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Voorwoord  

In 1970 ben ik in Leiderdorp komen wonen. Alle wijken aan de overkant van de 

Engelendaal waren nog weiland met koeien als enige bewoners. In de jaren erna zijn oa. 

de wijken Binnenhof, Voorhof, Buitenhof en Leyhof volgebouwd met woningen. Heel veel 

nieuwe inwoners zijn in Leiderdorp komen wonen. Recent heeft het gemeentebestuur van 

Leiderdorp besloten dat grootschalige uitbreidingslokaties niet meer beschikbaar zijn. 

Voor de twee resterende polders is gekozen voor een groene, recreatieve en agrarische 

invulling. Het huidige college heeft bij haar aantreden als leidende gedachte gekozen : 

“Samenwerken in rust en ruimte met een open blik naar de regio.” Daar past het 

thuisgevoel in Leiderdorp bij. Wonen in een rustige, veilige woonomgeving. Daar past 

bouwen met beleid bij. We kiezen voor ontwikkelingen binnen de bestaande bebouwing.  

De thans voorliggende concept-woonvisie past daarin. Geeft daar verder vorm aan. 

Vanuit de eerdere resultaten van het woningbehoefte onderzoek geeft de woonvisie een 

blik op de toekomst. Welke ontwikkelingen zijn er? Welke behoefte kunnen wij vervullen? 

Wat kunnen wij nog bouwen om ons inwonertal op peil te houden en onze voorzieningen 

vitaal?  

Het ontwikkelen van de woonvisie is al met al een proces van een ruim een jaar geweest. 

Waarin diverse maatschappelijke organisaties in geparticipeerd hebben. We hebben hier 

samen met de woningcorporatie Rijnhart Wonen hard aan gewerkt. In een constante 

dialoog met partners op de woningmarkt  is deze opgesteld. Ik wil alle betrokkenen 

hartelijk bedanken voor hun inzet en nadrukkelijk ook Bram Klouwen, van bureau 

Companen, die het proces heeft begeleid en de uiteindelijke woonvisie heeft geschreven. 

Deze is ook input voor zowel de ruimtelijke als de maatschappelijke structuurvisie, die 

komend jaar zullen worden geschreven.  

Ik sluit graag af met het motto van deze woonvisie. “In Leiderdorp is het gewoon lekker 

wonen.” Ik zelf doe dat al vele jaren met genoegen. 

 

 

Herbert Zilverentant 

Wethouder Volkshuisvesting  
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1. Inleiding 

In Leiderdorp is het gewoon lekker wonen. Voor alle generaties is er een passend 

aanbod aan  woningen en  voorzieningen. De gemeente Leiderdorp wil dit graag zo 

houden en waar nodig versterken. In deze woonvisie geeft zij hiervoor de gewenste 

ontwikkelingsrichtingen, beleid en acties aan.  

Zeker deze tijd met tal van woningmarktontwikkelingen vraagt keuzes. De hypotheek-

mogelijkheden zijn ingeperkt en het rijk heeft  verschillende plannen voor de huur- en 

koopsector, die nog onzeker zijn. Dit gegeven in combinatie met de huidige economische 

situatie zorgen voor een stagnatie op de woningmarkt. Mensen zoeken zekerheden en 

verhuizen minder. De huidige situatie maakt ook steeds duidelijker dat de sturende rol 

van de overheid betrekkelijk is. Dit laat onverlet dat de gemeente wel een 

verantwoordelijkheid heeft voor het mede richting geven aan de gewenste ontwikkeling 

van de gemeente. Via deze woonvisie geeft de gemeente hier invulling aan.  

 

 

1.1. Bouwstenen voor de Leiderdorpse woonvisie 

Bouwsteen voor de woonvisie is het recente woonbehoefteonderzoek van de gemeente 

en woningcorporatie Rijnhart Wonen. In 2011 is dit onderzoek uitgevoerd. Het geeft een 

beeld van de huidige stand van zaken op de woningmarkt en toekomstverwachtingen. 

Kort en krachtig komen hieruit de volgende trends naar voren (in de bijlage vindt u een 

samenvatting van het onderzoek): 

• Leiderdorp heeft een duidelijke regiofunctie; jongeren trekken naar Leiden, gezinnen 

met kinderen uit Leiden naar Leiderdorp en vanuit Leiderdorp verder de regio in. 

Daarmee heeft Leiderdorp een brugfunctie in de regionale woningmarkt.  

• Tot en met 2020 zijn ten opzichte van de woningvoorraad op 1 januari 2011 (11.450 

woningen) 750 extra woningen nodig om de bevolkingsgroei als gevolg van geboorte 

minus sterfte en gezinsverdunning te faciliteren. Een belangrijke trend hierbinnen is 

de vergrijzing en daling van het aantal gezinnen met kinderen.  

• Steeds meer huishoudens richten zich op de huursector. 

o Onder starters zien we dat zij uiteindelijk toch vaak in een koopwoning terecht 

komen, vanwege lange wachttijden en strikte inkomensnormen in de huursector. 

o Huishoudens van 55 jaar en ouder willen huren, maar hebben vaak  een te hoog 

inkomen voor sociale huurwoningen. 

• In de koopsector is er  momenteel vooral vraag naar goedkopere eengezinswoningen 

(tot € 200.000) en koopappartementen. Duurdere eengezinswoningen zijn onder het 

huidige economische gesternte minder gewild. De verkoopbaarheid van duurdere 

woningen staat onder druk, waardoor de doorstroming stagneert. 

• Senioren zijn nog maar beperkt bezig met het (preventief) aanpassen van hun 

woningen. Zij verwachten hierbij steun vanuit de overheid en/of corporatie. 

 

Ook nieuwe regelgeving (Herzieningswet, Huisvestingswet, Wmo) zorgt voor andere 

verhoudingen op de woningmarkt.  

• De Herzieningswet is vastgesteld door de Tweede Kamer. Hierin is onder meer het 

volgende vastgelegd: 
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o Corporaties moeten minimaal 90% van hun sociale woningvoorraad (tot € 665 

norm 1 januari 2012) toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot  

€ 34.085 (belastbaar per jaar).  Voor hogere inkomens gaat een liberaler 

‘huurprijsregime’ gelden. 

o De sociale huurvoorraad wordt aangemerkt als Dienst van Algemeen 

Economisch Belang (DAEB). Daarvoor geldt de hiervoor genoemde 

toewijzingsregel. De corporatie kan een beperkt aantal woningen omzetten 

naar niet-DAEB. Hiervoor is vanaf 2014 toestemming van de gemeente nodig. 

o De wet beperkt de ruimte voor corporaties om te investeren in maatschappelijk 

vastgoed.  

o Het toezicht op corporaties wordt aangescherpt. Er komt meer aansprakelijk-

heid te liggen bij de Raad van Commissarissen. Ook aan de toelating tot een 

ander dan het huidige werkgebied worden voorwaarden verbonden. De 

corporatie behoeft volgens deze nieuwe wet voor verruiming van het 

werkgebied toestemming van de huidige gemeente(n) in haar werkgebied en 

de nieuwe (ontvangende) gemeente. 

• Ook is een nieuwe Huisvestingswet in de maak. Deze is vooral van invloed op onze 

sturingsmogelijkheden bij woningtoewijzing. Uitgangspunt is vrijheid van vestiging, 

dus geen lokale binding.  

De mogelijkheden voor Lokaal Maatwerk worden in deze wet geregeld. Dit houdt in 

dat in geval van (extra) schaarste in bepaalde woningcategorieën voorrang kan 

worden gegeven aan woningzoekenden met een maatschappelijke of economische 

binding aan de gemeente. Deze regeling geldt voor gemeenten met beperkte 

bouwmogelijkheden en voor maximaal 50% van de vrijkomende woningen. Volgens 

de concept-Huisvestingsverordening van de regio is dit verdeeld in 100% bij 

nieuwbouw en 30% bij mutaties in de bestaande woningvoorraad. 

• Rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten in beweging. In 

het kader van de Wmo geven gemeenten nu invulling aan de ‘Kanteling’. Deze 

‘kanteling’ houdt in dat de eigen verantwoordelijkheid van mensen groter wordt en 

nog meer geleund moet worden op de lokale netwerken en het lokaal oplossend 

vermogen. Tegelijkertijd gaat dit gepaard met stevige bezuinigingen. Dit geldt ook 

voor woningaanpassingen. 

Andere relevante ontwikkelingen zijn vooral de inperking van hypotheekmogelijkheden en 

Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Deze maatregelen beperken de leencapaciteit van 

huishoudens. Daarnaast wordt de Huurtoeslag voor lage inkomens stapsgewijs beperkt. 

 

 

1.2. Proces totstandkoming 
woonvisie 

De gemeente Leiderdorp heeft de woon-

visie in dialoog met haar partners op de 

woningmarkt ontwikkeld.  

• In een workshop waarvoor makelaars 

en Rijnhart Wonen zijn uitgenodigd is 

gekeken hoe de huidige woningmarkt 

functioneert. Laat het onderzoek een 

reëel beeld van de woningmarkt zien? 

Aanwezig bij de woonconferentie:  

• Regio HollandRijnland 

• Gemeente Leiden 

• Rijnhart Wonen 

• Ymere 

• Huurdersbelangenvereniging Rijnhart (HBOL) 

• VAC Leiderdorp 

• Wmo-Adviesraad 

• Drieman Makelaars 

• Ober Makelaardij 

• Stichting Pluspunt 

• ActiVite  

• Gemiva  

• Bohemen 

• RCG Zuid-Holland Noord 
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En wat zijn verklaringen voor uitkomsten? Het algemene beeld is dat de uitkomsten 

herkend werden. 

• Vervolgens is een woonconferentie georganiseerd met partners op de woningmarkt. 

Tijdens de discussie is nagedacht over de gewenste ontwikkelingsrichtingen voor 

Leiderdorp. Enkele hoofdpunten uit de discussie: 

o Zorg er vooral voor dat er voldoende gebouwd wordt. Er zijn twee scenario’s 

voorgelegd: bouw van 300 woningen of bouw van 1.000 woningen. Voorkeur van 

de deelnemers was een voorkeur voor bouw van 1.000 woningen tot het jaar 

2020. Daarvoor zou je moeten kijken naar ‘verdichting’ in bestaand gebouwd 

gebied. Essentieel daarbij is dan een goed georganiseerd overleg met 

omwonenden, om planvorming te begeleiden. 

o De woningvoorraad van Leiderdorp is redelijk gedifferentieerd. Wel lijkt 

momenteel de druk vooral groot bij woningen voor lagere inkomens en jonge 

huishoudens. Toevoeging in segmenten voor deze groepen zou goed zijn voor 

de sportverenigingen en commerciële voorzieningen. Deels vinden deze 

huishoudens een plek in bestaande woningen.  

o Het bieden van extra kansen voor jonge huishoudens (recent afgestudeerd en 

jonger) is goed voor de economie en leefbaarheid in Leiderdorp. Zij dragen 

tevens bij aan het toekomstig potentieel van vrijwilligers en mantelzorgers, die 

meer gevraagd worden als gevolg van de vergrijzing.  

o Voor wonen met zorg moet meer gekeken worden naar de huidige woonsituatie 

van mensen en de mogelijkheden in de wijk. Zelfs een zwaar zorgpakket is 

haalbaar in de wijk. Uitgangspunt zou moeten zijn om zorg in de wijk aan te 

bieden. Dat vraagt wel meer afstemming tussen aanbieders van zorg en welzijn. 

De gemeente zal op deze afstemming regie moeten voeren. 

• Ook heeft een bijeenkomst met de gemeenteraad plaatsgevonden. Tijdens die 

bijeenkomst is aan de hand van stellingen en de uitkomsten uit de woonconferentie 

gesproken over het gewenste ontwikkelingsperspectief voor Leiderdorp. Enkele 

uitspraken die tijdens deze bijeenkomst naar voren kwamen: 

o Het is belangrijk om voldoende woningen te bouwen voor de eigen behoefte, 

liever 1.000 dan 300. Dit mag echter geen afbreuk doen aan het karakter van 

Leiderdorp. In het bijzonder wordt dan de ligging tussen stad en platteland 

genoemd.  

o Aandacht is zeker nodig voor starters op de woningmarkt. Dan gaat het om een 

gedifferentieerde groep. In de veelzijdigheid moet er aandacht voor hen zijn. 

• Tot slot is er een afsluitende bijeenkomst met alle belanghebbenden geweest, die 

eerder ook hun bijdrage hadden geleverd. De aanwezigen gaven tijdens deze 

bijeenkomst aan hun eerdere inbreng terug te herkennen. Wel wordt nog extra 

aandacht gevraagd voor voldoende sociale huurwoningen, wonen met zorg en 

realisme in inzet voor jongeren.  

Het proces is begeleid door een projectgroep bestaande uit medewerkers van de 

gemeentelijke afdelingen wonen, ruimte en welzijn. Rijnhart Wonen heeft ook deel-

genomen aan de projectgroep vanuit een klankbordrol. Het proces is begeleid door 

Companen. 
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1.3. Toekomstvisie en structuurvisies Leiderdorp 

Parallel aan de woonvisie werkt de gemeente aan haar Toekomstvisie (in ontwikkeling). 

In deze toekomstvisie kiest de gemeente voor: 

• Slim verbinden. 

• Kritisch kijken naar gemeentelijke taken. 

• Efficiënt samenwerken met andere partijen. 

• Het besef laten groeien, dat Leiderdorp van de burgers is en dat burgers zelf in staat 

zijn om goed te wonen, goed te werken en goed te leven in Leiderdorp. 

Dit zijn onderwerpen die ook in deze woonvisie als rode draad terugkomen. 

 

In 2013 werkt de gemeente haar ruimtelijke en maatschappelijke structuurvisie uit. Deze 

woonvisie biedt een sectorale input voor deze structuurvisies. 

 

 

1.4. Leeswijzer 

In de visie gaan we in hoofdstuk 2 in op de hoofdlijnen van het ontwikkelingsperspectief 

voor Leiderdorp. 

In hoofdstuk 3 tot en met 6 werken we de visie uit hoofdstuk 2 thematisch verder uit naar 

beleid. Welke maatregelen zijn hiervoor nodig? 

