoemd DSO niet (voldoende) konden 

worden gehonoreerd (behoud Zwarte Pad, 

ontsluiting via Hoogmadeseweg, behoud 

Houtwal in volle breedte, ruimte voor vrij spel 

in het park) alsnog kunnen worden ingepast 

 

Bij het aanpassen van het DSO Plantage is naar 

aanleiding van het laatste punt uit het 

amendement veel breder gekeken naar de 

inspraakreacties uit 2008 en onderzocht waar 

bezwaren en opmerkingen alsnog konden 

worden meegenomen. Inspraakreacties uit 

2008 die nu alsnog (soms deels) zijn 

gehonoreerd betreffen: 

 

• behoud Zwarte Pad als wandelpad; 

• behoud bestaand groen van het 

Zwarte Pad; 

• behoud bestaand groen als basis 

voor het planconcept; 

• behoud tennispark op de huidige 

locatie; 

• behoud huidig uitzicht (door behoud 

tennispark en Zwarte Pad); 

• minder verkeersbewegingen over de 

Kom van Aaiweg als gevolg van 

minder woningen in het plangebied; 

• minder kruisende autobewegingen 

met het Essenlaantje als gevolg van 

minder woningen in het plangebied; 

• beperken van het bouwvolume 

tegenover de woningen aan de 

Hoogmadeseweg; 

• behoud van een groter deel van de 

archeologische waarden/ beperken 

van de opgraving. 

 

Bezwaren ten aanzien van de ontsluiting via de 

Hoogmadeseweg, het kruisen van het 

Essenlaantje, en het niet behouden van de 

houtwal in volle breedte zijn niet gehonoreerd. 

Honorering zou namelijk beteken dat het 

planconcept flink zou moeten worden 

aangepast, of in het geval van de houtwal een 

flink deel van het uitgeefbaar oppervlak zou 

komen te vervallen. In 2008 is al naar deze 

onderwerpen gekeken. Destijds is besloten het 

planconcept niet aan te passen. Er is nu geen 

aanleiding dit voor deze onderwerpen, die met 

name betrekking hebben op de inrichting van 

het Samsomveld, alsnog te doen. Zie ook de 

beantwoording van de betreffende bezwaren in 

het hiervoorgaande. 



 

"Het college wordt verzocht de Commissie 

Ruimte tijdig te informeren over de financiële 

resultaten in het licht van eventuele voorzetting 

en uitvoering van het plan Plantage". 

Omwonenden hebben hierover geen enkele 

informatie, bovendien is het niet ondenkbaar in 

het licht van het hierboven geconstateerde dat 

aanpassingen van de plannen noodzakelijk is 

met de bijbehorende financiële consequenties. 

De Commissie Ruimte is tijdig en vertrouwelijk 

geïnformeerd. Hiervan is inspreker op de 

hoogte. Vanwege het vertrouwelijke karakter 

van deze informatie wordt deze niet aan 

omwonenden verstrekt. 

"Besloten is het interactieve traject voor het 

planproces Plantage volgens IBO protocol 2 

Raadplegen voort te zetten". 

Na de raadsvergadering van 15 februari 2010 

zijn wij echter nooit geraadpleegd, terwijl uit 

onze inspraakreactie van 2008 duidelijk kan 

worden opgemaakt dat er controversiële punten 

liggen en dat de Raad besloten heeft, dat deze 

ook met omwonenden zouden moeten worden 

besproken. 

De raad heeft in haar besluit van 15 februari de 

zogenaamde IBO-boom vastgesteld voor het 

aangepaste DSO Plantage. De gemeenteraad 

heeft besloten voor dit aangepaste DSO niet 

opnieuw burgerparticipatie toe te passen maar 

wel partijen te informeren en wettelijke 

inspraakmogelijkheid te bieden. Dit betekent 

dat partijen geïnformeerd zijn over het 

aangepaste DSO (door middel van een 

inloopavond en publicatie van het DSO op de 

gemeentelijke website) en daarop hun reactie 

kunnen geven via een wettelijke 

inspraakprocedure. Deze mogelijkheid staat 

open voor alle geïnteresseerden en 

belanghebbenden. Het is aan partijen vrij van 

deze mogelijkheden al dan niet gebruik te 

maken. 

Op dit moment willen wij de hierboven 

beschreven gang van zaken niet verder van een 

nadere kwalificatie voorzien. Het oordeel over 

deze gang van zaken is aan de Raad. Wel 

merken wij op dat de gang van zaken niet 

bijdraagt aan het vergroten van het draagvlak 

voor de huidige plannen. 

Met inspreker is diverse malen gesproken. Op 

de inloopavond is aan inspreker aangeboden de 

stedenbouwkundige opzet nog eens te 

bespreken en toe te lichten welke 

stedenbouwkundige varianten in de periode 

2007 en 2008 zijn onderzocht. Van dit aanbod 

heeft inspreker geen gebruik gemaakt. 

 



 

Appellant 2.  

Over het bovenvermelde concept D.S.O.-Plan 

Plantage ontving U van de Bewonersvereniging 

Essenpark een zienswijze dd. 8 juli j l . Met de 

uiterst critische inhoud van deze 7 pagina"s 

tellende zienswijze kunnen wij ons geheel 

verenigen. Slechts de onderstaande 

aanvullende kanttekeningen onzerzijds. 

-Op blz. 2 van de zienswijze worden critische 

kanttekeningen geplaatst bij het voornemen in 

het nieuwe D.S.O. tot demping van het slootje 

gelegen tussen het Essenlaantje en het 

Samsonveld. Ter aanvulling daarop, handhaving 

van dat bestaande slootje in het nieuwe Plan 

Plantage is ook wenselijk ter verhoging van de 

inbraakbeveiligingvan de op het Samsonveld 

voorziene te bouwen nieuwe woningen. 
 

In het algemeen helpt een watergang bij het 

beveiligen van woningen tegen inbraak. Door 

het gekozen planconcept verdwijnt echter deze 

watergang. De woningen zullen op andere wijze 

tegen inbraak beveiligd moeten worden. In de 

volgende fase zal bij het ontwerp van de 

woningen en de indeling van de kavels hier 

opnieuw aandacht voor zijn. 

 

In ieder geval moeten de woningen voldoen aan 

wettelijke eisen omtrent veiligheid en zullen ze 

standaard voorzien zijn van zeer degelijk hang- 

en sluitwerk (hoge inbraakwerendheidklasse). 

