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 2012 VOORSTELLEN      

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 8-01-2013 

Onderwerp:  vaststelling woonvisie 'Gewoon 

Lekker Wonen tussen stad en 

land' 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen de woonvisie ‘Gewoon Lekker Wonen tussen stad en land’- versie  8 

november 2012, waarvan de belangrijkste punten zijn: 

a. het op peil houden van het huidige inwoneraantal door te streven naar de bouw van 

ca. 750 woningen, waarbij wordt uitgegaan van het benutten van kansen met oog 

voor de bestaande waardevol  geachte structuur; 

b. vooral te bouwen voor ‘jonge’ starters en senioren met als streven om de opbouw 

van de bevolking  in evenwicht te houden. 

2. Akkoord te gaan om de woonvisie ‘Gewoon Lekker Wonen tussen stad en land’ als 

kader te gebruiken voor de nog op te stellen Ruimtelijke structuurvisie en 

Maatschappelijke Structuurvisie. 

3. Akkoord te gaan met het bestemmen van het restant ad € 78.000,- van het al eerder 

beschikbaar gestelde budget voor de uitwerking van het actieplan in de jaren 2013 en 

2014.  

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Uw raad wordt gevraagd over te gaan tot vaststelling van de woonvisie ‘Gewoon 

Lekker Wonen tussen stad en land’. In de woonvisie is het beleid op het gebied van 

wonen voor de periode tot 2020 vastgelegd. In de visie wordt uitgegaan van de 

bouw van ca. 750 woningen, voornamelijk voor jonge starters en ouderen, met 

behoud en versterking – waar mogelijk – van de huidige door de inwoner van 

Leiderdorp zeer gewaardeerde structuur. Met dit aantal is het mogelijk om  de in de 

toekomstvisie vastgelegde ambitie: ‘behoud van het huidig aantal inwoners’ te 

realiseren. Er is in de woonvisie een actieplan opgenomen ten behoeve van de 

realisering van de doelstellingen en het beleid. Na uw besluit kan de woonvisie als 
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kader voor het wonen worden gebruikt bij de opstelling van de Ruimtelijke 

Structuurvisie en Maatschappelijke Structuurvisie en kan het actieplan in 

samenspraak met Rijnhart Wonen worden uitgevoerd.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

 In een open en transparant proces is samen met stakeholders en gemeenteraad 

 bijgaand definitief concept van de woonvisie gemeente Leiderdorp: 'Gewoon lekker 

 wonen tussen stad en land' tot stand gekomen. De stakeholders, zowel in- als 

 extern, hebben hun rol als vertegenwoordigers van de burger en als marktkenners 

 bij uitstek zeer goed opgepakt en daarmee voor uw raad de koers geschetst op 

 het gebied van het wonen in Leiderdorp voor de komende jaren. De inwoners van 

 Leiderdorp hebben een sterk richtinggevende invloed gehad door de input, die in 

 2011 geleverd is bij het uitgevoerde woningbehoefteonderzoek. Het cijfermateriaal 

 was een zeer belangrijke bouwsteen voor deze woonvisie. De 22 maatregelen, die 

 in de visie worden voorgesteld, zijn bepalend voor de koers, die uw raad kiest op 

het gebied van het wonen. De concept versie van de visie heeft van 23 november 

2012 t/m 3 januari 2013 ter inzage gelegen waarbij een ieder in de gelegenheid is 

gesteld om hun mening te geven. De ingebrachte zienswijzen (3 stuks) geven geen 

aanleiding om de uitgangspunten van de visie bij te stellen.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De concept visie is tot stand gekomen met zeer waardevolle inbreng uit het 

maatschappelijke middenveld (extern en intern vanuit het cluster maatschappij op 

het gebied van wonen, zorg en welzijn/WMO en vanuit het cluster regio bij de 

opstelling van de al vastgestelde toekomstvisie) als vanuit de regio Holland Rijnland 

en sluit in het bijzonder op diverse onderdelen aan bij de woonvisie van de 

gemeente Leiden.  

 

2 Beoogd effect 

Het doel van de visie is vooral het versterken en behouden van het huidige prettige 

woonklimaat in Leiderdorp. Met deze visie wordt beoogd om vanuit het wonen het kader 

mee te geven voor de ruimtelijke structuurvisie en maatschappelijke structuurvisie. Tevens 

heeft de visie input gegeven aan onderdelen van de al door uw raad vastgestelde 

toekomstvisie ‘Samenwerken en verbinden’.  
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3 Argumenten 

1. De visie kan worden vastgesteld, want 

met deze woonvisie kiest Leiderdorp net als in de toekomstvisie voor: 

a. Het thuisgevoel - wonen in een rustige, veilige woonomgeving; 

b. De instandhouding van de groene structuren in en om Leiderdorp voor recreatie, 

natuur, sport en de agrarische functie; 

c. Eventuele nieuwbouwontwikkelingen binnen de bestaande bebouwing met respect 

voor bestaande structuren; 

d. Accent bij mogelijke nieuwbouwontwikkelingen leggen op de bouw van sociale 

huurwoningen voor met name jongeren en ouderen; 

e. Blijvend vernieuwen, verbeteren en ontwikkelen, anticiperend op de vraag uit de 

samenleving en dus beslist niet stilstaan; 

f.  Samen leven is samen doen: betrokkenheid en verantwoordelijkheid van een ieder 

is daarbij van groot belang. 