In hoofdstuk 7 gaan we in op de vraag hoe de gemeente invulling geeft aan het 

realiseren van de visie. Dan gaat het om de eigen rolopvatting, de wijze waarop zij 

samenwerkt en werkt aan programmeringsvraagstukken op de woningmarkt.  

 

In de woonvisie noemen we op verschillende plekken prijs- en inkomensgrenzen. Dit zijn 

de grenzen die per 1 juli 2012 gelden. Jaarlijks zullen de grenzen conform nationaal 

beleid aangepast worden. 
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2. Gewoon lekker wonen 

Leiderdorp staat voor rustig wonen vlakbij de stad en het Groene Hart. Leiderdorp 

biedt haar inwoners een aantrekkelijke schaal: klein genoeg voor een dorpse 

sociale samenhang, groot genoeg voor een ruim basisvoorzieningenpakket. En 

ook groot genoeg voor een 

palet aan woonmilieus: 

voor elk wat wils. Kortom: 

het is gewoon lekker 

wonen in Leiderdorp. 

 

De profijtelijke ligging tussen 

stad en Groene Hart stelt 

grenzen aan de groei. De 

tijden van grootschalige 

nieuwbouwwijken zijn in 

Leiderdorp verleden tijd. De 

aandacht gaat nu uit naar 

een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in de wijken en het afmaken en opvullen van lege 

plekken in de bebouwde kom, zodat de inwoners van Leiderdorp  lekker kunnen blijven 

wonen. De keuze om in het dorp te bouwen  is moeilijker dan kiezen voor bouwen in de 

wei. Het duurt langer, is kostbaarder en leidt mogelijk tot terugloop van het aantal 

inwoners. De gemeente is ervan overtuigd dat de keuze uiteindelijk bijdraagt aan de 

lokale woonkwaliteit, nu en in de toekomst. 

In het vervolg werken we de rode draad voor deze woonvisie uit, onder de motto’s “voor 

elk wat wils” en “deel van een groter geheel”. Per motto sluiten we af met enkele 

aandachtspunten voor nadere uitwerking in de woonvisie. Deze zijn opvolgend 

genummerd en komen in die volgorde terug in de hoofdstukken 3 tot en met 7. 

 

 

2.1. Voor elk wat wils 

De gemeente wil het huidige inwonertal van circa 26.600 inwoners op peil wil houden. Dit 

is uiteraard niet exact stuurbaar op dit aantal en zal de praktijk een bandbreedte rond dit 

aantal inwoners zien (als indicatie een bandbreedte van 200 à 300 inwoners). Dit doet zij 

niet ten koste van alles. Belangrijker is dat elke generatie in elke levensfase in Leiderdorp 

een plek van zijn gading kan vinden. Dat vraagt variatie aan woningen (huur / koop, type 

en prijsklasse), een variatie aan woonmilieus (oude dorp, uitbreidingswijken van 

verschillende bouwperioden) en voorzieningen voor verschillende levensfases (van 

kinderdagopvang tot verpleeghuiszorg).  

Vertrekpunt is de wijk. Binnen de wijk zijn keuzemogelijkheden aan woningen gewenst. 

Tevens zullen vanuit de wijk voorzieningen goed bereikbaar moeten zijn. De aandacht in 

de woonvisie gaat uit naar: 

1. Differentiatie in wijken voor verschillende doelgroepen: door levensloopgeschikt 

aanpassen of bouwen van woningen, verkoop van woningen en opvullen van 

vrijkomende plekken (zie hoofdstuk 3). 
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2. Blijven zoeken naar bouwlocaties, zodat de huishoudensverdunning (er komen 

steeds minder mensen per woning) binnen Leiderdorp gefaciliteerd kan worden (zie 

hoofdstuk 4). 

3. Bijdragen aan een adequate dienstverlening (onderwijs, zorg, welzijn, recreatie) in 

wijken (zie hoofdstuk 5). 

 

 

2.2. Deel van een groter geheel 

De woningmarkt is steeds meer een open markt. De positie van Leiderdorp in die open 

woningmarkt verhoudt zich tot die van Oegstgeest en Voorschoten. Elk van deze kernen 

heeft een eigen functie in het stedelijk gebied. Onderscheidend voor Leiderdorp is de 

gunstige ligging ten opzichte van de grote steden en de bereikbaarheid vanaf / naar de 

snelweg. Afstemming van activiteiten met buurgemeenten is daarom essentieel. 

Leiderdorp profiteert namelijk van ontwikkelingen buiten de gemeentegrenzen 

(bijvoorbeeld als in Koudekerk nieuwbouw wordt gepleegd, heeft dat een positief effect 

op voorzieningen in Leiderdorp), maar heeft ook last van dergelijke ontwikkelingen 

(bijvoorbeeld als alle gemeenten zich richten op dezelfde  - koopkrachtige - doelgroepen). 

Naast de noodzaak tot regionale afstemming is ook de afstemming / samenwerking met 

partners van groot belang. De inzet van de overheid is enkel richtinggevend als zij haar 

partners die de uitvoering ter hand nemen, kan overtuigen van haar visie. Samenwerking 

met Rijnhart Wonen, zorginstellingen, projectontwikkelaars, inwoners is daarom 

essentieel. Dit vraagt een nieuwe 

opstelling van de gemeente. 

Deze afhankelijkheid van de gemeente in 

het regionale en lokale netwerk krijgt in 

de gemeentelijke woonvisie aandacht 

door: 

4. Afstemming te zoeken met regionale 

ontwikkelingen (zie hoofdstuk 6). 

5. Een procesgestuurde aanpak van het 

woonbeleid, waarin samenwerking 

met partners centraal staat (zie 

hoofdstuk 7).  
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3. Differentiatie in wijken voor verschillende 
doelgroepen  

De meeste woningen staan al. En die woningen hebben een behoorlijk 

kwaliteitsniveau. Grootschalige herstructurering is dus niet aan de orde. 

Afstemming van het aanbod op nieuwe vragen zal dan ook vooral moeten 

gebeuren door aanpassingen in bestaande woningen en kleinschalige her-

structureringsprojecten. Hierbij is er aandacht voor de volgende specifieke 

vraagstukken: 

• Hoe binden we jonge huishoudens aan Leiderdorp? 

• Hoe zorgen we voor voldoende sociale huisvesting, nu en in de toekomst? 

• Hoe zorgen we voor voldoende toekomstkwaliteit in de bestaande woning-

voorraad (levensloopgeschiktheid, energiezuinigheid)? 

 

Uitgangspunt voor de gemeente Leiderdorp is de SER-ladder. De SER-ladder houdt in 

dat de gemeente eerst kijkt naar mogelijkheden in het bestaand stedelijk gebied (door 

hergebruik, herontwikkelen), alvorens uitleglocaties in beeld zijn. Naar analogie van de 

SER-ladder kiest Leiderdorp ervoor om eerst te bekijken of bestaand vastgoed beter 

benut kan worden, bijvoorbeeld  door woningen aan te passen. Grote nieuwbouwlocaties 

zijn in Leiderdorp niet in beeld. 

 

 

3.1. Binden van jonge huishoudens 

Doelstelling: De gemeente wil de ontgroening afremmen door jonge huishoudens 

kansen te blijven bieden om in Leiderdorp zelfstandig te wonen, ook in een situatie van 

beperkte nieuwbouw.  

 

De groep jongeren is veelzijdig. De gemeente richt zich daarbij op de volgende groepen 

jongeren: 

• Jongeren tot 23 jaar, doorgaans met een lagere opleiding, die vanuit huis starten op 

jonge leeftijd. Hun inkomen is doorgaans laag. Lage woonlasten zijn belangrijk. Zij 

zijn daarbij door huurtoeslagregels afhankelijk van huurwoningen tot €366. In dit 

‘goedkoopste’ segment is in de hele regio heel weinig aanbod. Ook in Leiderdorp is 

dit aanbod beperkt aanwezig.  

• Jongeren die na een studie in bijvoorbeeld Leiden hun studentenkamer willen 

verruilen voor een zelfstandige woning. Zij hebben weliswaar een startersinkomen,  

maar zijn gewend een behoorlijke huur voor een studentenkamer te betalen. Zij 

betalen in de sociale huursector ongeveer evenveel als voor een kamer en krijgen 

daarvoor meer huis voor hun geld. Bovendien hebben zij een gunstig 

carrièreperspectief (al is dat in de huidige arbeidsmarkt kwetsbaar). Met de huidige 

hypotheekmogelijkheden kunnen zij in Leiderdorp een appartement kopen. In de 

sociale huursector zijn hun mogelijkheden beperkt, vanwege de wachttijden (en laat 

inschrijven). Met verkoop van eengezinshuurwoningen komen ook grondgebonden 

woningen in het bereik van deze groep. 
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• Jongeren die in Leiderdorp gestart zijn, moeten ook de vervolgstappen in hun 

wooncarrière kunnen maken. Volgens het woningbehoefteonderzoek is er on-

voldoende aanbod voor jonge huishoudens om de stap te zetten naar een 

grondgebonden woning met tuin,  noch in de huursector, noch in de koopsector. Via 

de volgende maatregelen kan ingespeeld worden op de vraag van deze jongeren: 

o Bevorderen van doorstroming uit deze woningen, door aankoop te stimuleren.  

o Door verkoop van eengezinshuurwoningen, in het segment tot € 300.000. 

o Door nieuwbouw. 

 

Beleid 

Voor jongeren zit het grootste tekort in de huursector. Hier is zorg voor voldoende 

passend aanbod van belang.  

• De doorstroming ten behoeve van jongeren uit voor hen geschikte woningen zal 

bevorderd moeten worden. Die doorstroming ligt nu geheel stil. Voor een situatie 

waarin de afhankelijkheid van de bestaande voorraad groter wordt, is doorstroming 

essentieel om vraag en aanbod bij elkaar te laten komen. Traditionele aanpakken om 

de doorstroming te bevorderen werken niet. De gemeente wil samen met onder 

andere Rijnhart Wonen experimentele aanpakken onderzoeken, bijvoorbeeld via een 

‘verhuiscoach’ (uitgaande van een individuele aanpak). Andere mogelijke 

experimentele aanpakken betreffen woningruil of een verhuispremie. 

• Naast doorstroming voorziet ook verkoop van huurwoningen in de behoefte van 

jongeren. Dat blijkt ook uit de resultaten van Rijnhart Wonen. Het strategische 

verkoopprogramma helpt juist economisch succesvolle jonge huishoudens aan de 

gemeente te binden. Rijnhart Wonen heeft de ambitie om jaarlijks 40 woningen te 

verkopen. In 2012 zijn dat er tot 1 september reeds 39.  

• Ook gaat het om behouden van goedkope huurwoningen tot €366 ten behoeve van 

jongeren tot 23 jaar. Nieuwbouw in dit segment is nauwelijks haalbaar, vanwege te 

hoge investeringen. De gemeente zal verhuurders ondersteunen bij het vinden van 

kansen om binnen bestaand vastgoed goedkope huureenheden aan te kunnen 

bieden. Daarnaast wil zij met Rijnhart Wonen afspraken maken over behoud van de 

allergoedkoopste huurwoningen. Deze woningen hebben een functie voor de meest 

lokaalgebonden groep jonge starters. Inzet van lokaal maatwerk in dit schaarse 

marktsegment voor 

deze groep is daarom 

gewenst. 

• Tot slot zijn ook 

andere huurwoningen 

aanvullend nodig. Dan 

gaat het om woningen 

die voor jonge huis-

houdens geschikt zijn, 

maar ook voor andere 

vaak kleine huis-

houdens. Het gaat 

hier om grotere 

woningen dan voor de 

groep tot 23 jaar. 
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Sommige gemeenten zetten ook de starterslening in om koopwoningen voor koopstarters 

bereikbaar te maken. In Leiderdorp lijkt echter de verkoopstrategie een waardevolle 

eerste oplossing. Een starterslening is niet strikt noodzakelijk en zal juist mogelijk leiden 

tot een opwaartse prijsdruk bij verkoop. 

 

Maatregelen 

1. Bevorderen doorstroming via onderzoeken van een experimentele aanpak met 

‘verhuiscoach’, woningruil, verhuispremie in samenwerking met partners zoals 

Rijnhart Wonen.  

2. Samen met verhuurders zoeken naar mogelijkheden om wooneenheden voor 

jongeren tot 23 jaar toe te voegen. 

3. Op centrale locaties in de kern 100% levensloopgeschikte nieuwbouw, waarvan 

minimaal 30% in de huursector realiseren (zie ook volgende paragraaf). 

 

 

3.2. Voldoende sociale woningen 

Doelstelling: In 2020 een gedifferentieerd aanbod van ruim 2.900 betaalbare sociale 

huurwoningen voor mensen die niet op eigen kracht in huisvesting kunnen voorzien.  

 

Woningcorporaties en gemeenten hebben een eerste verantwoordelijkheid voor mensen 

met een laag inkomen (tot € 34.085 belastbaar per jaar). Woningcorporaties moeten om 

tegen gunstige voorwaarden te kunnen investeren, minimaal 90% van hun sociale 

huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een dergelijk inkomen.  

Naast de sociale doelgroep is er ook een groep (lagere) middeninkomens tussen 

€ 34.085 en € 43.000 die moeilijk voor een woning in aanmerking komen. Sociale 

huurwoningen worden aan hen niet toegewezen. Een hypotheek voor koopwoningen 

zullen zij op basis van hun inkomen tot maximaal € 170.000 (k.k) krijgen. Die woningen 

zijn heel beperkt aanwezig in Leiderdorp. Het gaat dan vooral om koopstarters en (jonge) 

huishoudens van buiten Leiderdorp. 

• Van alle huishoudens in Leiderdorp behoort 31% tot de sociale doelgroep met een 

inkomen tot  € 34.085. Vergeleken met landelijke cijfers (41%) is dit een beperkt 

aantal. 

• Daarnaast heeft 18% een inkomen tussen € 34.085 en € 43.000. Landelijk is dat 

20%. 

Deze verantwoordelijkheid 

vraagt aandacht voor een 

voldoende aanbod betaal-

bare huisvesting in Leider-

dorp. Momenteel telt Leider-

dorp circa 2.750 sociale 

huurwoningen (24% van de 

voorraad). Hiervan wordt een 

kleine 20% bewoond door 

mensen met een inkomen 

boven €43.000 (dit wordt wel 

aangeduid als scheefheid). 