-Op blz. 3 onderaan van de zienswijze wordt 

gewezen op een onduidelijkheid in het nieuwe 

D.S.O. met betrekking tot de eigendomsrechten 

van de groensingel van 7,5 meter breedte 

gelegen tegenover de woningen Wilgenpark 1 

t/m 7. Van de tekst op blz. 24 zou de suggestie 

uit kunnen gaan, dat slechts het direct naast de 

sloot gelegen schouwpad gemeentelijk 

eigendom zou blijven en de rest van de 7,5 

meter brede groensingel door nieuwe 

Samsonveld-bewoners gekocht en aansluitend 

gekapt zou kunnen worden. Dit zou inderdaad 

geheel in strijd zijn met de aan de Wilgenpark- 

bewoners gedane mondelinge en schriftelijke 

toezeggingen. Dat met name heel duidelijk en 

niet voor alternatieve uitleg vatbare wijze in de 

antwoorden terzake van de Gemeente in de 

Inspraak -notitie DSO Plantage van 18 juni 

2008. In die beantwoording een aantal malen 

stellingen als; "In het DSO is rekening 

gehouden met de bestaande natuurschoon, rust 

en privacy van de huidige bewoners door de 

bestaande houtwal minimaal 7,5 meter breed te 

houden en waar mogelijk breder te maken". In 

antwoord op vragen van de Bomenstichting; 

"Overige groenstructuren zoals de houtwal op 

het Samsonveld (tegenover Wp 1 t/m7) liggen 

niet op de nieuwe kavels die in verkoop worden 

gegeven. De houtwal blijft in eigendom van de 

gemeente". Zo ook in de beantwoording van de 

vragen van de familie Lansink (Wp7); "De 

houtwal blijft in eigendom van de 

gemeente". 
 

De groensingel blijft over een breedte van 7,5 

meter in eigendom van de gemeente. 

  



-Van de vijf tegenover Wilgenpark 5 en 7 

geplande 5 villa"s ligt in het thans voorliggende 

DSO de recht tegenover Wp. 5 en 7 geplande 

5e villa zodanig dicht op resp. in feite gelegen 

in de houtwal, dat denkbaar is dat deze 5e villa 

niet verkoopbaar is zonder een drastische 

versmalling van de bovenvermelde minimaal 

7,5 meter brede houtwal. Bij handhaving van 

het huidige DSO lijkt het daarom wenselijk het 

aantal van 5 villa"s te laten aansluiten bij het 

daar tegenover liggende aantal van 4 villa"s. 
 

De houtwal blijft minimaal 7,5 meter breed. Op 

basis van de eerste reacties van potentiele 

kopers blijkt de woning die direct grenst aan de 

ze houtwal de meest gewilde woning. 

-Op blz, 4 van de zienswijze behartenswaardige 

kanttekeningen met betrekking tot de in relatie 

tot de omgeving veel te hoge bouwvolumina 

van de op het Samsonveld geplande 11 

vrijstaande villa"s. Een kanttekening bij de 

tekst; de bouwhoogte van de 5 direct naast het 

Samsonveld gelegen 5 Wilgenpark-woningen 

(nrs. It/m7) is niet 9 doch slechts 8 meter. 

 

Voor beantwoording van deze inspraakreactie 

wordt verwezen naar de beantwoording van de 

inspraakreactie van Appellant 1. 
 

Het bouwvolume van die woningen bedraagt ca. 

625 m3 De bouwhoogte van de 11 kleinere 

vrijstaande woningen op het Wilgenpark 

bedraagt ca. 6,5 meter met een bouwvolume 

van ca. 525 m3. De bouwvolumina van de 11 

vrijstaande Samsonveldvilla"s zou volgens 

informatie 800 a 900 m3 bedragen en met een 

bouwhoogte als vermeld op blz. 4 van 10 meter 

met kap, dus excessief en niet passend in de 

omgeving. 

Voor beantwoording van deze inspraakreactie 

wordt verwezen naar de beantwoording van de 

inspraakreactie van Appellant 1. 

 

Er is opbouw van het plan in schaal en maat: 

hogere volumes op kleinere kavels langs de 

Hoogmadeseweg en naast tennishal in 

aansluiting op de Kerkwijk. In aansluiting op 

Wilgenpark/Essenpark is de verkaveling op het 

Samsomveld ruimer van opzet, grotere kavels 

met minder hoge woningen. 

2. In onze inspraakreactie van 11 maart 2008 

(als bijlage bijgevoegd) over de concept-MAAN-

versie van de DSO-De Plantage van februari 

2008 hebben wij op bijlage 3 van die 

inspraakreactie een alternatieve uitwerking 

geschetst voor de bebouwing van het 

Samsonveld met 7 bungalows resp. villa"s in de 

zuidwest-hoek van het Samsonveld naast het 

Essenlaantje. Datzelfde alternatief leggen wij 

thans met een kleine aanpassing in een 

herziene versie van die bijlage 3 opnieuw aan U 

voor. 

 

In de inspraaknotitie DSO Plantage uit 2008 is 

gereageerd op dit ontwerp. Belangrijk bezwaar 

is dat het geen integraal ontwerp voor het 

gehele plangebied is . In dit alternatieve plan 

worden de consequenties voor de rest van het 

plangebied buiten beschouwing gelaten. 

De aanpassing betreft het laten vervallen van 

de doorsnijding van het Essenlaantje (fiets-, 

voet-pad) met een niet wenselijk geachte 

autoweg. In de huidige versie van het DSO kan 

op het terrein van het oude tennispark Van 

Leeuwen de autotoegang in plaats van naar de 

achterkant zonder bezwaar ook naar de 

voorkant van de woning van de familie Van 

Voor beantwoording van deze inspraakreactie 

wordt verwezen naar de beantwoording van de 

inspraakreactie van Appellant 1. 

 

Er is voor gekozen het planconcept uit 2008 

zoveel mogelijk te bewaren Dit betekent dat de 

autobereikbaarheid zoveel mogelijk langs de 

randen van het plangebied wordt opgelost. In 



Leeuwen en de daarnaast geplande nieuwe 

woning worden doorgetrokken. De autotoegang 

voor de 7 bovenvermelde woningen in de 

zuidwest-hoek van het Samsonveld wordt 

daarmee ook doodlopend en niet als in deze 

vorige versie van de inspraakreactie 

doorlopend. Aldus naast het behoud van het 

slootje naast het Essenlaantje een 

aanmerkelijke verbetering van het veiligheid- 

en inbraak-risico voor de nieuwe woningen. 

 

het plangebied ontstaat daardoor een 

aaneengesloten groengebied met kleine hofjes. 

Dit biedt kwaliteit voor de toekomstige 

bewoners als ook voor de buurt die het behoud 

van ‘ommetjes door het groen’ belangrijk vindt.  

Het op een andere wijze bereikbaar maken van 

de woning ‘Van Leeuwen’en de daarnaast 

gelegen woning betekent dat het 

geprojecteerde groen daar verdwijnt en de 

kwaliteit van een aantal nieuw te bouwen 

woningen onder druk komt te staan. Netto 

komt er ook meer bestrating bij. 

 

Voor het Zwarte Pad heeft dit een beperkte 

verbetering tot gevolg aangezien zich daar al 

een asfaltpad bevindt dat minimaal verbreed 

moet worden. 