2. Omdat er vanuit het wonen door de inwoners van Leiderdorp en het maatschappelijk 

middenveld een duidelijke wens wordt geuit om de bestaande structuur van 

Leiderdorp zoveel mogelijk te handhaven of zelfs te versterken is de woonvisie 

geschikt om als kader te dienen voor de Ruimtelijke structuurvisie en 

Maatschappelijke structuurvisie. 

3. Het is van belang om de doelen en delen van de acties in 2013 en 2014 uit de 

woonvisie uit te voeren. Er zijn voor dit doel wel uren beschikbaar, maar geen 

middelen. Om deze reden wordt uw raad gevraagd het restant van het budget (ad € 

78.000,-) te mogen inzetten voor dit doel.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Rijnhart Wonen heeft in hun reactie op de visie opgeroepen om over te gaan tot meer 

concretisering van de bouwplannen. De door Rijnhart Wonen ingebrachte ‘zienswijze’ 

vormt meer een aansporing voor het nemen van zo veel mogelijk concrete maatregelen. 

Daarom is inmiddels een tijdsindicatie opgenomen bij de onderscheiden maatregelen. Zij 

spreken opnieuw de bereidheid uit om met de gemeente te komen tot concretisering van 

de goede intenties uit de visie, waarbij zij van de gemeente in sommige gevallen enige 

flexibiliteit verwachten om bestaand beleid aan te vullen of op onderdelen uitzonderingen 

te maken. Het moge duidelijk zijn, dat de gemeente op grond van haar eigen 
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verantwoordelijkheid per locatie zal afwegen of de gevraagde flexibiliteit of aanpassing van 

bestaand beleid tot de mogelijkheden behoort.  

 
Uitvoering van met name het verkoopprogramma van Rijnhart Wonen in combinatie met de 

gewenste nieuwbouw is sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen en 

maatregelen van rijkswege. De voorgenomen (bezuinigings-)maatregelen met o.a. de 

huurdersbelasting raken de corporatiesector en daarmee de sociale woningbouw zeer. 

Nog recent heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw om die reden de borgstellingen 

voor de komende jaren gestaakt (in ieder geval tot 1 februari 2013: het tijdstip waarop elke 

corporatie de meest recente financiële informatie moet aanleveren). Duidelijk is wel, dat de 

investeringsmogelijkheden en – bereidheid bij de hele bouwsector inclusief corporaties 

momenteel zeer gering is.  

 

5 Duurzaamheid 

In de woonvisie is aandacht besteed aan de toekomstkwaliteit van de bestaande woningen 

en dan met name in relatie tot wonen, zorg en welzijn en energiebesparing. Hierbij wordt 

verwezen naar hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 en hoofdstuk 5, paragraaf 5.2).  

 

6 Communicatie en participatie 

De woonvisie is geen statisch stuk en de snel wijzigende omstandigheden kunnen vragen 

om snel in te spelen op de op ons afkomende wijzigingen. Dit vraagt van een ieder de 

nodige flexibiliteit en creativiteit en de wil/inzet om met elkaar te blijven spreken over 

Leiderdorp als een gemeente waar het ‘gewoon lekker wonen’ is. Na vaststelling door uw 

raad van de woonvisie zal in de media en op de website van de gemeente nog uitgebreid 

aandacht worden besteed aan de ambities uit de visie. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

De gemeenteraad heeft in 2011 een budget van € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de 

uitvoering  en de opstelling van de woonvisie.  Dit bedrag is destijds onttrokken uit de 

reserve sociale woningbouw. Van dit bedrag resteert nog € 78.000,-. Voorgesteld wordt om 

deze gelden beschikbaar te houden voor de jaren 2013 en 2014 voor uitvoering van het 

actieplan (onder meer onderzoek naar het inzetten van een verhuiscoach, eventueel 

invoeren van een verhuispremie, uitwerking marketingaanpak toekomstkwaliteit bestaande 

woningvoorraad).  
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8 Evaluatie 

Jaarlijks worden op basis van deze woonvisie met Rijnhart Wonen prestatieafspraken 

gemaakt en tweejaarlijks vindt een woonconferentie plaats met marktpartijen, 

consumenten en de corporatie. Een jaarlijks terugkerende activiteit is het bijhouden van de 

woningbouwproductie. De monitor woonvisie en marktontwikkelingen is een doorlopende 

activiteit. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

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

 

 
 
 

Bijlagen: concept-woonvisie d.d.  8 november 2012 
    inspraakreacties + nota van beantwoording 