Voor lagere middeninkomens 
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zijn voorts koopwoningen 

tussen ongeveer €144.000 

(kosten koper) en €180.000 

maximaal haalbaar. Let wel: 

hierbij is geen rekening 

gehouden met eventuele 

financiering voor de 

verbouwing, noch met het 

meebrengen van eigen 

vermogen. Een indicatie van 

verkoopcijfers laat zien dat 

circa 20% van de te koop 

staande koopwoningen 

(vooral appartementen) in Leiderdorp financieel bereikbaar is voor lagere midden-

inkomens.  

 

Afhankelijk van de economische krimp of groei zijn er respectievelijk meer of minder 

sociale huur- en koopwoningen nodig. Bij een economische nulgroei (huidige situatie) 

groeit de druk op de sociale huursector; bij een gelijkblijvende scheefheid. Om de 

marktdruk op de sociale huursector minimaal op het huidige niveau te behouden zou bij 

een economische nulgroei een toename van circa 180 sociale huurwoningen gewenst 

zijn: tot 2.930 sociale huurwoningen in 2020. 

In de regio zijn afspraken gemaakt over de toevoeging van sociale woningen. In de stad 

Leiden zou 20% van het woningbouwprogramma een sociale woning moeten zijn, in de 

omliggende gemeenten (waaronder Leiderdorp) 30%. Leiden heeft namelijk nu al relatief 

veel sociale huurwoningen, waardoor de gewenste toevoeging verhoudingsgewijs lager 

ligt. Vanuit de provincie is recent aangegeven dat het percentage sociale woningbouw 

niet als in beton gegoten zit. Essentieel is dat gemeenten hun sociale huisvestings-

verantwoordelijkheid nemen. 

 

Beleid 

De gemeente Leiderdorp rekent op grond van hun mogelijkheden op de lokale en 

regionale woningmarkt de sociale doelgroep tot € 34.085 en huishoudens met een 

inkomen tussen € 34.085 en € 43.000 tot de primaire doelgroep van het gemeentelijk 

woonbeleid. Niet een vast aandeel sociale woningbouw is hierbij de leidraad, maar in de 

eerste plaats de samenstelling van de behoefte en vervolgens de financierbaarheid en 

beschikbaarheid van locaties. 

Om de sociale huisvestingsverantwoordelijkheid op te pakken, gaat het niet alleen om 

bijbouwen van sociale huurwoningen, maar vooral ook om ervoor te zorgen dat dit 

aanbod blijft aansluiten bij de veranderende vraag: meer woningen voor kleine huis-

houdens in verschillende levensfases van jonge starters tot ouderen. Dit zijn niet 

noodzakelijkerwijs appartementen voor deze groep. Ook (kleinere) eengezinswoningen 

zijn gewenst. Een deel van de bestaande huurwoningen sluit niet aan bij deze vraag en is 

ook moeilijk aanpasbaar voor die veranderende vraag. Een andere aansluiting moet 

gevonden worden in een bredere benadering van woonlasten. In de toekomst zullen door 

stijgende energieprijzen de totale woonlasten onder druk komen te staan. Met Rijnhart 

Wonen wil de gemeente toewerken naar een benadering die rekening houdt met de 

totale woonlasten.  
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In aantallen richt de gemeente zich op de volgende gewenste aantallen sociale 

huurwoningen in 2020: 

 

Wensaantallen 2020, met en zonder verkoopbeleid 

 Gewenst aantal woningen in 2020  

a. Sociale huurwoningen (zonder verkoop aan scheefwoners) 2.930 (2.750 in 2012) 

b. Sociale huurwoningen (met verkoop 340 huurwoningen) 2.760 

c. Sociale huurwoningen (met overhevelen naar niet-DAEB) Wensaantallen verminderen met 

overheveling, ivm scheefheid 

Multifunctioneel inzetbare appartementen Saldo toevoeging  = +180 

Goedkope huurwoningen starters tot 23 jaar (prijs maximaal €366) Saldo toevoeging  = 0 

Eengezinshuurwoningen Saldo toevoeging  = 0 

Zie kader  en in het vervolg wordt de benadering a., b. en c. nader toegelicht. 

 

Investeringen zijn nood-

zakelijk om te komen tot een 

toekomstgericht sociaal 

woningaanbod. Om in deze 

tijd die investeringen goed en 

gericht in te kunnen zetten is 

een samenhangende vast-

goedstrategie voor de sociale 

sector noodzakelijk:  

• De logische investeerder 

voor de sociale huursector 

in Leiderdorp is Rijnhart 

Wonen. Voor deze 

organisatie is dit alleen 

haalbaar als sociale 

huurwoningen verkocht 

worden, om zo liquidi-

teiten beschikbaar te krijgen. De afgelopen jaren zijn op deze wijze 150 woningen 

verkocht. Voor de komende jaren staat nog verkoop van 340 woningen op de rol. 

Daarmee zou de sociale voorraad af-, in plaats van toenemen. Echter hiermee wordt 

ook een deel van de scheefheid bestreden. 

• Met de verkoop speelt Rijnhart Wonen financiële middelen vrij die zij kan investeren 

in nieuwbouw van toekomstbestendige sociale huurwoning (per verkochte sociale 

huurwoning, kan er ook één teruggebouwd worden). De ontwikkelingsruimte is 

hiervoor beperkt, vanwege gebrek aan locaties. En bij een deel van de locaties is het 

programma al vastgesteld, hetgeen niet leidt tot voldoende compensatie. Op de 

ROC-locatie werd oorspronkelijk gedacht aan 60 sociale appartementen, op 

Brittenstein 50 tot 70 appartementen (bij een haalbare verdichting).  

• Daarnaast zijn extra toevoegingen gewenst op nog beschikbaar komende locaties. 

Te denken is aan schoollocaties. Voor deze locaties zet de gemeente in op een 

toevoeging van minimaal 30% sociale huurwoningen. Met dit aandeel komt de 

sociale voorraad uit rond de streefaantallen. Dit is uiteraard afhankelijk van het totaal 

aantal te ontwikkelen woningen.  

Aanbod 2012 is 2.750 sociale huurwoningen. Behoefte is +180 

sociale huurwoningen tot 2020 (bij gelijkblijvende scheefheid). 

Streefvoorraad: 2.750 + 180 � 2.930 sociale huurwoningen 

 

Door nieuwbouw komen er sociale huurwoningen. Tegelijkertijd 

gaan door verkoop sociale huurwoningen eraf. Bij verkoop wordt 

echter ook een deel scheefheid opgelost. Die hoeft dan ook niet 

volledig gecompenseerd. De rekensom is dan als volgt: 

Streefvoorraad bij gelijkblijvende scheefheid:   2.930 

Minder scheefheid door verkoop 340 woningen:   -170 

Streefvoorraad bij verkoop 340 woningen:  2.760 

 

Voorraad 2012:     2.750 

Verkoop sociale huurwoningen:   -340 

Bekende nieuwbouw sociale woningen (ROC /Brittenstein) +120 

Voorraad 2020:     2.530 

 

Gat tussen streefaantal 2.760 en 2.530 woningen (voorraad-

prognose) moet in nieuwe plannen worden opgevuld, door 

minimaal 30% sociale huurwoningen. 
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• Voor de inkomensgroep tussen €34.085 en €43.000 biedt de Herzieningswet 

mogelijkheden door toewijzing van maximaal 10% van de vrijkomende sociale 

huurwoningen aan deze groep. Daarnaast biedt de Herzieningswet voor het jaar 

2013 de mogelijkheid om een percentage sociale huurwoningen (ook nog eens circa 

10%) naar het niet-DAEB gedeelte te brengen. In dit deel geldt niet de wettelijke 

toewijzingsnorm en kan dus vrijer worden toegewezen aan middeninkomens. Deze 

verschuiving vanuit het sociale huursegment naar het vrije-sector segment hoeft niet 

gecompenseerd te worden door toevoegingen, omdat hiermee scheefheid in het 

sociale segment voorkomen wordt. Het streefaantal sociale huurwoningen wordt 

hiermee verlaagd ten opzichte van de hier gepresenteerde aantallen. Benutting van 

deze ruimte lijkt dan ook gewenst. Over de inzet van deze regeling wil de gemeente 

prestatieafspraken maken met Rijnhart Wonen. 

 

Voor middeninkomens is de verkoop van huurwoningen een waardevolle strategie. Ook 

de strategieën voor koopstarters (zie voorgaande hoofdstuk) zijn hier waardevol. 

 

Maatregelen 

4. Op nieuwe woningbouwlocaties minimaal 30% woningbouw realiseren als sociale 

huurwoningen, door onderhandeling met ontwikkelaars en / of benutten 

gemeentelijke grondposities.  

5. In prestatieafspraken met Rijnhart Wonen strategie vastleggen voor benutten 

wettelijke ruimte om sociale huurwoningen naar niet-DAEB over te hevelen, ten 

behoeve van doelgroep €34.000-43.000. 

 

 

3.3. Voldoende toekomstkwaliteit bestaande woningen 

Doel: Een woningvoorraad die comfortabel in gebruik is voor elke generatie en aansluit 

bij de belangrijkste te verwachten toekomstige kwaliteitseisen. 

 

Veranderingen in gebruik van 

woningen, nieuwe generaties met 

nieuwe comfortwensen en stijgende 

energiekosten, zorgen ervoor dat 

de toekomstige kwaliteitseisen rond 

een woning verschuiven. We 

zoomen in op een tweetal trends 

die hierin het meest bepalend zijn:  

• Mensen met een beperking 

wonen vaker en langer 

zelfstandig. Deze groep wordt 

onder invloed van de vergrijzing 

ook nog eens groter. Hierdoor 

vraagt de toe- en doorgankelijkheid van ‘gewone’ woningen aandacht. Als woningen 

beter aanpasbaar zijn, is het makkelijker om met een beperking er te blijven wonen. 

Bij nieuwbouw kan in het ontwerp levensloopgeschiktheid geïntegreerd worden. 

Nieuwbouw is echter marginaal vergeleken met de bestaande woningvoorraad. 

Daarom zijn aanpassingen in de bestaande woningvoorraad aanvullend essentieel. 
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Tot op heden gebeurt dit via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), op het 

moment dat sprake is van een concrete functiebeperking. Echter door preventief 

aanpassingen aan te brengen, kunnen valongelukken voorkomen worden en daarmee 

het beroep op Wmo-voorzieningen. In het woonbehoefteonderzoek is daarom aan 

mensen gevraagd of zij nadenken over aanpassingen van hun woning. Mensen blijken 

dan nog maar heel beperkt bezig met het aanpassen van hun woning. Het zal 

daardoor niet makkelijk zijn om mensen te bewegen preventief woningaanpassingen 

te doen. Medewerking van de verhuurder, meer zicht op mogelijkheden en een 

mogelijke financiële bijdrage van de overheid zouden een stimulans voor preventieve 

aanpassingen kunnen zijn. 

• Door toenemende schaarste aan fossiele brandstoffen, in combinatie met meer zorg 

voor uitstoot van schadelijke stoffen, kan het energiegebruik in een woning rekenen 

op een groeiende belangstelling. De verwachting is dat de energieprijzen de komende 

jaren blijven stijgen, waardoor dit een steeds belangrijker deel van de woonlasten 

uitmaakt. Besparing op energiegebruik is nodig om in de toekomst woonlasten te 

beperken. Dit kan door: meer 

isolatie (beperken energievraag: 

dubbelglas, spouw), opwekking 

van energie (gebruik duurzame 

energie: zonneboilers, panelen, 

warmtepompen) of gedrag en 

energiezuinige apparaten (gebruik 

fossiele brandstoffen optimaal: 

lichten uit, zuinige was-

programma’s, Led-verlichting). De 

meeste winst is te halen in 

Energiezuiniger maken van 

bestaande woningen. Voor 

nieuwbouwwoningen zijn in het 

Bouwbesluit de eisen steeds 

verder aangescherpt. Met Rijnhart 

Wonen kan de gemeente hier 

afspraken over maken. Dit is ook onderdeel van strategisch voorraadbeleid en de door 

Rijnhart Wonen opgerichte EnergieBV. Dit geldt niet voor particulieren. Daarom is de 

gemeente daar afhankelijk van vrijwillige deelname. Hiervoor heeft de gemeente bij 

het Stimulerings Volkshuisvesting (SVn) een financieringsarrangement beschikbaar 

gesteld voor laagrentende leningen.  

 

Beleid 

Omdat de bestaande voorraad zo’n essentieel onderdeel is van het woningaanbod, 

zullen daar ook de belangrijkste aanpassingen aan de actualiteit moeten plaatsvinden. 

Energiezuiniger en levensloopgeschikter maken van woningen zijn hierin belangrijke en 

logische stappen. Voor de gemeente is daarbij het uitgangspunt de eigen verant-

woordelijkheid van de huidige eigenaren. Tegelijkertijd ziet de gemeente ook dat ‘hopen’ 

op het nemen van die verantwoordelijkheid niet als vanzelf gaat. Het gaat immers om het 

anticiperen op een situatie in de verdere toekomst. Bovendien vergen de dagelijkse 

beslommeringen vaak al voldoende aandacht. Daarom wil de gemeente die eigen 
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verantwoordelijkheid stimuleren, door een samenhangende marketingaanpak voor beide 

type ingrepen. 

• De gemeente stelt hiertoe samen met makelaars, Rijnhart Wonen en de 

Omgevingsdienst een marketingcampagne op. Kansrijke aspecten in die marketing 

zijn: 

o Via makelaars aanhaken bij cruciale momenten (verhuizing, investeringen) in 

iemands woongeschiedenis. 

o Benutten van volumes van Rijnhart Wonen bij onderhoudsprojecten en bekijken 

of woningeigenaren in de omgeving mee kunnen profiteren (via een soort 

menukaart). 

o Synergievoordelen zoeken door de beschikbare SvN-duurzaamheidsleningen te 

koppelen aan deze campagne. En ook door verbindingen te leggen met de 

gemeentelijke vergunningverlening (investeringsmoment) en Wmo-aanpak 

(voorsorterend op toekomstige keukentafelgesprekken). 

o Benutten van ervaringen van de Omgevingsdienst.  