 

Alle toegangen voor de nieuw te bouwen 

woningen zijn voor auto’s doodlopend. er zijn 

geen doorgaande routes voor auto’s in het 

plangebied 

De verdere voordelen van deze alternatieve 

uitwerking van de Samsonveld-bebouwing zijn 

als vermeld de 

volgenden: 

-Behoud van en uitzicht op een aanzienlijk 

groter deel groen van het bestaande 

Samsonveld voor alle omwonenden en 

buurtgenoten. Daarbij blijft dit restant-

Samsonveld in tegenstelling tot in het DSO-Plan 

ook toegankelijk en bruikbaar voor allerlei 

doeleinden van jeugd (Koningin Wilhelmina-

school) en volwassenen. Ook vanaf de 

Hoogmadeseweg en vanaf Essenpark blijft het 

restant Samsonveld als groen zichtbaar. In het 

DSO-Plan komt het Samsonveld als publiek 

begaanbaar en bruikbaar groen in feite te 

vervallen. Vanaf de Hoogmadeseweg en 

Essenpark wordt het thans bestaande mooie 

uitzicht op het grote grasveld en de omringende 

bomen (zie bijlage1 van bijlage) vervangen 

door uitzicht op een dicht bebouwde 

steenmassa. 

Zie de beantwoordin/ reactie op het 

alternatieve ontwerp hiervoor. 

 

Het geschetste plan vormt een barrière tussen 

groenzones van het Essenlaantje en de Houtwal 

waardoor er geen aaneengesloten groengebied 

kan ontstaan. Het groen is een zeer belangrijke 

drage van het planconcept. 

-Slechts één autoentree en wel vanaf de 

Hoogmadeseweg voor de 7 woningen aan de 

Essenlaantje-kant van het Samsonveld. De 

autoentree aan de Essenpark-kant met 9 

parkeerplaatsen in bestaand groen naast 

Essenpark 2 komt te vervallen. Kappen van een 

aantal monumentale bomen op het 

Essenlaantje en in het bestaande publiek 

groen naast Essenpark 2 is in dit alternatief 

Zie de beantwoording/ reactie op het 

alternatieve ontwerp hiervoor. 

 



plan ook niet meer nodig. 

 

-In het alternatieve plan behoeft ook niet meer 

het gehele Samsonveld met een zandlaag te 

worden opgespoten en van een wegennet en 

gas- elektra te worden voorzien en is aldus ook 

aanzienlijk sneller en goedkoper te realiseren 

dan in het DSO-Plan. 

 

Op basis van de gemeentelijke kosten- en 

opbrengstenraming wordt de ontwikkeling 

haalbaar geacht. Er wordt in elke fase gekeken 

naar financiële optimalisaties. 

-Uitzicht van de 7 nieuwe Samsonveld-

woningen aan beide kanten van de woning 

groen op groen in plaats van steen op steen 

zoals het geval is met de 11 villa"s op het 

Samsonveld van het DSO-Plan. Deze 7 

woningen hebben ook een betere zonligging 

met tuin op het zuidwesten en 

ontvangstmogelijkheid voor autogasten aan de 

voorkant van de woning en niet via de 

achterkant van de woning, zoals noodzakelijk is 

bij de 9 naast elkaar gelegen villa"s in het DSO-

Plan. Voor autobezoekers van de 7 woningen 

voor wie geen plaats is op eigen terrein ook 

ruime parkeergelegenheid op het grote 

parkeerterrein naast het Ranzijn-

bloemencentrum 

Zie de beantwoording/ reactie op het 

alternatieve ontwerp hiervoor en de 

beantwoording van de opmerkingen van 

appellant 1. 

 

In het DSO is er voor gekozen om de woningen 

met de voorkant in het groen te plaatsen. De 

woonkwaliteit neemt af als er aan de voorkant 

van de woning auto’s staan/rijden. 

 

Het parkeerterrein van Ranzijn is privaat 

eigendom en kan niet gebruikt worden om 

bezoekersparkeren op te lossen. De gemeente 

heeft het beleid parkeren op te lossen in het 

gebied waar parkeerplaatsen nodig zijn. 

3. De door U in de antwoord-inspraaknotitie van 

18 juni 2008 op blz. 3 genoemde 4 argumenten 

tegen ons alternatieve plan zijn ons inziens niet 

juist. In het alternatieve plan wordt het 

Samsonveld niet opgeknipt in stukjes, neen , 

het Samsonveld blijft in dat alternatief met 

uitzondering van de bebouwing aan de 

Essenlaantje-kant met 7 woningen voor het 

overige geheel intact 

Op het Samsomveld blijft in het plan van 

inspreker inderdaad een stuk groen behouden, 

evenals in het DSO. Bedoeld werd dat het hele 

groengebied in stukken wordt geknipt met het 

voorstel van inspreker. Het geschetste plan 

vormt een barrière tussen groenzones van het 

Essenlaantje en de Houtwal waardoor er geen 

aaneengesloten groengebied kan ontstaan. 

De ontsluitingsroutes zijn in het alternatieve 

plan niet fors langer,neen zij zijn juist zoals 

direct zichtbaar is bij vergelijking van het 

"wegennet" in het alternatieve plan met dat in 

het DSO-Plan juist sterk korter. 

Zie de beantwoording/ reactie op het 

alternatieve ontwerp hiervoor. 

 

De toegangsweg voor de 7 woningen in het 

alternatieve plan tast het karakter van het 

Essenlaantje minder aan dan geval is in het 

DSO-Plan. In dat plan vanaf het Essenlaantje 

alleen zicht op de immense steenvilla"s. Naast 

het volgens voorstel op blz. 1 van het te 

handhaven slootje langs het Essenlaantje zou 

een aansluitende haag van hoge struiken 

kunnen worden geplant, die het zicht op de 7 

alternatief -woningen vanaf het Essenlaantje 

grotendeels wegneemt. In het na die 7 

woningen op het Essenlaantje komende 

deel juist weer meer groenzicht wegens het 

aldaar in tegenstelling tot in het DSO-Plan 

In het DSO is geprobeerd het Essenlaantje 

zoveel mogelijk te laten aansluiten op ander 

groen. Het aaneengesloten groen is een 

belangrijke drager van het planconcept. In het 

geschetste plan van inspreker is er geen 

verbinding meer met het groen op het 

Samsomveld 



ontbreken van zicht op 

steen. 

En tenslotte het vierde genoemde contra-

argument, in het alternatieve plan worden de 

belangrijke archeologische waarden niet sterker 

doorsneden dan het geval is in het DSO-Plan. 

Ook hier weer eerder omgekeerd, in het DSO-

Plan niet 7 maar als vermeld 20 bebouwde 

plaatsen (11 villa"s + 9 vrijstaande garage"s) 

en dan bovendien over het gehele Samsonveld 

verspreid. 

Zie de beantwoording/ reactie op het 

alternatieve ontwerp hiervoor. 

 

De belangrijkste archeologische waarden 

worden in het midden van het Samsomveld 

verwacht, daar waar men denkt dat in het 

verleden uitlopers van waterlopen hebben 

gelegen. In het DSO wordt rekening gehouden 

met deze waarden door er zoveel mogelijk 

buiten te bouwen. Het plan van inspreker is 

voor een groot deel geprojecteerd op deze 

uitlopers. 