• De marketingaanpak wordt vervolgens wijkgericht uitgerold. Het eerst in de wijken 

waar een aanpak het meest kansrijk is. Te denken is aan wijken waar relatief veel 

ouderen wonen, waar Rijnhart Wonen concrete plannen heeft of waar de 

energieprestaties van woningen het meest achterlopen. 

Naast deze marketing richting particulieren wil de gemeente met Rijnhart Wonen 

prestatieafspraken maken voor een levensloopgeschikte en energiezuinige huurvoorraad.  

 

Maatregelen 

6. Uitwerken marketingaanpak toekomstkwaliteit bestaande woningvoorraad, in samen-

werking met makelaars, Rijnhart Wonen en de Omgevingsdienst.  

7. Prestatieafspraken over aanpassingen huurwoningvoorraad ten behoeve van levens-

loopgeschiktheid en energiezuinigheid. 
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4. Blijven zoeken naar bouwlocaties 

De gunstige ligging tussen stad en Groene Hart heeft als keerzijde dat 

ontwikkelingsruimte voor woningbouw beperkt is. Er zijn duidelijk grenzen aan de 

groei van Leiderdorp. Binnen de huidige bebouwingscontouren komen de 

komende jaren nog wel enkele plekken vrij: schoollocaties, bedrijfslocaties en 

mogelijke herstructureringen. Essentieel is om die laatste plekken kwalitatief goed 

te benutten voor Leiderdorp.  

 

Doel: Binnen ruimtelijke grenzen werken aan een bij de vraag aansluitende toevoeging 

aan de woningvoorraad, met als streefaantal 750 woningen. 

 

Alleen al om de Leiderdorpse bevolkingsaanwas te huisvesten zijn de komende tien jaar 

750 extra woningen nodig als gevolg van het feit dat huishoudens kleiner worden (oudere 

huishoudens zijn kleiner dan gezinnen met kinderen: de gezinsverdunning). Door meer 

sterftes dan geboortes daalt de bevolking licht, maar deze verandert vooral van 

samenstelling: meer oudere huishoudens, minder jonge huishoudens (vergrijzing en 

ontgroening). Hoe minder 

Leiderdorp bouwt, des te 

sneller daalt het aantal 

inwoners en des te groter is 

de relatieve vergrijzing en 

ontgroening. Deze ont-

wikkelingen hebben bete-

kenis voor voorzieningen: er 

zijn minder scholen  nodig en  

meer aan ouderen gerela-

teerde voorzieningen. En 

ook de samenstelling van het 

woningaanbod vraagt hierbij 

aandacht. 

 

Beleid 

Bouwen in Leiderdorp is geen sinecure. De huidige woningbouwplanning is de onder-

grens (zie bijlage). De gemeente kiest ervoor om de focus te leggen op het versterken 

van het bestaand gebouwd gebied en geen  uitbreiding in weilanden. De ervaring leert 

dat dit een complexere ontwikkelingsstrategie is, waardoor termijnen doorgaans langer 

zijn. Tegelijkertijd biedt het uitgelezen mogelijkheden om de wijken kwalitatief verder te 

versterken: toevoegen van woningen die in wijken gemist worden of het ruimtelijk 

afronden van gebieden.  

Kansrijke grotere locaties voor de komende jaren zijn: ROC-locatie, Driemaster, Willem- 

Alexanderlaan en Brittenstein. Maar deze  bieden onvoldoende ruimte voor de gewenste 

toevoegingen. Daar komen nog enkele kleinere locaties bij en ook mogelijk vrijkomende 

schoollocaties. Voor een kwalitatief passende invulling van deze locaties werkt de 

gemeente een afwegingskader uit, bestaande uit de volgende aspecten: 
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• Het behouden en versterken van de groene en blauwe structuur in Leiderdorp. Dit 

vraagt een nadere definiëring van functie en plaats van het groen en blauw in en om 

Leiderdorp.   

• Kansen op de locatie voor doelgroepen. In het bijzonder gaat het om levensloop-

geschikte nieuwbouw (bij voorkeur huur) op locaties nabij voorzieningen, of 

bereikbaar ten opzichte van voorzieningen. Daarnaast huurwoningen voor jonge 

huishoudens. 

• Kansen voor producten voor een hele specifieke doelgroep, niches (wonen en 

werken), bijvoorbeeld aan de randen van de Baanderij. 

• Ruimtelijke inpassing in de directe omgeving, waarbij woningbouw stedenbouw-

kundig moet aansluiten bij de omliggende wijk: dorps maar bewust van de schaarse 

ruimte. Daarom is Achter ’t Hofje als bouwlocatie geschrapt. Hoogbouw is niet 

uitgesloten, mits dit ingepast wordt in een nader uitgewerkt beeld van de gewenste 

ruimtelijk-stedenbouwkundige ontwikkeling van wijken. Het principe daarbij is: ja, 

mits. Via goede communicatie vooraf moet die inpasbaarheid ook breed 

maatschappelijk draagvlak krijgen. De gemeente vraagt  daartoe aan ontwikkelende 

partijen om in lijn met  haar IBO-protocol (Interactieve Beleids Ontwikkeling)  bij 

planvoorbereiding  een interactieve werkwijze te hanteren.. 

 

Naast het algemene afwegingskader doet zich een aantal specifieke kansen voor om 

binnen het bebouwd gebied van Leiderdorp de woonfunctie uit te breiden.   

• Herstructurering bedrijventerrein Baanderij: Grenzend aan de Schansen en Dreven 

liggen er mogelijkheden om een deel van de bedrijfslocatie te benutten voor 

woningbouw of combinaties van wonen en werken. De gemeente onderzoekt de 

mogelijkheden hiervoor. 

• Hergebruik van kantoorpanden voor wonen: Momenteel wordt her en der in 

Nederland ervaring opgedaan met het hergebruik van kantoorpanden voor woningen. 

Hiermee wordt gepoogd een oplossing te bieden voor het overaanbod van kantoren. 

Dit is echter niet eenvoudig, vanwege beperkingen in bouwtechniek en gebruiks-

mogelijkheden. Het nationale Kennisplatform Platform31 heeft recent een hand-

reiking uitgebracht voor hergebruik van dit vastgoed: de handleiding ‘Wonen buiten 

kantoortijd’. De gemeente onderzoekt aan de hand van deze handreiking de 

toepassingsmogelijkheden voor Leiderdorp, bij voorkeur aan de hand van een nader 

te bepalen casus / pilot. 

• In het gebied rondom de  Willem-Alexanderlaan vervalt mogelijk een deel van huidige 

functie. Hiermee komt ruimte vrij voor andere functies, waarbij woningbouw tot de 

mogelijkheden behoort. Plannen hiervoor moeten verder uitgewerkt worden. Dit is de 

verantwoordelijkheid van de eigenaar. 

 

Maatregelen 

8. Ten behoeve van afwegingskader: vaststellen ruimtelijk-stedenbouwkundige 

structuurvisie met daarin uitgewerkt ruimtelijke kaders voor woningbouw, zoals 

groen-blauwe structuur en woonmilieus 

9. Bij woningbouwplannen ontwikkelende partij vragen om (in samenspraak met de 

gemeente) een communicatieplan volgens het IBO-protocol uit te werken. 

10. Onderzoek naar transformatiemogelijkheden van delen van De Baanderij naar 

woningbouw of combinaties van wonen en werken. 
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11. Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden handleiding ‘Wonen buiten kantoortijd’ 

voor Leiderdorp aan de hand van één of meerdere pilots. 

12. Verder uitwerken gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan ten behoeve van woningbouw. 
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5. Bijdragen aan een adequate dienstverlening  

Door  de vergrijzing en ontgroening van de Leiderdorpse bevolking en door andere 

maatschappelijke ontwikkelingen (individualisering, regelgeving en financiering), is 

het vraagstuk van voorzieningen in wijken essentieel geworden. Hoe behouden we 

voor jongeren, gezinnen, ouderen en zorgvragers een goed gespreid voor-

zieningenaanbod in Leiderdorp ten behoeve van een aantrekkelijk woonklimaat? 

 

 

5.1. Breed voorzieningenpakket in wijken 

Doel: Binnen de financiële en ruimtelijke mogelijkheden zorgen voor een adequaat 

aanbod van voorzieningen voor alle inwoners van Leiderdorp. 

 

De bevolking ontgroent en 

vergrijst; er komen minder 

jongeren en meer ouderen. 

Hierdoor verandert de vraag 

naar voorzieningen in de 

gemeente. Bij het basis-

onderwijs zal het aantal 

leerlingen teruglopen. Sport-

verenigingen krijgen waar-

schijnlijk te maken met een 

dalend ledental. Tegelijkertijd 

groeit de vraag naar voor-

zieningen voor ouderen. 

Belangrijke trends bij 

voorzieningen van de toekomst zijn: individualisering, meer vrije tijd, groeiende mobiliteit 

(bereikbaarheid wordt belangrijker dan nabijheid) en  clustering (samenwerking en 

synergievoordelen vinden). 

 

Beleid 

Hoewel de beïnvloedingsruimte voor de gemeente beperkt is, hecht zij  veel waarde aan 

een hoogwaardig voorzieningenpakket: een ziekenhuis, winkelcentrum, woonzorg-

complex,  scholen, kinderopvang, buurthuizen, speelplaatsen. De recreatiemogelijkheden 

rond Leiderdorp horen hier ook bij: de Leidse binnenstad en het groene buitengebied. Op 

de volgende onderwerpen is de inzet van de gemeente de komende tijd gericht. 

• In haar accommodatiebeleid werkt de gemeente het huisvestingsvraagstuk van 

sociaal culturele, welzijns- en culturele voorzieningen uit. In het Integraal Huis-

vestingsplan 2010-2014 krijgen twee brede scholen een plek, evenals de spreiding 

van onderwijsvoorzieningen over Leiderdorp. Daarmee wil de gemeente een goed 

woon- en leefklimaat in wijken van Leiderdorp behouden.  

• De bereikbaarheid van recreatieve voorzieningen is belangrijk voor het woonklimaat 

van Leiderdorp.  De gemeente geeft de komende jaren met name aandacht aan de 

verbinding met het Groene Hart. Door de afronding van het W4-gebied ontstaan  ook 

mogelijkheden voor een natuurlijker aansluiting van Leiderdorp op het Groene Hart. 
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Maatregelen 

13. Uitwerken accommodatiebeleid 

 

 

5.2. Afstemming van wonen op welzijn en zorg 

Doel: Een adequaat aanbod van welzijn en zorg bij zelfstandig wonende ouderen en / of 

zorgvragers. 

 

Een specifiek voorzieningenvraagstuk betreft de behoefte aan welzijn- en zorgvoor-

zieningen voor mensen met een functiebeperking: ouderen, mensen met een 

verstandelijke of lichamelijke beperking, chronisch zieken en GGZ-cliënten. Door de 

vergrijzing neemt de groep ouderen met een zorgvraag toe. Daarnaast zijn er ook 

jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening. 

Ook voor die groepen is er behoefte aan ambulante begeleiding. Nadere afstemming van 

het zorgaanbod voor de verschillende zorgdoelgroepen kan helpen bij het creëren van 

een geografisch dekkend woonzorgaanbod bij zorgvragers thuis. 

 

In het verleden vertaalde 

een dergelijke behoeftegroei 

zich in een vraag naar 

plekken in zorgcentra. Dit is 

steeds minder het geval. Het 

algemene uitgangspunt is: 

zo lang mogelijk in de 

huidige woning wonen. Dit 

geldt voor alle zorgvragers. 

Feitelijk gebeurt dit ook, 

gewenst of noodgedwongen. 

Het blijkt namelijk dat 

mensen met een (te 

verwachten) zorgvraag wel nadenken over verhuizen, maar dit beperkt doen. Hierdoor is 

de afgelopen jaren de vraag naar ‘nieuwe’ geschikte woningen nog wel eens overschat. 

Vanuit het Wmo-beleid, waarin eigen verantwoordelijkheid centraal komt te staan, 

betekent dit dat mensen vaker zelf oplossingen moeten zoeken voor aanpassingen in 

hun woonsituatie. In  paragraaf 3.3  zijn stimuleringsmaatregelen uitgewerkt (zie 

maatregel 6). 

 

Het Ministerie van VWS zal voor de ‘lichte’ zorgzwaartepakketten (ZZP’s 1 tot en met 2 in 

2013 en ZZP3 in 2014) het scheiden van wonen en zorg doorvoeren. Dit betekent dat op 

termijn ook bewoners van verpleeghuizen en gehandicapten in instellingen huur zullen 

moeten gaan betalen en dat de vergoeding van de overheid voor huisvestingskosten 

vervalt. Waar mogelijk zal dit vervolgens ook voor ZZP4 doorgevoerd worden. In de jaren 

daarna komen ook de hogere ZZP’s aan de beurt. De verwachting is dat daarmee wonen 

in een zorgcentrum voor deze groepen onder financiële druk komt te staan en mensen er 

meer voor kiezen om in een normale woonsituatie zorg te krijgen. Dat is niet perse de 

huidige woning. Het kan ook een zelfstandig zorgappartement zijn.  
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Deze trends vragen meer dan in het verleden afstemming tussen aanbod van diensten 

(zorg en welzijn) en de woonplek (woning en omgeving) van mensen. Die afstemming is 

ook gewenst in het zorgaanbod voor verschillende groepen zorgvragers (gehandicapten, 

ouderen). Zelfstandig wonen leidt bij sommigen ook tot gevoelens van kwetsbaarheid en 

eenzaamheid; in die situatie is een bijpassend welzijnsaanbod behulpzaam. In Leiderdorp 

was de gedachte om via woonzorgzones, rond een woonzorgcomplex, dit aanbod voor 

welzijn en zorg te organiseren. De ontwikkeling van de Ommedijk voorziet hierin. Het ligt 

niet voor de hand om met een benadering die uitgaat van meer zorg thuis nog een 

dergelijke voorziening te realiseren.  

 

Beleid 

De gedachte dat woonzorgzones de oplossing zijn voor de behoefte aan samenhang in 

aanbod van wonen met welzijn en zorg, is gedateerd. Zeker op de schaal van Leiderdorp. 

Het gaat meer om welzijn en zorg bij mensen thuis, in hun directe omgeving. Daarbij past 

geen blauwdrukplanning in de vorm van een woonzorgzone.  Nadere afstemming tussen 

aanbieders van wonen-welzijn-zorg is dan wel essentieel. Zij moeten komen tot goede 

arrangementen bij mensen thuis.  

De gemeente brengt ten behoeve van de afstemming partijen bij elkaar. Vanuit het 

woonbeleid zet ze hierbij in op de volgende maatregelen: 

• Er zullen meer levensloopgeschikte woningen toegevoegd moeten worden. Het gaat 

hierbij om woningen die volgens het regionale sterrensysteem rolstoel- en -

doorgankelijk zijn (3 sterren). Alle huur- en koopwoningen op centrale locaties in de 

het dorp zullen volgens deze maatstaf gerealiseerd moeten worden. 

• Meer verbindingen tussen zelfstandige woningen en zorginfrastructuur zijn gewenst. 

In de regio zijn hierover afspraken gemaakt. Het tekort ten aanzien van 

woonzorgcomplexen in Leiderdorp is echter beperkt en vooral kwalitatief van aard. In 

nauw overleg tussen Rijnhart Wonen, zorgaanbieders en zorgkantoor stimuleert de 

gemeente modernisering van het woonzorgaanbod, ondermeer door toepassing van 

domotica (huiselijke elektronica)-voorzieningen.  

• Tot slot gaat het om samenwerking en afstemming in servicearrangementen in de 

wijk. Ook hier organiseert de gemeente het overleg en stimuleert zo de samen-

werking tussen aanbieders. Deze afstemming heeft de hoogste prioriteit en hiertoe 

geeft de gemeente op zo kort mogelijke termijn de aanzet. 

 

Maatregelen 

14. Op centrale locaties in het dorp 100% levensloopgeschikte nieuwbouw toevoegen (3 

sterren) 

15. Samen met Rijnhart Wonen, zorgaanbieders en zorgkantoor plan maken voor 

modernisering van het woonzorgaanbod in Leiderdorp. 

16. Samenwerking tussen aanbieders van welzijn en zorg stimuleren, ten behoeve van 

wijkgerelateerde servicearrangementen. 
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6. Afstemming zoeken met de regio 

Doel: Komen tot een heldere positionering van Leiderdorp in de regionale woningmarkt. 

 

Leiderdorp is onderdeel van een 

grotere woningmarktregio. Dit blijkt 

uit de belangrijke verhuisrelaties met 

omliggende gemeenten. Jaarlijks 

komen ruim 700 Leidenaren in 

Leiderdorp wonen (vooral gezinnen 

met kinderen) en vertrekken 500 

Leiderdorpers naar Leiden (vooral 

jongeren tussen 20 en 30 jaar). 

Leiderdorp verliest inwoners aan 

andere regiogemeenten als Oegst-

geest, Voorschoten en Rijnwoude. 

Hieruit blijkt dat de gemeente een brugfunctie heeft in de regionale woningmarkt. Deze 

regionale positie betekent dat woonmilieus in buurgemeenten niet in dezelfde mate ook in 

Leiderdorp aangeboden hoeven te worden. De kracht zit in het eigen profiel van 

Leiderdorp: Gewoon lekker wonen, tussen stad en Groene Hart. 

De gemeente Leiden heeft in haar woonvisie het stedelijk gebied getypeerd naar 

leefstijlen (voor toelichting zie bijlage).  

 

bron: gemeente Leiden 

 

• Leiderdorp kent een mix aan leefstijlen. Dat maakt Leiderdorp uniek in de  stedelijke 

regio van Leiden. Zowel meer stedelijke (rood / blauw) als meer dorpse leefstijlen 

 Extravert 

 

 

Ego Groep 

 

 

 introvert 

Vitaliteit Harmonie 

Controle Bescherming 

Leiden LeiderdorpLeiden Leiderdorp
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(geel / groen) zijn in de gemeente aanwezig. Daarmee onderscheidt Leiderdorp zich 

van bijvoorbeeld Oegstgeest of Voorschoten. 

• Leiden kiest er in haar woonvisie voor om te focussen op rode en blauwe leefstijlen. 

Ook in Oegstgeest en Voorschoten zijn dit de dominante leefstijlen.  

 

Afhankelijkheid is er niet alleen in woningmarktgebied (zijn woonmilieus in verschillende 

woonmilieus aanvullend op elkaar?), maar ook in voorzieningenaanbod. Leiderdorp heeft 

een ‘volledig’ voorzieningenniveau. Dat is voor de gemeente een belangrijke kwaliteit. Dit 

voorzieningenaanbod heeft een functie voor de gemeente en omliggende landelijke 

kernen als Koudekerk en  Zoeterwoude. Behoud van dit voorzieningenaanbod is dan ook 

niet alleen afhankelijk van de keuzes die Leiderdorp maakt, maar ook van keuzes elders 

in de regio. De ontwikkeling van nieuwbouw bij Koudekerk kan op die wijze mede 

bijdragen aan het draagvlak voor Leiderdorpse voorzieningen.  

 

Beleid 

De keuze voor “Gewoon lekker wonen tussen stad en Groene Hart” is sterk vanuit de 

regionale gedachte ingestoken. De positionering van Leiderdorp in de regio en de 

afhankelijkheid verdient bij 

nadere uitwerking van 

keuzes dan ook aandacht. 

Een profiel dat hier zeker bij 

hoort is de herkenbare focus 

op de gele en groene 

leefstijl. Sociale contacten, 

open instelling, kalm en 

rustig zijn voor Leiderdorp 

belangrijke kwaliteiten. Deze 

focus past ook bij de eerder 

aangegeven keuzes voor 

kwaliteit van bestaande 

wijken, voorzieningen in de 

wijk, sociale kwaliteit.  

Bij ontwikkelingen in Leiderdorp zijn deze kwaliteiten de potentiële dragers. In de 

(sub)regio  wil de gemeente mede op basis van deze kenmerken keuzes afstemmen. 

Leiderdorp zet zich actief in voor deze (sub)regionale afstemming. Het accent legt zij 

hierbij op de afstemming met de gemeenten waarmee zij de meeste relaties heeft, zoals 

Leiden, Zoeterwoude, Rijnwoude. 

 

Maatregelen 

17. Actief bijdragen aan (sub)regionale afstemming op basis van specifieke functie van 

gemeenten voor bepaalde leefstijlen. 
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7. Procesgestuurde aanpak van het woonbeleid 

Sinds jaar en dag heeft de gemeente verantwoordelijkheden voor een goed 

functionerende woningmarkt. De gemeente heeft hierin vooral een faciliterende en 

regisserende rol. Zij heeft verantwoordelijkheid voor een betere afstemming tussen 

vraag en aanbod, in het bijzonder voor groepen die dit niet op eigen (economische) 

kracht kunnen. De uitvoering is in handen van autonome marktpartijen 

(corporaties, beleggers, ontwikkelaars).  

 

In dit hoofdstuk gaan we in op de rollen en instrumenten die de gemeente daartoe 

oppakt. In de eerste plaats de rol en samenwerking, in de tweede plaats een specifiek 

instrument van lokaal maatwerk, in de derde plaats de wijze van woningbouw-

programmering en tot slot het actieplan. 

 

 

7.1. Gemeentelijke rol en samenwerking 

Doel: invulling geven aan de gemeentelijke procesrol / aansturing vanuit de doel-

stellingen in de woonvisie 

 

Sturing geven aan de gewenste ontwikkelingen vraagt een subtiel samenspel tussen 

gemeente en marktpartijen. Behulpzaam hierbij voor de gemeente en haar partners is 

een gemeentelijke woonvisie. Op grond van haar woonvisie onderneemt de gemeente de 

volgende activiteiten
1
: 

• Stimuleren: rol van de gemeente is het initiëren van nieuwe ontwikkelingen en 

voldoende keuzemogelijkheden (variëteit). De gemeente stimuleert verantwoordelijke 

partijen dat zij vanuit hun verantwoordelijkheden bijdragen aan de uitvoering. 

• Situeren: de gemeente heeft kennis en overzicht van het netwerk van partijen en 

bestaande initiatieven. Hierdoor is zij in staat een integrale afweging te maken. 

• Steun creëren: de gemeente zorgt voor (blijvend) draagvlak voor het beleid bij 

betrokken organisaties. Deze organisaties zullen immers het beleid moeten 

uitvoeren. Dan is draagvlak bij hen essentieel. 

• Sturen: de gemeente gebruikt haar beschikbare instrumenten (waaronder ver-

gunningen en subsidies) om ontwikkelingen te sturen. 

• Samen werken: de gemeente is partner van marktpartijen bij ontwikkelingen. Zij 

helpt de gewenste ontwikkelingen van de grond te komen en ondersteunt zo partijen 

bij het realiseren van hun ondernemingsdoelen. 

 

Beleid 

De gemeente past hiermee bescheidenheid. De realisering van de ambities zal echter 

niet vanzelf gaan. Een actieve gemeentelijke inzet is noodzakelijk om aantallen te 

realiseren, gezien het gebrek aan bouwlocaties. De gemeente pakt deze rol op vanuit 

haar visie op de maatschappelijke ontwikkeling van Leiderdorp. In de uitvoering werkt zij 

samen met partners in het lokale speelveld. Dit samenwerkingsproces komt op 

verschillende manieren tot uitdrukking: 

                                                      
1
 Vrij naar publicatie VNG over gemeentelijke verantwoordelijkheden 
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• Via regionale samenwerking met buurgemeenten (zie vorige paragraaf) 

• Via intensieve betrokkenheid bij Rijnhart Wonen, over en weer. Dit komt tot 

uitdrukking in deelname aan elkaars projecten, periodiek ambtelijk en bestuurlijk 

overleg (minimaal 2 maal per jaar) en via jaarlijkse prestatieafspraken. 

• Via het organiseren van overleg om te komen tot afstemming tussen aanbieders van 

wonen (Rijnhart Wonen), welzijn en zorg (zie paragraaf 5.2). 

• Door allerhande projectgerelateerde overleggen met partners. 

• Door jaarlijks een overleg met makelaars en verhuurders in Leiderdorp te 

organiseren om de stand op de woningmarkt te taxeren. 

• Door tweejaarlijks een evaluatiebijeenkomst over het gemeentelijk woonbeleid te 

organiseren. 

• Basis voor het jaarlijks overleg en de tweejaarlijkse evaluatie is een monitor van de 

woningmarkt. De gemeente Leiderdorp wil die monitoring regionaal oppakken, om zo 

schaalvoordelen te kunnen behalen. Voorlopig zal zij zelf op basis van beschikbare 

informatie bij de gemeente, Rijnhart Wonen, Kadaster en CBS de belangrijkste 

woningmarktontwikkelingen in de gaten houden. Deze monitor wordt zo ingericht dat 

de in deze visie genoemde doelen gevolgd kunnen worden. Gegevens uit het 

woonbehoefteonderzoek dienen hierbij als nulmeting.  

 

Maatregelen 

18. Vormgeven (twee)jaarlijkse overlegcyclus, structureel en projectgebonden 

19. Jaarlijks opstellen prestatieafspraken met Rijnhart Wonen 

20. Uitwerken monitoring ten aanzien van de uitvoering van de woonvisie en woning-

marktontwikkelingen 

 

 

7.2. Lokaal maatwerk 

Een belangrijk instrument dat de gemeente ter beschikking heeft, is de woon-

ruimteverdeling. Vanuit de Huisvestingswet heeft de gemeente de mogelijkheid om via 

een Huisvestingsverordening regels vast te stellen voor toedeling van sociale huur- en 

koopwoningen. In Leiderdorp is de Huisvestingsverordening regionaal opgesteld. 

Uitgangspunt in de wet en de verordening is vrijheid van vestiging voor woning-

zoekenden. Dit betekent dat in Leiderdorp slechts beperkt lokale bindingseisen gesteld 

kunnen worden. Hiervoor is er de mogelijkheid van Lokaal Maatwerk: maximaal 100% bij 

nieuwbouw en 30% van de vrijkomende woningen mag toegewezen worden aan 

specifiek gedefinieerde 

lokale doelgroepen, mits 

vastgelegd in de lokale 

woonvisie. 

In het stedelijk gebied van 

Leiden heeft Leiderdorp een 

duidelijke bovenlokale 

functie, onder meer ten 

behoeve van de (her)-

huisvesting bij herstructu-

reringsprojecten in Leiden. 

Liefst tweederde deel van de 
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toewijzingen is niet lokaal. Tegelijkertijd zien we in Leiderdorp de hoogste marktdruk bij 

eengezinswoningen. Hierdoor hebben ‘lokale’ woningzoekenden beperkte kansen, 

waardoor de doorstroming in Leiderdorp ook relatief beperkt is.  

 

Beleid 

De gemeente Leiderdorp vindt het belangrijk dat doorstroming op gang komt. Om de 

gewenste doorstroming kracht bij te zetten, is de inzet van Lokaal Maatwerk nodig. 

Lokaal Maatwerk moet ervoor zorgen dat de lokale doorstroming beter op gang komt. De 

voorrangspositie voor Leiderdorps moet deze doorstroming tot stand brengen. Uiteindelijk 

moet dit leiden tot kortere wachttijden, gericht op een plek in de middenmoot bij 

eengezinshuurwoningen. 

Om dit te bereiken zet de gemeente in op Lokaal Maatwerk met als doel meer kansen te 

creëren voor de volgende categorieën woningzoekenden: 

• Mensen die een eengezinshuurwoning achterlaten en doorstromen naar een andere 

huurwoning (levensloopgeschikte huurwoningen). 

• Leiderdorpse jongere starters tot 23 jaar (en daarnaast tot circa 30 jaar) voor wie in 

Leiderdorp weinig goedkoop aanbod aanwezig is.  

 

Maatregelen: 

21. Uitwerken regels voor Lokaal Maatwerk voor doorstromers en starters binnen 

Leiderdorp. 