 

4. Het voorgestelde alternatief komt ons inziens 

voor een zeer belangrijk deel tegemoet aan de 

door de Bewonersvereniging Essenpark in de 

bovenvermelde zienswijze van 8 juli jl. naar 

voren gebrachte bezwaren tegen het huidige 

DSO-Plan en verdient dan ook om die reden 

naar het ons voorkomt Uw gedegen 

belangstelling. Wij verzoeken U opnieuw om 

aanpassing van het thans voorliggende DSO-

Plan in de richting van het door ons geschetste 

alternatief. 

 

Zie de beantwoording/ reactie op het 

alternatieve ontwerp hiervoor. 

 



 

Appellant 3.  

Overall heb ik veel waardering voor het ontwerp 

plan, waarbij zoveel mogelijk rekening lijkt te 

zijn gehouden met de opmerkingen uit de 

inspraakrondes. Ten aanzien van het project op 

het Samsonveld heb ik een aandachtspunt. Dit 

betreft de maximale bouwhoogte van 10 m voor 

de nieuw te bouwen woningen. Ten opzichte 

van de gevelhoogte van de bestaande woningen 

aan het aangrenzende Wilgenpark en Essenpark 

komt mij deze hoog voor. Wilgenpark meet 

7,90 meter, Essenpark zelfs lager. Het 

maximale verschil bedraagt derhalve 2,10 

meter ofwel meer dan 25 % ten opzichte van 

de bestaande bouw. Naar mijn mening valt dit 

niet onder de definitie van geleidelijke overgang 

op de gevelhoogte van aangrenzende 

bestaande bebouwing. Dit geldt natuurlijk met 

name voor de geplande direct aangrenzende 

objecten. 

Zie de beantwoording van de vragen en 

opmerkingen van appellant 1. 

 

Er is opbouw van het plan in schaal en maat: 

hogere volumes op kleinere kavels langs de 

Hoogmadeseweg en naast tennishal in 

aansluiting op de Kerkwijk. In aansluiting op 

Wilgenpark/Essenpark is de verkaveling op het 

Samsomveld ruimer van opzet, grotere kavels 

met minder hoge woningen. 

 

Aan verdiepingshoogte worden door het 

Bouwbesluit minimale eisen gesteld. Het 

Bouwbesluit schrijft voor dat nieuwbouw een 

minimale vrije hoogte (dus exclusief 

constructiehoogte) van 2,60 m dient te hebben. 

(In 2003 was dit nog 2.40 m). Voor de bouw 

van de woningen op het Essenpark en 

Wilgenpark golden destijds andere wettelijke 

eisen. Een maximale hoogte van 10m op het 

Samsomveld wordt mede daarom passend 

geacht. 



 

Appellant 4.  

In het DSO plan wordt gesproken over 40 

parkeerplaatsen t.b.v. Tennispark de Munnick. 

Op een informatieavond van De Munnick is ons 

gemeld dat er minimaal 60 parkeer plaatsen 

gerealiseerd worden voor De Munnick. Wij als 

bewoners maken ons zorgen dat er eenzelfde 

situatie gaat ontstaan als bij de Ommedijk. De 

parkeerdruk op ons parkeerterrein neemt 

steeds meer toe. Wij vragen uw aandacht voor 

het probleem. 

Zie ook de beantwoording van vragen en 

opmerkingen van appellant 1. 

 

Het is niet juist dat er minimaal 60 

parkeerplaatsen gerealiseerd worden voor het 

tennispark.  

 

Het bestaande parkeerterrein wordt verplaatst. 

Door de verplaatsing is het in de uitwerking 

mogelijk het parkeerterrein efficiënter in te 

richten waardoor extra parkeerplaatsen 

ontstaan ten opzichte van de huidige situatie. 

Op dit moment is namelijk het huidige 

parkeerterrein niet ingedeeld/belijnd. Daardoor 

wordt er niet efficiënt geparkeerd. Hoewel er 

theoretisch ruimte is voor circa 38 auto’s wordt 

dit aantal nooit gehaald. Een betere belijning 

zal helpen de parkeerdruk voor de omgeving te 

verminderen. 

Het parkeerterrein omzomen met groen 

zodanig dat het niet storend is vanaf de 

Hoogmadeseweg. 

 

Rondom het parkeerterrein wordt groen 

geplaatst. Hoe dit er exact uit gaat zien wordt 

in de volgende fase van het project nader 

uitgewerkt. 

Wij hebben begrepen dat in het plan de nieuwe 

woningen 2 laags worden met een schuine kap. 

In het DSO staat een bouwhoogte van 12 meter 

met kap. Dat lijkt ons wat erg hoog. Onze 

woningen zijn ca 9 meter hoog . Ons inziens 

lijkt dat een verstoring van de omgeving en ons 

uitzicht wordt hierdoor erg belemmerd. 

Zie ook de beantwoording van vragen en 

opmerkingen van appellant 1. 

 

Bouwhoogtes zijn aangegeven als maximale 

bouwhoogtes, het zijn geen verplichte 

bouwhoogtes. 

 

Ten opzicht van het DSO 2008 is nu overal het 

uitgangspunt 2 lagen met een kap. Eerder was 

ook drie lagen (met een plat dak) mogelijk.  

 

Voor de bouw van een 2-laagse woning met een 

kap is 10 meter het minimum. Door extra 

hoogte toe te staan wordt enige flexibiliteit 

geboden bij de verdere ontwikkeling van de 

woningen in de volgende fase. Bovendien is de 

gekozen maximale hoogte van 12 meter 

passend bij de omliggende bebouwing 

(tennishal, aangrenzende woningen aan de Kom 

van Aaiweg (nokhoogte NAP + 11,30 meter en 

daarmee al hoger dan de 11 meter die 

voorgesteld wordt voor de woning naast de 

bestaande woning)), appartementen 

Hoogmadeseweg). Waar het plan grenst aan 

Essenpark en Wilgenpark is gekozen voor 10 

meter. 



 

Appellant 5.  

Allereerst maken wij ernstig bezwaar tegen de 

bebouwing van het Samsonveld en een 

gedeelte van het naastgelegen terrein van 

voormalig tennispark de "Munnik". 

-Ten eerste omdat er een groot stuk 

groengebied verloren gaat wat het 

landschappelijk karakter te niet doet, de 

leefbaarheid voor de direct omwonenden 

schaadt en wat niet gecompenseerd wordt door 

ander groen in de directe omgeving. 

Zie ook de beantwoording van vragen en 

opmerkingen van appellant1. 

 

Appellant 5 heeft recent de woning gekocht. Bij 

aankoop van de woning was appellant op de 

hoogte van de voorgestane ontwikkelingen c.q. 

had zich daarvan vanuit de eigen 

verantwoordelijkheid op de hoogte kunnen 

stellen. 