 

 

7.3. Woningbouwprogrammering 

De woningbouwmogelijkheden in Leiderdorp zijn schaars. De belangrijkste nu bekende 

bouwlocaties zijn de ROC-locatie, Meas (in aanbouw),  Brittenstein. Voor deze locaties 

zijn de onderhandelingen over invulling reeds in een vergevorderd stadium. De sturings-

mogelijkheden vanuit deze woonvisie voor die locaties zijn beperkt. Voor nieuwe 

locatieontwikkelingen geeft de woonvisie wel kaders mee. Dan gaat het primair om het 

benutten van inbreidingslocaties. 

 

Beleid 

De gemeente Leiderdorp wil niet werken met een vast woningbouwprogramma dat op 

alle locaties neergelegd kan worden. Zij wil aansluiten bij marktontwikkelingen in 

Leiderdorp en rekening houden met regionale ontwikkelingen. Zij verwacht zo optimaal  

te kunnen inspelen op de 

marktopnamecapaciteit, zodat 

deze bijdraagt aan de kansen 

voor de gewenste toevoeging 

van 750 woningen. Voor 269 

woningen hiervan heeft de 

gemeenteraad  reeds kaders  

vastgesteld. De belangrijkste 

locaties hierbij zijn Schans 

van Valdez, Meas, ROC en 

Plantage. Daarnaast zijn ook 

nog 50 tot 70 woningen op de 
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locatie Brittenstein voorzien. Het accent bij deze ontwikkelingen ligt op enerzijds sociale 

huurappartementen (circa 50%, waarvan ongeveer de helft voor jonge starters en de helft 

voor senioren) en op anderzijds duurdere koopappartementen. Grondgebonden 

woningen zijn vooralsnog nauwelijks in de plannen opgenomen. In het aanbod ontbreken 

nog grondgebonden sociale huurwoningen (voor senioren en voor gezinnen) en 

middeldure eengezinskoopwoningen vanaf €220.000. Bij nieuwe locaties zal hier het 

accent op gelegd moeten worden 

 

Planbeoordeling vindt plaats op basis van enkele afwegingskaders, waarin de visie 

verwerkt is. Bepalende elementen in de planbeoordeling zijn: 

 

 

Toelichting per afwegingscriterium: 

a. Toevoegen van levensloopgeschikte sociale huurwoningen: enerzijds om in te spelen 

op de veranderende bevolkingssamenstelling, anderzijds voor de transformatie en ter 

compensatie van onttrekkingen door verkoop van huurwoningen. 

b. Op locaties richting Leiden zijn aanvulling van sociale huurappartementen voor 

jongeren gewenst.  

c. Het aandeel sociale huurwoningen (levensloopgeschikt en goedkoop) in plannen is 

sterk afhankelijk van de plannen voor de ROC-locatie en Brittenstein (waar veel 

sociale huurwoningen gepland zijn). Aanvullend op deze plannen zal op de overige 

locaties minimaal 30% van het totale programma als sociale huurwoningen 

gerealiseerd moeten worden.  

d. Lange termijn behoefte: nieuwbouw in het goedkope koopsegment (tot €220.000) is 

niet aanvullend gewenst, vanwege het reeds aanwezige aanbod in dit segment en de 

potentiële concurrentie hiervan met verkoop van huurwoningen. Koopwoningen 

zullen vooral in hogere segmenten gerealiseerd moeten worden; daar ligt op langere 

termijn de behoefte in Leiderdorp (voor groene en gele leefstijlen). Op korte termijn is 

hiermee de verdiencapaciteit op locaties beperkt. Deze keuze zal dan ook op korte 

termijn niet leiden tot ‘grote’ aanvullingen. Op langere termijn liggen er wel degelijk 

kansen om toevoegingen in dit segment te realiseren. De markt zal dit zelf op moeten 

pakken. 

d. Koopsector: geen nieuwbouw tot €220.000, verder vrij invulbaar 

a. Levensloopgeschikte sociale huurwoningen  

b. Sociale huurwoningen voor jongeren nabij Leiden 

c. Nieuwe locaties: toevoegen minimaal 30% sociale huurwoningen 

e. Kwalitatief aansluiten bij afzetbare kwaliteiten: periodiek te actualiseren  

f. Complementariteit woonmilieus in de regio 

g. Aansluiten bij ruimtelijk-stedenbouwkundige kaders 
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e. Korte termijn afzetbaarheid: De woningbouwplannen zullen moeten aansluiten bij de 

marktopnamecapaciteit. Niet alleen naar typologie, maar ook naar kwaliteit / 

afwerkingsniveau. Voor dit moment gelden hierbij de volgende kwaliteitscriteria.  

 

 Koop Huur 

 eengezinswoning appartement eengezinswoning appartement 

Prijs Tot 

225.000/250.000, 

mits uitbreidbaar 

Tot 200.000, geen / 

beperkte VVE-

bijdrage 

Vrije sector tot 800 Vrije sector tot 

1.000 

Ontwerp Jaren ’30    

Uitrusting Tuin op zuiden 

Beukmaat > 5,1 

meter 

>3 ruime 

slaapkamers 

Ruime badkamer(s) 

Dichtbij gratis 

parkeren 

Diep balkon (tafel+4 

stoelen) 

3 kamers 

Berging 

Lift 

Parkeren zeer nabij 

Sociale segment: betaalbaarheid en 

basic-kwaliteit 

Vrije sector: bouwkwaliteit, zie koop 

Woningen moeten voorzien zijn van 

luxe keuken met apparatuur 

Serviceniveau bij aanbieding 

Locaties Nabij uitvalswegen 

Nabij winkels 

Oude Dorp 

Deze kwaliteitscriteria variëren in de tijd. Voor ontwikkelende partijen geeft dit 

overzicht een handvat voor de huidige marktkwaliteiten. Jaarlijks zal dit overzicht met 

marktpartijen geactualiseerd kunnen worden. 

f. Vervolgens geldt de complementariteit in de regio. Leiderdorp heeft kansen om 

gebieden te ontwikkelen voor groene en gele leefstijlen in een suburbane omgeving. 

Per plan zal steeds een vergelijking met de regionale plannen gemaakt moeten 

worden. 

g. Tot slot stelt de gemeente ruimtelijk-stedenbouwkundige eisen bij planontwikkeling. 

Deze kaders werkt de gemeente de komende jaren per locatie verder uit. 

 

Implementatie afwegingskader in netwerk en bedrijfsprocessen 

Het afwegingskader betekent voor de gemeente een nieuwe manier van wegen van 

plannen. De werkwijze past in een benadering waarbij de gemeente globale kaders 

bepaalt en faciliteert. Het zijn in belangrijke mate kwalitatieve kaders. Ze  komen in 

verschillende fasen van een project terug, met  een steeds verdere concretisering. Het 

afwegingskader pas je binnen een project niet eenmalig toe. Een plan evolueert en de 

marktomstandigheden veranderen steeds weer. Daarom is het essentieel de afweging op 

verschillende momenten in de uitwerking van een project toe te passen. Daarmee wordt 

het afwegingskader een instrument dat leeft en waarmee de gemeente effectief stuurt. 

Hiertoe zet zij de volgende stappen: 

• De gemeente brengt het afwegingskader steeds onder de aandacht van potentiële 

ontwikkelende partijen. Hiermee ontstaat bij hen inzicht en daarmee draagvlak, over 

de wijze waarop de gemeente werkt. Bij onderhandelbare plannen treedt de 

gemeente in overleg met ontwikkelende partijen om aansluiting te vinden bij het 

afwegingskader.  

• Jaarlijks actualiseert de gemeente het afwegingskader op basis van recente 

marktinzichten (op te halen in de jaarlijkse bijeenkomst over de woningmarkt).  

 

Maatregelen 

22. De gemeente werkt aan de hand van het afwegingskader aan woningbouwplannen. 
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7.4. Actieplan 

De inzet vanuit deze actualisatie van de woonvisie 

komt naast het afwegingskader neer op de 

volgende activiteiten (activiteiten die al in het 

afwegingskader -zeven- zijn opgenomen of 

betrekking hebben op realisatie van locaties, 

komen niet terug in het uitvoeringsprogramma): 
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Doorstroming bevorderen      

1. Bevorderen doorstroming via onderzoeken van een 

experimentele aanpak met ‘verhuiscoach’, woningruil, 

verhuispremie in samenwerking met partners zoals Rijnhart Wonen 

3.1 2013 2013  G, C 

21. Uitwerken regels Lokaal Maatwerk voor doorstromers en 

starters 

7.2 2013 2014  

 

G, C 

Aanpak bestaande (woning)voorraad      

6. Uitwerken marketingaanpak toekomstkwaliteit bestaande 

woningvoorraad, met makelaars, Rijnhart Wonen en 

Omgevingsdienst. 

3.3 2013 2014  G,C,M 

11. Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden 

kantoortransformatie conform handleiding ‘Wonen buiten 

kantoortijd’ voor Leiderdorp aan de hand van pilot(s) 

4 2013 2016  G,M,C 

15. Samen met Rijnhart Wonen, zorgaanbieders en zorgkantoor 

plan maken voor modernisering van het woonzorgaanbod in 

Leiderdorp. 

5.2    G,C,Z 

Nieuwbouw (22. afwegingskader) 7.3    G 

2. Met verhuurders zoeken naar mogelijkheden om wooneenheden 

voor jongeren tot 23 jaar toe te voegen 

3.1 2014 2015  G,C,M 

3./14. Op centrale locaties in het dorp 100% levensloopgeschikte 

nieuwbouw (3 sterren), waarvan minimaal 30% in de huursector 

realiseren. 

3.1, 5.2 2013 e.v.  G,C,M 

4. Op nieuwe woningbouwlocaties minimaal 30% woningbouw 

realiseren als sociale huurwoningen 

3.2    G,C,M 

10. Onderzoek naar transformatiemogelijkheden van delen van De 

Baanderij naar woningbouw of combinaties van wonen en werken 

4    G,C,M 

12. Verder uitwerken gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan ten 

behoeve van woningbouw. 

5    G, C 

Prestatieafspraken (19) 7.1    G, C 

5. Met Rijnhart Wonen strategie vastleggen voor benutten wettelijke 

ruimte om sociale huurwoningen naar niet-DAEB over te hevelen, 

ten behoeve van doelgroep €34.000-43.000. 

3.2 2013 e.v.  G, C 

7. Prestatieafspraken over aanpassingen huurwoningvoorraad ten 

behoeve van levensloopgeschiktheid en energiezuinigheid 

3.3 2013 e.v.  G, C 

Beleidsontwikkeling      

8. Vaststellen ruimtelijk-stedenbouwkundige structuurvisie met 

daarin uitgewerkt ruimtelijke kaders voor afweging woningbouw: 

zoals groen-blauwe structuur en woonmilieus  

4 2013 2014  G 

9. Bij woningbouwplannen ontwikkelende partij vragen om (in 

samenspraak met de gemeente) een communicatieplan volgens 

het IBO-protocol uit te werken. 

4    G,C,B 

17. Actief bijdragen aan (sub)regionale afstemming op basis van 6 Doorlopend  G 

In het schema is aangegeven welke partijen bij de 

verschillende acties een rol spelen. 

G =  Gemeente  

C = Corporatie 

B =  Bewoners(belangenorganisaties) 

Z = Zorg- en welzijnsinstellingen 

M =  Marktpartijen, projectontwikkelaars 

 

e.v,= en volgende 
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specifieke functie van gemeenten voor bepaalde leefstijlen  

18. (Twee)jaarlijkse overlegcyclus, structureel en projectgebonden 7.1 2014 2014  G,C,B,Z,M 

20. Uitwerken monitor woonvisie en woningmarktontwikkelingen 7.1 Doorlopend 

 

 G,C,M 

Wijkontwikkeling      

13.  Uitwerken accommodatiebeleid 5.1 2014 Ntb  G,C,Z 

16. Samenwerking tussen aanbieders van welzijn en zorg 

stimuleren, ten behoeve van wijkgerelateerde 

servicearrangementen. 

5.2 2013 2016  G,C,Z 
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Bijlage 1: Beeld van de woningmarkt 

De gemeente Leiderdorp en Rijnhart Wonen hebben samen in 2011 een woonbehoefte-

onderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen: 

1. Hoe functioneert de lokale woningmarkt in Leiderdorp momenteel? 

2. Wat is voor de periode 2011 tot 2031 de verwachte ontwikkeling van de bevolking en 

woningbehoefte?  

3. Wat zijn (toekomstige) woonwensen in Leiderdorp? 

4. Wat betekenen de uitkomsten voor te maken beleidskeuzes? 

 

In deze samenvatting geven we de belangrijkste antwoorden op deze vragen.  

Achtereenvolgens gaan we in op: woningmarktsituatie in Leiderdorp, omvang en samen-

stelling woningbehoefte, (kwalitatieve) fricties tussen vraag en aanbod, de sociale 

volkshuisvestingsopgave als gevolg van de 34.085-regel en aanpassingen voor geschikt 

wonen in de bestaande woningvoorraad. 

 

 

Woningmarktsituatie Leiderdorp 

De gemeente Leiderdorp telde op 1 januari 2011 26.610 inwoners. Zij woonden in 11.560 

woningen; 60% koopwoningen en 40% huurwoningen. De verhouding tussen huur- en 

koopwoningen is hiermee redelijk vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. 

• In Leiderdorp wonen relatief veel oudere gezinnen met kinderen (ouders vanaf 40 

jaar, kinderen tussen 10 en 20 jaar) en ook veel senioren tussen 60 en 80 jaar. Het 

aantal personen tussen 20 en 35 jaar is relatief laag. Het inkomensniveau is 

gemiddeld hoog. 

• De woningvoorraad bestaat voor een relatief groot deel (meer dan 40%) uit 

appartementen. Regionaal is dit 33%, landelijk 29%. De gemiddelde WOZ-waarde 

van woningen in Leiderdorp ligt iets onder het regionale niveau en boven het landelijk 

gemiddelde. Een logische verklaring voor de lagere WOZ-waarde ten opzichte van 

de regio is de voorraad appartementen. 

 

Leiderdorp heeft een belangrijke 

verhuisrelatie met Leiden. Jaarlijks 

komen ruim 700 Leidenaren in 

Leiderdorp wonen (vooral gezinnen 

met kinderen) en vertrekken 500 

Leiderdorpers naar Leiden (vooral 

jongeren tussen 20 en 30 jaar). 

Leiderdorp verliest inwoners aan 

andere regiogemeenten als Oegst-

geest, Voorschoten en Rijnwoude. 

Hieruit blijkt dat de gemeente een 

brugfunctie heeft in de regionale 

woningmarkt. Bij woningbouwontwikkelingen is het dan ook essentieel om de relatie te 

leggen met plannen elders in de regio, vanwege mogelijke concurrentie. 

 

Leiden LeiderdorpLeiden Leiderdorp
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Omvang en samenstelling woningbehoefte 2011-2021 

Voor toekomstig beleid is het waardevol om vast te stellen hoe de woningbehoefte zich 

de komende jaren ontwikkelt. Voor een beeld van de toekomstige woningbehoefte zijn 

verschillende prognoses beschikbaar, met elk andere uitgangspunten en daardoor ook 

verschillende uitkomsten. Vaak is beleid (omvang woningbouwprogramma) het 

uitgangspunt. En beleid bleek in het verleden in de Leiderdorpse woningmarkt nogal 

bepalend. Bij alle prognoses zien we voor de komende jaren de volgende hoofdlijnen 

terug: 

• De bevolking daalt de komende jaren naar verwachting. Het aantal sterfgevallen 

wordt geleidelijk groter als gevolg van de vergrijzing. 

• Het aantal personen per woning daalt door verdergaande individualisering, meer 

echtscheidingen en de vergrijzing (ouderen wonen immers in kleinere huishoudens). 

Hierdoor groeit ondanks een dalende bevolkingstrend nog wel de woningbehoefte in 

alle prognoses. 

 

Prognoses vergeleken 

Voor een neutraal toekomstperspectief hebben we enkele bevolkings- en woning-

behoefteprognoses vergeleken
2
.  

• Primos 2009: dit is een nationale prognose die regionaal en lokaal uitgewerkt is. 

Vertrekpunt voor deze prognose is de bij de makers van Primos bekende woning-

bouwplannen (tot 2020 480 woningen in Leiderdorp, na 2020 geen woningen). 

Vervolgens wordt binnen deze prognose bekeken in hoeverre deze woningbouw-

plannen leiden tot een bepaalde bevolkingsontwikkeling. 

• Lokale migratiesaldo=0 prognose: voor Leiderdorp is daarnaast een lokale bevol-

kingsprognose uitgewerkt. Hoe ontwikkelt de bevolking zich als gevolg van geboorte 

minus sterfte, vergrijzing en ontgroening? Vestiging en vertrek zijn hierbij in 

evenwicht gehouden. Het resultaat van deze prognose is een beeld van de 

toekomstige bevolkingsopbouw. Dit is doorvertaald naar een huishoudensopbouw bij 

die veranderende bevolkingsopbouw, inclusief een inschatting van de daarbij 

benodigde woningvoorraad als resultante. 

• Niets doen: mocht er de komende jaren in het geheel geen nieuwbouw worden 

gerealiseerd, dan kan de gemeente niet de natuurlijke groei en de gezinsverdunning 

faciliteren. Gevolg is dat mensen dan per saldo de gemeente verlaten. 

 

                                                      
2
  Naast deze prognoses hebben we ook de provinciale bevolkingsprognose geanalyseerd: met het 

woningbouwprogramma volgens het provinciale ruimtelijke beleid als uitgangspunt. De 
bevolkingsontwikkeling is in die prognose een resultante van dit woningbouwprogramma. De uitkomsten 
wijken nogal af van de andere prognoses, door een boventrendmatige gezinsverdunning; met als gevolg 
een snelle bevolkingsdaling. De marges van deze prognose liggen ver buiten die van de andere prognoses 
en buiten de trend van afgelopen jaren. Daarom hebben we deze prognose niet verder uitgewerkt. 
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Figuur 1: Leiderdorp, verwachte bevolkings- en woningbehoefteontwikkeling bij verschillende scenario’s: 2011-

2031, links bevolking, rechts woningbehoefte 
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Bron: prognosemodel Companen, Primos 2011. 

 

• Bij een prognose op basis van migratiesaldo=0 daalt de bevolking van Leiderdorp in 

de periode 2011-2021 met 350 inwoners. In de periode 2021-2031 nog eens met 730 

inwoners. Deze bevolkingsdaling gaat gepaard met een woningbehoeftegroei (door 

gezinsverdunning) met 750 woningen in de periode 2011-2021 en 60 woningen in de 

periode 2021-2031. 

• De Primosprognose gaat uit van 480 woningen toevoeging in de periode 2011-2021. 

Dit mindere aantal woningen leidt tot een vertreksaldo van inwoners uit Leiderdorp. 

De bevolking daalt dan ook sneller: met 760 inwoners in de periode 2011-2021.  

• De bevolkingsdaling gaat gepaard met een verandering van bevolkingssamenstelling: 

meer mensen vanaf 55 jaar, minder kinderen. Dit heeft betekenis voor het gebruik 

van voorzieningen, bijvoorbeeld onderwijs, verenigingen en zorgvoorzieningen. 

 

Figuur 2: Leiderdorp, Huishoudensontwikkeling naar samenstelling 2011-2031 

 
Bron: Companen. 

 

De woningbehoefte komt meer en meer van kleine huishoudens, in het bijzonder vanaf 

55 jaar, en steeds minder van gezinnen met kinderen. 

 

11% 11% 10% 10% 9%

13% 12% 11% 11% 11%

36% 34% 33% 31% 31%

28% 30% 32% 32% 32%

12% 13% 14% 17% 18%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2011 2016 2021 2026 2031

1-2 phh 75 jaar eo

1-2 phh 55 tot 75 jaar

Gezinnen met kinderen

1-2 phh 35 tot 55 jaar

1-2 phh tot 35 jaar



- 4 - 

 

Fricties vraag en aanbod op de woningmarkt 

Naast aantallen woningen, op basis van prognoses, is het ook waardevol zicht te krijgen 

op de woningvraag en daarbij behorende gewenste samenstelling van het woning-

aanbod. De vraag wordt sterk bepaald door demografische en conjuncturele 

ontwikkelingen (dalende economie) en regelgeving (bijvoorbeeld ten aanzien van 

hypotheekverstrekking en woningtoewijzing). Rekening houdend met deze context 

hebben we woonvoorkeuren uitgewerkt door een beeld van gerealiseerde verhuizingen 

enerzijds en woonwensen anderzijds.  

 

Gerealiseerde verhuizingen 

Op grond van GBA- en WOZ-gegevens over de periode 2008-2011 hebben we een beeld 

van verhuizingen naar segment, doelgroep en herkomst. 

 
Figuur 3: Leiderdorp, Feitelijke instroom per woningmarktsegment voor inwoners uit Leiderdorp en vestigers 

van buiten Leiderdorp 1-1-2008 tot 1-11-2011 
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Bron: WOZ- en GBA-registratie gemeente Leiderdorp, bewerking Companen. 

 

Bij de analyse van verhuizingen blijkt Leiderdorp een duidelijke regiopositie te hebben. 

Circa 2/3 deel van de vrijkomende woningen wordt door iemand van buiten Leiderdorp 

betrokken. Hierdoor zullen de doorstroomketens in Leiderdorp kort zijn (gemiddeld 

worden door nieuwbouw in de volgende schakels 0,97 woningen vrijgemaakt door 

doorstroming, in andere gemeenten zien we vaak ketens die langer zijn dan 1,4, omdat er 

meer mensen uit de eigen gemeente in de woningen trekken). Ook blijkt daaruit dat 

Leiderdorp een regionale functie heeft. Dit geldt overigens voor alle woningmarkt-

segmenten: huur en koop, grondgebonden en appartementen. In de huursector lijkt die 

regionale functie nog wat meer te spelen. Mogelijke oorzaak is de herhuisvesting als 

gevolg van de herstructurering in Leiden-Noord. 

• Uit verkoop- en verhuurcijfers over de afgelopen jaren blijkt dat verkoop van 

woningen in Leiderdorp momenteel onder druk staat. Het aantal transacties daalt en 

sinds 2011 ook de gemiddelde verkoopprijzen. Deze afname was er vooral bij kleine 
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huishoudens. Vergeleken met de regio en provincie lijkt de positie van de koopsector 

in Leiderdorp toch nog relatief gunstig. 

• In de huursector wijzen de indicatoren daarentegen op een blijvende behoorlijke 

marktdruk. Het aantal reacties is ten opzichte van andere regiogemeenten boven-

gemiddeld hoog; met name bij eengezinshuurwoningen.  

• Bij nieuwbouw werden de afgelopen jaren de volgende groepen bediend: 

− Bij sociale huurappartementen zijn vooral veel starters en kleine huishoudens tot 

55 jaar van buiten Leiderdorp geholpen. 

− Bij dure huur- en bij koopappartementen was de belangrijkste doelgroep de 55-

plushuishoudens. 

− Eengezinskoopwoningen gingen vrijwel allemaal naar gezinnen met kinderen, 

ongeveer even vaak uit Leiderdorp als van buiten Leiderdorp. 

 

Woonwensen op basis van de enquête; vooruitblik 

Wij hebben inwoners van Leiderdorp gevraagd hoe zij willen wonen. Daarvoor is de 

consumentenenquête uitgevoerd. In deze enquête zijn huishoudens gevraagd naar 

eventuele verhuisplannen. Ook in 2003 is een dergelijke enquête uitgevoerd. 

• De vraag is de afgelopen jaren nogal veranderd. De oriëntatie op de huursector is bij 

alle groepen met uitzondering van starters toegenomen. Bij starters zien we een 

grotere kooporiëntatie sinds 2003. Dit hangt mogelijk samen met de beperkte 

mogelijkheden om tijdig in de huursector een woning te vinden. Landelijk zien we de 

koopbereidheid van starters juist afnemen (CBS). 

• Bij huishoudens tot 55 jaar blijkt in de woonwensen een lichte wens tot wooncarrière. 

Mensen willen een stapje maken naar een iets duurdere en ruimere woning. 

• De woonwensen volgens de enquête uit 2011 en de feitelijke verhuizingen in de 

periode 2008-2011 liggen redelijk in elkaars verlengde. Alle groepen zijn iets meer 

terecht gekomen in een koopwoning dan gewenst. Mogelijke verklaringen hiervoor 

zijn:  

− druk op de huursector waardoor mensen hier moeilijker in terecht komen. De 

jaarrapportage woonruimteverdeling 2010 laat zien dat de inschrijfduur bij 

toewijzing in Leiderdorp iets boven het regionale gemiddelde ligt.  

− of stringentere regels rond toewijzing van huurwoningen waardoor sommige 

inkomens wel willen, maar niet mogen huren.  

• Zeker de kleine 55-plushuishoudens willen volgens de enquête meer naar een 

huurwoning, terwijl zij vaker een koopwoning betrekken. Het gaat echter voor een 

groot deel ook om mensen met een hoger inkomen, die door hun inkomen niet in 

aanmerking komen voor een sociale huurwoning.  

• De meeste mensen blijven zitten in hun huidige woning, als de gewenste woning niet 

beschikbaar komt. Kleine huishoudens en kopers zoeken iets vaker naar 

alternatieven of kiezen voor een verbouwing. 

 

Fricties tussen vraag en aanbod 

Als we de vraag op basis van zowel feitelijke doorstroming als woonwensen confronteren 

met het in Leiderdorp aanwezige aanbod krijgen we zicht op woningmarktsegmenten 

waar de grootste marktdruk is. Er zijn verschillende marktontwikkelingen van invloed op 

de woonwens en de realisatie van de woonwens. De toekomst is echter zeer onzeker. 

Daarom hebben we drie varianten uitgewerkt.  
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Daarbij hebben we gekeken naar: 

1. woonwens vanuit de enquête,  

2. gerealiseerde verhuizingen en 

3. het effect van 34.085-toewijzingsregels.  

 

Variant 1: woonwensen 

• Vanuit de woonwensen blijkt de komende jaren per saldo vooral behoefte aan sociale 

huurwoningen. In het bijzonder kleine huishoudens vragen huurappartementen 

(inclusief starters, vestigers). De seniorenvraag is hier maar van beperkte invloed. 

• Het potentiële tekort aan eengezinshuurwoningen is afhankelijk van de doorstroming 

uit bestaande woningen. Die doorstroming is tot op heden minimaal waardoor de 

druk op dit marktsegment momenteel hoog. Wel woont hier een aantal potentiële 

doorstromers dat niet verhuist.  

• In de koopsector blijkt het animo om wooncarrière te maken beperkte invloed te 

hebben op marktfricties. De verkoopbaarheid van dure koopwoningen staat onder 

druk. In het goedkope en middeldure koopsegment is er nog wel een potentiële 

markt. Echter hiermee is wel de verdiencapaciteit op de woningmarkt aanzienlijk 

beperkter. 

 

Variant 2: combinatie woonwensen en gerealiseerde verhuizingen 

De combinatie van woonwens en feitelijk gedrag laat vooral zien waar in het huidige 

aanbod ten opzichte van de woonwens de grote tekorten zitten. Op die plekken sluit 

namelijk de feitelijke verhuizing het minst aan bij de woonwens. Dit blijkt in het bijzonder 

het geval bij: 

• Sociale huurwoningen: eengezinswoningen en appartementen. 

• Eengezinskoopwoningen: tot € 200.000 en tussen € 200.000 en € 300.000. 

 

Variant 3: effect € 34.085-grens 

• Door het niet honoreren van de woonwens van hogere inkomens die in een sociale 

huurwoning willen wonen, blijken in de sociale huursector de tekorten beperkter te 

worden. Dan is toevoeging gewenst van ruim 180 sociale huurwoningen in de 

periode 2011-2021.  