 

De ontwikkeling van de Plantage is onderdeel 

W4 en draagt bij aan het financieel mogelijk 

maken van een betere inpassing van de 

(verbreding van de A4). Door een betere 

inpassing van de A4 wordt de leefbaarheid in 

Leiderdorp vergroot. 

Ten tweede wordt niet onderbouwd door uw 

College dat bebouwing geen groot financieel 

risico oplevert voor de gemeente Leiderdorp 

met name gezien de huidige economische en 

demografische ontwikkelingen dan wel dat het 

mogelijke gewin uit deze locatie niet opweegt 

tegen alle onkosten die de gemeente zal 

moeten maken, voor, onder andere geleden 

planschade, en ongemak en imagoschade die 

de gemeente zal lijden door uitgebreide 

procedures die door ons en omwonenden zullen 

worden aangespannen. 

Op basis van de kosten- en opbrengstraming 

achten wij de ontwikkeling haalbaar. Hierover is 

de commissie Ruimte vertrouwelijk 

geïnformeerd. 

 

Bovendien is ons na publicatie van het concept 

DSO Plantage gebleken dat er veel 

belangstelling bestaat voor de woningen. Er 

hebben zich veel mensen met interesse gemeld 

bij ontwikkelaar Bohemen, de ontwikkelaar die 

verbonden is aan de W4-ontwikkelingen. 

Op de derde plaats maken wij ernstig bezwaar 

tegen de in het Plan voorgestelde ruimtelijke 

ontwikkeling van het Samsonveld en 

naastgelegen gebied. 

-In de eerste plaats geldt dit bezwaar dat het 

huidige groengebied tussen onze woning, 

gelegen aan het Essenpark 2, en het 

Essenlaantje opgeofferd wordt voor een 

ontsluitingsweg voor een deel van het te 

ontwikkelen Samsonveld en parkeerplaatsen: 

hierdoor wordt onze privacy en ons woongenot 

ernstig geschaad. 

Zie ook de inleiding en de beantwoording van 

vragen en opmerkingen van appellant1. 

 

Appellant 5 heeft recent de woning gekocht. Bij 

aankoop van de woning was appellant op de 

hoogte van de voorgestane ontwikkelingen c.q. 

had zich daarvan vanuit de eigen 

verantwoordelijkheid op de hoogte kunnen 

stellen. 

Wij pleiten er dan ook voor, mocht er toch 

besloten worden te bouwen, de ontsluiting 

van alle te bouwen woningen op de 

Hoogmadeseweg te laten plaatsvinden en deze 

parkeerplaatsen te laten vervallen. 

Zie de beantwoording van vragen en 

opmerkingen van appellant1. 

 

Appellant 5 heeft recent de woning gekocht. Bij 

aankoop van de woning was appellant op de 

hoogte van de voorgestane ontwikkelingen c.q. 

had zich daarvan vanuit de eigen 

verantwoordelijkheid op de hoogte kunnen 

stellen. 

-In de tweede plaats wordt de groencorridor die 

grenst aan het Samsonveld en onze 

Zie ook de inleiding en de beantwoording van 

vragen en opmerkingen van appellant1. 



achtertuin (en aan de achtertuin van het 

perceel Essenpark 4) en die als groengebied 

staat aangegeven in het nog steeds vigerende 

bestemmingsplan Centrum, volledig 

weggelaten in bovenstaand Plan. Ook hier 

wordt onze privacy, uitzicht en woongenot 

ernstig geschaad. Dit in tegenstelling tot de 

gehandhaafde groencorridor tussen het 

Samsonveld en de bebouwing op het 

Wilgenpark. 

OP de randvioorwaardenkaart staat de 

groenstrook aangeduid als 

‘park/groenstructuur’, maar moet nog verder 

uitgewerkt worden. Zoals ook in beantwoording 

van inspraakreacties in 2008 is aangegeven is 

de nadere uitwerking van de strook openbaar 

groen tussen Essenpark en Plantage pas bij de 

uitwerking van het inrichtingsplan voor de 

openbare ruimte aan de orde. Een groenstrook 

in combinatie met het talud van de watergang 

(natuurvriendelijke ingerichte oever) achten wij 

goed mogelijk. 

Ten vierde maken wij ernstig bezwaar tegen het 

type, vorm en inhoud van de 

voorgestelde bebouwing op het voorgenomen te 

bebouwen gebied: de nokhoogte van de 

geplande woningen is te hoog en de inhoud 

(bouwvolumina) van de huizen te groot in 

vergelijking met de bestaande bebouwing in het 

Essenpark (max 3 meter hoog) en het 

Wilgenpark. Wij stellen dan ook voor dat deze 

maatvoering wordt aangepast. 

Zie ook de inleiding en de beantwoording van 

vragen en opmerkingen van appellant1. 

 

Er is opbouw van het plan in schaal en maat: 

hogere volumes op kleinere kavels langs de 

Hoogmadeseweg en naast tennishal in 

aansluiting op de Kerkwijk. In aansluiting op 

Wilgenpark/Essenpark is de verkaveling op het 

Samsomveld ruimer van opzet, grotere kavels 

met minder hoge woningen. 

Het moge duidelijk zijn dat in geval de 

Gemeente Leiderdorp voorbij zal gaan aan 

bovengenoemde bezwaren wij ons o.a. het 

recht voorbehouden planschade te claimen 

bij de Gemeente Leiderdorp. 

Dit staat een ieder vrij. 

 



 

Appellant 6.  

Wij hebben eerder dit jaar al gereageerd op het 

voorontwerp bestemmingsplan (middels een 

brief op 20 februari 2012). Zoals bekend, 

grenzen onze huizen direct aan het gebied en 

wij zijn daarom bijzonder belanghebbende bij 

de ontwikkeling van deze locatie. Ondanks onze 

vraag om intensief betrokken te worden in het 

verdere proces, is er niet eens een reactie 

gekomen op de brief die is verstuurd. In deze 

brief zien wij ons dus genoodzaakt om veel van 

dezelfde argumenten te herhalen. Dit vinden wij 

een nogal onbevredigende manier van 

communiceren tussen gemeente en burgers. 

Gegeven de locatie van onze huizen verzoeken 

wij de gemeente om frequenter met ons te 

communiceren en aan te geven wat er met 

onze bezwaren/verzoeken wordt gedaan. 

Door omstandigheden lopen de trajecten 

rondom het DSO Plantage en het 

bestemmingsplan grotendeels parallel. 

Appellant is hierover naar aanleiding van de 

inspraakreactie geïnformeerd. Over de ter 

inzagelegging is e-mailcontact geweest met de 

contactpersoon van appellant mw. Bouwman, 

Kom van Aaiweg 16. 

 

De Nota van inspraak is medio 2012 aan 

appellant verstuurd. Het 

ontwerpbestemmingsplan heeft in de periode 

26 juli t/m 5 september 2012 ter inzage 

gelegen. 

 

Daarnaast is enige tijd geleden telefonisch 

overleg geweest met uw contactpersoon mw 

Bouwman en is uitgelegd waarom het antwoord 

(op uw reactie uit februari 2012) op zich wacht 

(ontwikkeling van voorontwerp naar ontwerp 

kost tijd). 

In de collegevergadering van 6 december 2011, 

waarin het huidige voorontwerp/concept 

definitief plan in gang werd gezet 

(Postregistratienummer 2011i02209), wordt 

echter nauwelijks verwezen naar de eerder 

gemaakte afspraken met de buurt. Er staat 

slechts de volgende verwijzing: “Met de destijds 

ingediende zienswijzen is zoveel mogelijk 

rekening gehouden, conform B&W-besluit, 

nummer 2008i00203 van 15 juli 2008. Een 

aantal zienswijzen zijn verouderd.”  

Het is evident dat door het blijven van het 

Tennispark de Munnik het westelijke gedeelte 

van het plan uit 2008 ingrijpend gaat 

veranderen. Toch blijft een groot aantal 

zienswijzen wel degelijk actueel. De 

bovenstaande zinsnede biedt geen duidelijkheid 

over welke afspraken nu wel of niet zijn 

overgenomen. Soms lijkt er zelfs expliciet af te 

worden geweken van eerder gemaakte 

afspraken. Graag ontvangen wij hieromtrent 

nadere informatie van u. 

Op basis van interviews, ateliers en 

inspraakreacties is in 2008 een DSO Plantage 

opgesteld en dat is vastgesteld. Dat document 

is het referentiepunt en kan gezien worden als 

afspraak met de buurt. Helaas konden toen en 

nu niet alle wensen van bewoners gehonoreerd 

worden. Zie hiervoor ook de inleiding van dit 

document. 

 

Met de betreffende zinsnede worden die 

inspraakreacties bedoeld die betrekking hebben 

op een situatie die niet meer bestaat of zich 

niet meer zal voordoen (o.a. het verplaatsen 

van het tennispark). 

Groenstrook tussen Zwarte Pad en onze 

woningen. 

 We zijn verheugd dat in het concept definitief 

plan de bestaande groenstrook nu definitief de 

bestemming “groen” heeft gekregen (dat was in 

het voorlopige plan nog “woonbestemming”). 

Wel zagen we in de beschrijving van de plannen 

dat het zwarte pad zal worden verbreed. Het is 

Dit is juist. Ter plaatse van de twee woningen 

wordt het pad richting het tennispark minimaal 

verbreed. Het krijgt de uitstraling van een 

breed voetpad. In welke richting het pad 

precies verbreed wordt is pas aan de orde bij 

het opstellen van een concreet inrichtingsplan 

voor de openbare ruimte. 



niet duidelijk uit het plan of dit ten koste van 

een strook groen zal gaan. Dit beschouwen we 

als zeer onwenselijk - verbreding van het pad 

moet dus richting het huidige tennispark 

plaatsvinden. 

Uitgang Kom van Aaiweg.  

In het bestemmingsplan staat dat er een 

uitgang komt aan de Kom van Aaiweg. De 

verkeerssituatie is, vooral bij het begin en einde 

van de schooldag van de Koningin Juliana 

School, al behoorlijk chaotisch. Een verdere 

toestroom van auto’s is niet wenselijk. Het is 

verkeerstechnisch veel beter om dit verkeer af 

te laten vloeien op de Hoogmadeseweg. Wij 

verzoeken u het bestemmingsplan in deze zin 

aan te passen.  
 

De aansluiting betreft een aansluiting op een 

woonstraat voor woonverkeer met een zeer 

lage intensiteit, passend bij het bestaande 

gebruik en woonmilieu in de wijk. Dit heeft 

geen gevolgen voor de verkeersintensiteit bij 

het begin en einde van de schooldag van de 

Koningin Juliana School. 

 

Aan de bezwaren van inspreker wordt op dit 

onderdeel tegemoet gekomen. Doordat het 

aantal woningen, dat via de kruising met het 

Essenlaantje bereikbaar is, is afgenomen zal 

ook het aantal autobewegingen minder zijn. 

Volgens het plan uit 2008 zouden maximaal 20 

woningen via de Kom van Aaiweg ontsloten 

worden. In het voorliggende plan gaat het om 

maximaal 8 woningen die via de Kom van 

Aaiweg ontsloten worden. 

Tuin-aan-tuin inrichten. 

We zijn blij dat de 2 huizen direct achter onze 

woningen tuin aan tuin worden ontworpen. 

Hierdoor is er goed rekening gehouden met de 

privacy van de huidige bewoners. 

Van de twee woningen is er één een bestaande 

woning en één een nieuw te ontwikkelen 

woning. De nieuw te ontwikkelen woning dient 

binnen de randvoorwaarden zoals op de 

randvoorwaardenkaart aangegeven ontwikkeld 

te worden en kan daardoor nog anders op de 

kavel gebouwd worden dan op tekening 

aangegeven. Desondanks blijft er ruime afstand 

tussen bestaande woningen en de nieuw te 

ontwikkelen woning. 

Aankoop gedeelte van de strook achter onze 

huizen.  

In 2008 is er een verzoek geweest om de 

groenstrook achter onze huizen te kunnen 

kopen. De reactie in de inspraaknotitie was als 

volgt: “Na de groentoets en het definitieve 

inrichtingsplan voor de ontsluitingsweg achter 

de Kom van Aaiweg wordt bepaald of de 

groenstrook definitief kan worden verkocht en 

onder welke voorwaarden.” In de inspraakronde 

van begin dit jaar hebben we wederom 

informatie gevraagd over deze mogelijkheid. 

Daar hebben we nog geen reactie op mogen 

ontvangen. Graag vernemen wij of we (een 

gedeelte) van de groenstrook in ons beheer 

kunnen krijgen. Uiteraard zijn we bereid 

voorwaarden te accepteren omtrent het behoud 

van belangrijke bomen en groen. Deze bomen 

en het groen zijn voor ons erg belangrijk. 

Doordat het tennispark behouden blijft op de 

Plantage kan ook de groenstrook, het Zwarte 

Pad behouden blijven. Hierdoor wordt ook 

tegemoet gekomen aan bezwaren van 

insprekers ingediend in 2008. Er is op dit 

moment geen aanleiding om in het kader van 

de vaststelling van het DSO Plantage 

groenstroken in beheer over te dragen aan 

bewoners. 

 

Mede naar aanleiding van de resultaten van het 

participatieproces in 2008 achten wij het van 

belang een optimale groenbuffer op deze locatie 

te waarborgen. 

Tennispark.  Dit valt inderdaad buiten de scope van het DSO 



Hoewel de ontwikkelingen van het tennispark 

formeel geen onderdeel van het plan zijn, willen 

we ons standpunt hierover toch kenbaar 

maken. Er zijn twee aspecten die ons zorgen 

baren: 

Verlichte banen  

Er lijken een aantal verlichte tennisbanen vlak 

bij onze huizen te komen. We zouden graag 

zien dat de verlichte banen elders op het park 

worden ingericht. Indien dat niet mogelijk is 

willen we graag in overleg met de gemeente 

treden om te zien of de overlast kan worden 

gereduceerd door de beplanting in de 

groenstrook aan te passen. 