• De belangrijkste groepen die door deze maatregel geen alternatief hebben in 

Leiderdorp zijn starters die binnen de gemeente willen blijven en vestigers van buiten 

(het gaat in tien jaar tijd om respectievelijk 200 en 130 huishoudens). Zij zijn 

aangewezen op alternatieven (zie paragraaf 6.3). 
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Tabel 1: Leiderdorp, fricties per scenario samengevat 

Huur  Variant 1: woonwens Variant 2: combinatie Variant 3: effect 34.085 

< 650 euro ++ 0 + 
Eengezins 

> 650 euro -- - - 

< 650 euro +++ ++ + 
Meergezins 

> 650 euro 0 + 0 

< 650 euro + 0 + Grondgebonden 

seniorenwoning > 650 euro + 0 + 

Koop     

tot 200.000 ++ + ++ 

200-300.000 ++ + ++ 

300-400.000 --- -- -- 
Eengezins 

vanaf 400.000 -- - -- 

tot 200.000 + ++ 0 

200-300.000 ++ ++ ++ 

300-400.000 + + + 
Appartement 

vanaf 400.000 0 0 0 

tot 200.000 0 0 0 

200-300.000 + + + 

300-400.000 0 0 0 

Grondgebonden 

seniorenwoning 

vanaf 400.000 0 0 0 

totaal  +750 +750 +750 

Bron: CBS, bewerking Companen. 

 

Woningvraag korte termijn 

De hiervoor beschreven trends hebben betrekking op de woningmarkt voor langere 

termijn. In het hier en nu is de afzetbaarheid van woningen veelal sterk bepaald door de 

specifieke kwaliteiten van bouwplannen. Een eerste inventarisatie is gemaakt van 

bepalende kwaliteiten voor de marktopnamecapaciteit.  

 

Wat verkoopt / verhuurt in de huidige markt? 

 koop Huur 

 eengezinswoning appartement eengezinswoning appartement 

Prijs Tot 225.000/250.000, mits 

uitbreidbaar 

Tot 200.000, geen / 

beperkte VVE-bijdrage 

Vrije sector tot 800 Vrije sector tot 

1.000 

Ontwerp Jaren ’30    

Uitrusting Tuin op zuiden 

Beukmaat > 5,1 meter 

>3 ruime slaapkamers 

Ruime badkamer(s) 

Dichtbij gratis parkeren 

Diep balkon (tafel+4 

stoelen) 

3 kamers 

Berging 

Lift 

Parkeren zeer nabij 

Sociale segment: betaalbaarheid 

en basic-kwaliteit 

Vrije sector: bouwkwaliteit, zie 

koop 

Woningen moeten voorzien zijn 

van luxe keuken met apparatuur 

Serviceniveau bij aanbieding 

Locaties Nabij uitvalswegen 

Nabij winkels 

Oude Dorp 

 

Bij woningbouwontwikkelingen zouden in elk geval deze aspecten belicht moeten 

worden.  
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Sociale opgave 

Woningcorporaties en gemeenten hebben een eerste verantwoordelijkheid voor mensen 

met een laag inkomen. Deze verantwoordelijkheid is in de Woningwet en de beschikking 

Staatssteun (34.085-regel) ingekaderd. Volgens de staatssteunregeling moeten woning-

corporaties minimaal 90% van hun sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met 

een inkomen van maximaal € 34.085 belastbaar per jaar. 

Naast de sociale doelgroep is er ook een groep (lagere) middeninkomens tussen 

€ 34.085 en € 43.000 die moeilijk voor een woning in aanmerking komen. Sociale 

huurwoningen worden aan hen niet toegewezen. Een hypotheek voor koopwoningen 

zullen zij op basis van hun inkomen tot maximaal € 170.000 (k.k) krijgen. Die woningen 

zijn heel beperkt aanwezig in Leiderdorp. Het gaat dan vooral om koopstarters en (jonge) 

huishoudens van buiten Leiderdorp. 

• Van alle huishoudens in Leiderdorp behoort 31% tot de sociale doelgroep tot  

€ 34.085. Vergeleken met landelijke cijfers (41%) is dit een beperkt aantal. 

• Daarnaast heeft 18% een inkomen tussen € 34.085 en € 43.000. Landelijk is dat 

20%. 

 

Naar de toekomst is het goed 

om de behoefteontwikkeling aan 

sociale huurwoningen nader te 

duiden. Deze ontwikkeling is 

sterk afhankelijk van de econo-

mische ontwikkeling. En die is 

op dit moment hoogst onzeker 

en onvoorspelbaar. Tot op 

heden gingen nationale 

inkomensprognoses uit van een economische groei van jaarlijks ruim 2%. Dit lijkt 

momenteel onhaalbaar. Daarom hebben we twee inkomensprognoses van het Centraal 

Planbureau (CPB) voor Leiderdorp uitgewerkt die een stuk lager liggen:  

• Scenario 1: de huidige inkomensverdeling blijft constant. Er is dus geen sprake van 

welvaartsgroei.  

• Scenario 2: een scenario waarbij het reële inkomen met 1,5% groeit. 

 

Tabel 2: Leiderdorp, ontwikkeling inkomensdoelgroepen 2011-2021 bij 2 economische scenario’s 

  2011 2016 2021 Groei 2011-2021 

Tot € 34.085 0-groei 3.550 3.690 3.785 +235 

 1,5% ec. groei  3.440 3.335 -215 

€ 34.085 tot € 43.000 0-groei 2.070 2.145 2.195 +125 

 1,5% ec. groei  2.210 2.315 +245 

Vanaf € 43.000 0-groei 5.840 6.075 6.230 +380 

 1,5% ec. groei  6.260 6.560 +710 

Bron: CBS, bewerking Companen. 

 

• Bij het scenario 0-groei groeit de doelgroep met 235 huishoudens. De behoefte aan 

sociale woningen groeit met 180 woningen
3
. In het huidige economische perspectief is 

                                                      
3
 Op basis van woonwensen bedroeg de voorspelde groei van de behoefte aan sociale huurwoningen 180 
woningen. 

Intermezzo: De financiële vooruitzichten van dit moment 

voeden speculaties op een nog lagere (negatieve) 

inkomensontwikkeling. Dit heeft zich sinds het begin van 

de 20
ste

 eeuw nooit over een lange periode voorgedaan 

(in de jaren ’30 hoogstens gedurende vier aaneen-

gesloten jaren, gevolgd door jaren met forse groei). 

Mocht dit nu wel realiteit worden, dan zal de samenleving 

waarschijnlijk dermate wijzigen dat de gevolgen dan 

moeilijk te voorspellen zijn. 
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dit voor de komende jaren de meest waarschijnlijke ontwikkeling. Bij een ongunstiger 

ontwikkeling zijn meer sociale woningen nodig.  

• Bij het scenario 1,5% welvaartsgroei neemt de behoefte aan sociale huurwoningen 

toe met 35 woningen.  

 

Bovenstaande toe te voegen aantallen  staan los van het totaal aantal toe te voegen 

woningen. Dit is een behoefte die namelijk relatief lokaalgebonden is, blijkend uit 

de  hoge gemeentebinding  onder huishoudens die aangewezen zijn op de sociale huur-

voorraad. We noemen hier dus geen percentage. 

De regelgeving zorgt ervoor dat de sociale doelgroep tot € 34.085 minder concurrentie 

heeft van middeninkomens. Dit betekent dat een grote groep middeninkomens alter-

natieven moeten zoeken. Het gaat dan vooral om senioren en in mindere mate ook 

vestigers van buiten Leiderdorp en starters. In de praktijk blijkt deze groep ook de 

afgelopen jaren al beperkt in een sociale huurwoning terecht gekomen te zijn. 

 

 

Aanpassingen woningen voor ouderen 

De bevolking vergrijst. Ook blijven mensen zo lang mogelijk in hun huidige woning 

wonen. Gevolg is dat meer mensen met een beperking in hun huidige woning blijven 

wonen. De gemeente biedt met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een 

vangnet voor als dit voor individuen tot problemen leidt. Het toenemend gebruik van dit 

vangnet is te voorzien. Meer en meer gemeenten en corporaties zoeken mogelijkheden 

om mensen tijdig te wijzen op de gevolgen van het ouder worden en de bewoning van 

hun woning.  

 

Figuur 4: Leiderdorp, Mate waarin senioren bezig zijn met aanpassen woning (4 meest gegeven antwoorden) 

Bron: woningbehoefteonderzoek 2011. 
 

• Mensen zijn nog maar heel beperkt bezig met het aanpassen van hun woning. Hoe 

ouder des te meer heeft dit aandacht. Het zal daardoor niet makkelijk zijn om mensen 

te verleiden preventief met woningaanpassingen om te gaan. 

• Toch is ruim 10% wel bereid om hieraan te werken.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Nog niet mee bezig

Woning heeft reeds voldoende 

comfortniveau

Wacht liever af tot wanneer het 

noodzakelijk is

Zeker

55 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75 jaar en ouder
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Overigens, blijkt de oorzaak dat mensen nog weinig bezig zijn met woningaanpassingen 

maar beperkt het gevolg van institutionele belemmeringen.  

 

Figuur 5: Leiderdorp, belemmeringen bij aanpassen van de woning (4 meest gegeven antwoorden)  

 
Bron: woningbehoefteonderzoek 2011. 
 

Medewerking van de verhuurder, meer zicht op mogelijkheden en een mogelijke 

financiële bijdrage van de overheid zouden een stimulans voor preventieve aanpassingen 

kunnen zijn. Overige belemmeringen worden slechts heel beperkt genoemd (minder dan 

10%). 

 

0% 10% 20% 30% 40%

Niets

Ik ben afhankelijk van 

de medewerking van 

mijn verhuurder

Ik heb onvoldoende 

zicht op wat nodig is

Ik wacht op een 

financiële bijdrage van 

de overheid

55 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75 jaar en ouder
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Bijlage 2: Overzicht grootste bouwlocaties 

Locatie Planologische fase 

Schans van Valdez bouwvergunning 

Meas bouwvergunning 

ROC  randvoorwaarden raad 

Plantage randvoorwaarden raad 

Driemaster randvoorwaarden raad 

Brittenstein onderzoek 

Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan onderzoek 

Cardea / Zusterflat onderzoek 

Kantoorlocaties (Elisabethhof, Statenhof) zoekrichting 

Baanderij / Vlechtbaan zoekrichting 
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Bijlage 3: Toelichting leefstijlen  

Uit de woonvisie van de gemeente Leiden hebben we de volgende definities van 

leefstijlen overgenomen: 

 

Rode wereld: vrijheid en flexibiliteit  

Consumenten die tot de rode wereld horen beschrijven zichzelf als intelligent, eigenzinnig 

en zelfbewust. Voor de rode wereld is er in het leven meer dan alleen werk, het gezin of 

de buurt. Genieten is een sleutelbegrip en een belangrijk onderscheid met de blauwe 

wereld. Voor ‘blauw’ zijn werk en carrière allesbepalend, terwijl ‘rood’ ook tijd wil inruimen 

voor culturele ontwikkeling en het maken van verre reizen.  

De rode consument heeft een losse en actieve manier van leven. In marketingtermen 

geldt rood als een “early adopter” – een consument die graag producten als eerste koopt 

of gebruikt en niet afwacht totdat iets mainstream is geworden.  Je zou de basiswaarde 

van deze leefstijl kunnen typeren met ‘vitaliteit’. 

 

Binnen de context van de woningmarkt heeft men vaak een stedelijke oriëntatie (of soms 

juist het tegenovergestelde: landelijk wonen). Dit betekent echter niet dat al deze 

consumenten in of vlakbij het centrum wonen; men hoeft immers niet stedelijk te wonen 

om vaak in de stad te zijn en zich stedelijk te voelen.   

 

De blauwe wereld: ambitie en controle 

In de blauwe wereld staat presteren centraal. Deze groep is over het algemeen zeer 

ambitieus en ziet een succesvolle carrière als een belangrijk doel in het leven. Hierbij 

maakt men gebruik van een tomeloze inzet, analytische capaciteiten en assertiviteit, 

maar ook bedachtzaamheid; beslissingen worden weloverwogen genomen. Mensen in de 

blauwe wereld zijn directief ingesteld; men houdt de touwtjes graag in handen.  De 

basiswaarde is ‘controle’. 

 

De blauwe wereld houdt van luxe en mooie dingen en is gevoelig voor status. Dat men 

een succesvolle carrière heeft opgebouwd (of daarmee bezig is) mag immers best 

getoond worden.  

 

In het wonen leidt dit tot een voorliefde voor de statusrijke gebieden. Men woont het liefst 

tussen ‘ons soort mensen’. De meerderheid van de blauwe consumenten richt zich op de 

rustige, ruim opgezette woonmilieus om te ontladen van de hectiek van het werk. Een 

deel van de blauwe groep woont juist graag in hoogwaardige stedelijke gebieden.  

  

De gele wereld: betrokkenheid en harmonie 

De gele wereld staat voor een groepsgerichte en extraverte instelling. Deze consumenten 

hechten veel waarde aan goede (gezellige) sociale contacten, zowel in de buurt waar 

men woont als op het werk. Men heeft een open instelling, voelt zich erg betrokken bij 

anderen en is altijd bereid om een ander te helpen. Harmonie en evenwicht zijn 

belangrijke drijfveren voor deze consumenten. Hierbij gaat het zowel om harmonie tussen 

buren als harmonie tussen werk en privé.  
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Door het belang dat gehecht wordt aan het gezinsleven en sociale contacten in de buurt, 

voelen de meeste consumenten uit de gele wereld zich het meest thuis in een ‘gewone’ 

woonwijk.  

 

De groene wereld: geborgenheid en zekerheid 

De groene wereld is eveneens groepsgericht, maar is veel meer naar binnen gericht dan 

de gele wereld. Men leidt een rustig leven en beweegt zich in een kleine kring van familie, 

vrienden en/of buren waarmee men intensieve contacten heeft. De wereld is wat dat 

betreft niet erg groot voor de groenen. 

 

Men typeert zichzelf als kalm, rustig en serieus. Privacy is erg belangrijk; de groene 

consument trekt zich dan ook graag terug in de eigen woning. ‘Doe maar gewoon, dan 

doe je al gek genoeg’ zou een lijfspreuk kunnen zijn van de groene consument, die wars 

is van toeters en bellen. Dit geldt ook voor het wonen, waarin experimentele of 

onderscheidende architectuur niet wordt gewaardeerd. Deze consument woont het liefst 

in een rustige, nette omgeving, met mensen met dezelfde mentaliteit. Er heerst een 

zekere sociale controle. 

 