Plantage. Inmiddels zijn de vragen over dit 

onderwerp aan inspreker beantwoord. 

Tennismuurtje.  

Het is voor ons onduidelijk waar het 

oefenmuurtje van de club wordt geplaatst. 

Vanwege het irritante monotone geluid willen 

we dat deze buiten het gehoor van onze huizen 

komt. 

Dit valt buiten de scope van het DSO Plantage. 

Inmiddels zijn de vragen over dit onderwerp 

aan inspreker beantwoord. 

Als laatste willen we nog eens benadrukken dat 

we teleurgesteld zijn in de mate waarin we bij 

de ontwikkeling van de plannen worden 

betrokken. Er is niet eens een antwoord 

gekomen op onze eerdere brief. Gegeven het 

feit dat dit plan “in onze achtertuin” plaatsvindt 

en wij dus ook de grootste (bouw en 

verkeers)overlast zullen ondervinden hechten 

wij zeer aan een betere communicatie en 

actievere betrokkenheid. 

Zie ook de beantwoording hiervoor, de inleiding 

en beantwoording van vragen en opmerkingen 

van appellant 1. 

 

In het algemeen organiseert de gemeente voor 

elk project informatiebijeenkomsten 

inloopavonden of ateliers. Voor de Plantage is 

betrokkenheid vormgegeven volgens vooraf 

afgesproken randvoorwaarden. 

 

In de periode 2007/2008 zijn uitgebreid 

interviews in de buurt gehouden, zijn 

ontwerpateliers georganiseerd en is een 

informatieavond gehouden.  

 

Voor het aangepaste DSO Plantage is op 7 juni 

2012 een inloopavond georganiseerd. De 

gemeente heeft in samenwerking met LTC de 

Munnik op 7 mei 2012 een presentatieavond 

gehouden voor de leden van De Munnik en op 8 

mei 2012 een tweede voor de buurt. Daarvoor 

zijn ook alle bewoners van de Kom van Aaiweg 

per brief persoonlijk uitgenodigd. Voor de 

inhoud van de presentatie wordt verwezen naar 

(de website/het bestuur van) LTC De Munnik 

 



 

Appellant 7.  

Parkeren: een tennisbaan met 15 banen met 

meer speelmogelijkheden dan voorheen 

(allweatherbanen + meer verlichting) heeft niet 

genoeg aan 38 parkeerplaatsen. 

Zie de beantwoording van vragen en 

opmerkingen van appellant1. 

 

De uitrit naar de Kom van Aaiweg (7 huizen) is 

zeer gevaarlijk: te smal, te veel verkeer van en 

naar de school. 

 

Zie de beantwoording van vragen en 

opmerkingen van appellant1. 

 

De uitrit is niet gevaarlijk. Bij de uitvoering van 

het inrichtingsplan worden de uitritten van de 

woonstraten nader uitgewerkt en ingericht 

passend bij 30-km verkeersregime van de wijk.  

 

Bovendien, de aansluiting betreft een 

woonstraat voor woonverkeer met een zeer 

lage intensiteit, passend bij het bestaande 

gebruik en woonmilieu in de wijk. 

 

Aan de bezwaren van inspreker wordt tegemoet 

gekomen. Doordat het aantal woningen, dat via 

de kruising met het Essenlaantje bereikbaar is, 

is afgenomen zal ook het aantal 

autobewegingen minder zijn. 

Hoe zal de hoeveelheid oppervlaktewater 

gecompenseerd worden nabij de begraafplaats? 

(blz.11) 

De compensatie van de demping van de 

watergang langs het Essenlaantje (en de 

toename verharding van Plantage) is al 

gerealiseerd in de watergang tussen de oude 

boerderij aan de Oude Hoogmadeseweg en de 

Willem Alexanderlaan en de waterplas tussen 

Ranzijn en de Willem Alexanderlaan. Deze 

watergang en -plas maken onderdeel uit van de 

Kalkpolder. De tekst in het DSO wordt 

aangepast (zie pagina 11 van het DSO). 

 



 

Appellant 8. Stichting Comité Doesbrug  

…. 

Het concept DSO gelezen hebbende lijkt het ons 

dat de terminologie “botweg leeg scheppen” te 

sterk is, maar dat onvoldoende duidelijk wordt 

gemaakt wat er door het plan verdwijnt. Het is 

op zijn minst redelijk om op een plattegrond 

aan te geven waar de archeologische resten 

liggen ten opzichte van de toekomstige 

bebouwing en wat opgegraven gaat worden. 

Zodat het voor de raad en de burger in 

hetzelfde document, of aan hetzelfde document 

gekoppeld, helder voor ogen komt te staan wat 

er waar voor deze ontwikkeling moet wijken. 

Zonder dat lijkt ons een goede afweging 

moeilijk. 

Waar de bodem verstoord wordt zal 

archeologisch onderzoek moeten plaatsvinden. 

Daar waar het niet nodig is zal geen 

archeologische opgraving plaatsvinden. 

Gebaseerd op het voorliggend DSO zijn de 

gebieden waar geen opgraving plaatsvindt: het 

Zwarte Pad, het Essenlaantje, de 

groensingel/houtwal en parkzone op het 

Samsomveld en het toekomstig parkeerterrein 

voor het tennispark 'de Munnik' (ook onder het 

huidige tennispark blijven archeologische 

waarden volledig bewaard).  

 

Doordat het plangebied is verkleind en het 

aantal te bouwen woningen fors vermindert, is 

ook de opgraving kleiner dan eerst gedacht. 

 

Vooruitlopend op de gehele opgraving worden 

dwarsprofielen gegraven. Op basis van de uit 

deze dwarsprofielen verkregen informatie wordt 

de opgravingsstrategie voor de rest van het 

terrein definitief gemaakt. 

 



 

Appellant 9. Juridisch Adviesbureau Van 

Winterswijk 

 

Medio januari 2012 hebt u het 

voorontwerpbestemmingsplan W4 vrij gegeven 

voor inspraak. Het gebiedsdeel Plantage maakt 

deel uit van het W4 gebied waarvoor dit 

voorontwerp bestemmingsplan nadat het 

onherroepelijk is geworden, zal gaan gelden. 

Omdat het thans voorliggende DSO Plantage is 

gepubliceerd nadat de inspraaktermijn voor het 

meergenoemde voorontwerp bestemmingsplan 

is afgerond, mag toch worden aangenomen dat 

eventueel aanwezige weeffouten tussen beide 

plannen zijn hersteld. Mocht dit niet of in 

onvoldoende mate het geval zijn, dan zal daar 

in de bezwaarprocedure op worden 

teruggekomen. Dit klemt temeer nu u blijkens 

uw publicatie in het Leiderdorps Weekblad van 

4 juli 2012 voornemens bent het 

ontwerpbestemmingsplan W4 vanaf 26 juli 

2012 ter inzage te leggen. 

Uit de inspraakreactie blijkt niet dat er 

daadwerkelijk sprake is van weeffouten. 

Met betrekking tot de bebouwing van het 

Samsomveld verwijs ik naar het gestelde in de 

inspraakreactie van cliënt op het 

voorontwerpbestemmingsplan W4 welke ik hier 

als herhaald en ingelast beschouw. Ten 

overvloede merk ik op dat dit betekent dat de 6 

woningen die het uitzicht vanuit de woning van 

cliënt op het Samsomveld beperken niet 

gerealiseerd kunnen worden. 

Voor de volledige beantwoording van de 

inspraakreactie van inspreker wordt verwezen 

naar ‘Bestemmingsplan W4, Nota van 

beantwoording Vooroverleg en Inspraak’. 

 

Ten overvloede beantwoorden wij hier de 

opmerking van inspreker betreffende het 

uitzicht.: 

In de eigendomsaktes is geen servituut van 

uitzicht gevestigd. Bebouwing is inspreker 

daarnaast al jaren bekend. Het servituut van 

uitzicht zoals gesteld door inspreker is nooit 

gevestigd. Medio 2008 is aan inspreker 

toegezonden de beantwoording van de nota van 

inspraak d.d.18 juni 2008 van het deelgebied 

De Plantage waar het Samsonveld deel van 

uitmaakt. Inspreker is in deze reactie al 

geïnformeerd over het feit dat geen sprake is 

van een verkregen servituut van uitzicht. 

Bovendien is inspreker geïnformeerd dat het 

vrije uitzicht niet gegarandeerd kon worden. 

Derhalve is een verkregen servituut van uitzicht 

niet aan de orde. 

Voorts merk ik namens cliënt op grote moeite 

te hebben met de voorgestelde bouwhoogte 

daar deze uitgaat boven die van bijvoorbeeld 

het Wilgenpark. Voorgesteld wordt dan ook de 

bouwhoogte gelijk te trekken met het 

Wilgenpark. 

Zie de inleiding van dit document en de 

beantwoording van vragen en opmerkingen van 

appellant1. 

 

Er is opbouw van het plan in schaal en maat: 

hogere volumes op kleinere kavels langs de 

Hoogmadeseweg en naast tennishal in 

aansluiting op de Kerkwijk. In aansluiting op 



Wilgenpark/Essenpark is de verkaveling op het 

Samsomveld ruimer van opzet, grotere kavels 

met minder hoge woningen. 

De Hoogmadeseweg is thans ingericht als een 

30 kilometer zone. In uw plannen komt het 

zwaartepunt van de ontsluiting van de Plantage 

op die weg te liggen. Dit, gekoppeld aan de 

verkeersbewegingen naar zowel het 

tenniscomplex als naar het tuincentrum en de 

begraafplaats vraagt dit toch om bezinning op 

aanvullende maatregelen met betrekking tot de 

verkeersveiligheid. 

Een 30 kilometer zone is ook in de toekomst 

nog steeds passend voor de Hoogmadeseweg. 

Over eventuele aanpassingen aan de 

Hoogmadeseweg/herinrichting zal naar 

verwachting in de loop van 2012 bestuurlijk 

worden besloten.  

Een ander aandachtspunt lijkt het gebruik van 

het Zwarte Pad als ontsluiting van de woning 

van Van Leeuwen en de nieuwe woning. Het 

Zwarte Pad wordt gebruikt als wandelroute en 

als route voor kinderen die lopend of op de fiets 

naar de Koningin Julianaschool gaan. 

Confrontatie tussen auto's die naar of van beide 

woningen komen en de zwakkere 

verkeersdeelnemers valt op dat stukje Zwarte 

Pas niet uit te sluiten. 

De straat wordt passend ingericht en krijgt de 

uitstraling van een verbreed wandelpad, waarbij 

de straat ingericht is als verblijfsgebied met de 

auto te gast, enkel bedoeld voor de ontsluiting 

van twee woningen. 

De economische onderbouwing. Ook aan dit 

onderwerp heeft cliënt in zijn inspraakreactie op 

het voorontwerpbestemmingsplan W4 aandacht 

besteed in de 8e alinea van die reactie. Deze 

wil ik hier als herhaald en ingelast beschouwen. 

Ook hier wijs ik er op dat als gevolg van het 

gevestigde recht van uitzicht het aantal te 

realiseren woningen sterk is beperkt en dus ook 

de opbrengsten uit deze verdienlocatie. 

Voor de volledige beantwoording van de 

inspraakreactie van inspreker wordt verwezen 

naar ‘Bestemmingsplan W4, Nota van 

beantwoording Vooroverleg en Inspraak’. 

 

Wat betreft het servituut van uitzicht zie de 

beantwoording hiervoor. 

Daarnaast is het natuurlijk verheugend dat de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

meebetaalt aan de archeologische opgravingen. 

Niet duidelijk is of dit voor 5% is of voor 90% 

of een percentage daartussen, terwijl de hoogte 

van de bijdrage van deze Rijksdienst toch echt 

belangrijk is voor de bepaling van de 

haalbaarheid dan wel het beperken van het 

verlies op deze locatie 

De Rijksbijdrage is meegenomen in kosten- en 

opbrengstraming voor de Plantage. Op basis 

van de kosten- en opbrengstraming achten wij 

de ontwikkeling haalbaar. Hierover is de 

commissie Ruimte vertrouwelijk geïnformeerd. 

Zoals eerder opgemerkt hebt u de raad 

toegezegd inzage te geven in de economische 

haalbaarheid van dit project. Die duidelijkheid 

ontbreekt nog immer, evenals de zekerheid dat 

dit project rendabel kan zijn in niet alleen de 

huidige huizenmarkt maar ook vanwege de uit 

het gevestigde servituut voorvloeiende 

beperkte bebouwingsmogelijkheden. Omdat het 

toch niet de bedoeling kan zijn de bevolking 

van Leiderdorp op te laten draaien voor het 

eventuele financiële echec van dit project geeft 

ik u namens cliënt dringend in overweging de 

ontwikkeling van De Plantage stop te zetten. 

De commissie Ruimte is vertrouwelijk 

geïnformeerd over de haalbaarheid van de 

ontwikkeling Plantage. 

 

Het is de verwachting dat de woningen op de 

Plantage in een behoefte voorzien. De 

gemeente heeft hier onderzoek naar gedaan. 

Inmiddels hebben zich, naar aanleiding van het 

verschijnen van het concept DSO, al 

gegadigden gemeld bij de ontwikkelaar.  

Als de verkoopbaarheid desondanks tegenvalt is 

het mogelijk een ander type woningen te 

bouwen in het plandeel dat gelegen is ten zuid-



westen van de Essenlaan. In het DSO staat 

deze flexibiliteit beschreven. 

 

 


