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Reeds twee keer hebben we aan het college gevraagd de inhoudelijke onderbouwing te leveren 
bij de gestelde groei van banen en de veronderstelde bouw van nieuwe woningen zoals 
aangegeven in het document Validatierapport LAB 071. 
In het Validatierapport wordt gesteld dat er in Leiderdorp tussen 2010 en 2020 de volgende 
ontwikkelingen plaatsvinden:  

 Er zijn 585 nieuwe woningen gebouwd,  

 Er ontstaan 2.211 (!) nieuwe arbeidsplaatsen.  
 
Als onderbouwing van deze cijfers ontvingen we onderstaand antwoord: 
Antwoord: Deze toevoegingen komen overeen met het RVMK3.0. Voor onderbouwing en 
precieze locatie van deze ontwikkelingen wordt verwezen naar de technische rapportage RVMK 
3.0  
 
In de Technische rapportage RVMK 3.0 van maart 2015 vinden we de volgende informatie met 
als bronvermelding ‘gegevens aangeleverd door gemeente Leiderdorp’, zonder enige 
onderbouwing. 
Kijkende naar de gegevens valt op dat deze niet kloppen: 
 
Woningbouw 2010 - 2020 

 
Zo heeft de raad de woningbouwlocatie Achter ’t Hofje al in 2010 praktisch opgegeven 
(terugbetaling ontvangen VINEX subsidie) en in 2012 planologisch uitgesloten door vaststelling 
van het bestemmingsplan Oude Dorp. Ook de overige getallen in de tabel lijken niet up to date, 
op de Plantage komen bij voorbeeld geen 50 maar slechts 23 woningen. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hoe is het mogelijk dat een dusdanig verouderd en foutief overzicht als input dient voor een 
regionale beleids- en toetsingsinstrument als de RVMK? 
 
ANTWOORD: De ramingen die gebruikt zijn voor dit RMVK zijn al weer uit 2010, en zijn gaandeweg niet 
bijgesteld. Dat is met het maken van verkeersmodellen natuurlijk altijd een uitdaging, dat je moet uitgaan 
van de kennis van dat moment. Voor wat betreft Achter ’t Hofje is het verschil met de werkelijkheid 
inderdaad groot, en had dit niet op deze wijze aangeleverd moeten worden. Voorts heeft het erg lang 
geduurd voordat de RVMK gereed was (gestart met de bouw model medio 2012). Daardoor zijn de 
actualisaties, zoals deze normaal eenmaal per jaar gedaan zouden worden, achterwege gebleven. Bij de 
actualisatie van de RVMK, welke voor het einde van dit jaar gepland is, zal dit hersteld worden1. 
 
2. Zijn raadsbesluiten wel voldoende bekend bij het ambtelijk apparaat? 
ANTWOORD: U kunt er van op aan dat het besluit over Achter ’t Hofje, net als andere raadsbesluiten, 
bij het apparaat bekend was en is. Het was tenslotte een zeer spraakmakend dossier. Voor wat betreft de 
getallen die zijn gebruikt voor het RMVK 3.0 is de conclusie dan ook dat ze vlak voor, of zeer kort erna zijn 
opgesteld, en dus nog niet meegenomen in de aangepaste ramingen. De problematiek van het 
tennispark, en de bijstelling van het aantal woningen op de Plantage is ook van na 2010, en dus 
onderhevig aan dezelfde problematiek.  
Zoals reeds gesteld bij antwoord 1, zal dit met de actualisatie hersteld worden. 
 
 
Nieuwe arbeidsplaatsen 2010 - 2020 

 
 

 
De aantallen nieuwe arbeidsplaatsen die het college verwacht tot 2020 lijken bijzonder utopisch, 
gezien het feit dat de ROC-locatie geen gecombineerde bedrijven/woonlocatie meer wordt, de 
uitbreiding van de Winkelhof al jarenlang in herziening verkeerd maar in elk geval veel kleiner 
uitvalt dan ooit gedacht en de komst van een Ikea-vestiging nog steeds niet verder is gekomen 
dan een inmiddels verlopen bouwvergunning. 
 

                                                      
1
 Sinds de vaststelling van het RVMK 3.0 is er nog geen actualisatie doorgevoerd. Dit is een nu lopend 

proces. Deze actualisatie wordt Holland Rijnland breed gedaan waardoor dit enige tijd vergt. Voor het 
einde van dit jaar staat de eerste actualisatie gepland. 



 
 
 
 
 
 
 
 
We verzoeken het college alsnog om een feitelijke onderbouwing van bovenstaande cijfers 
(woningbouw en arbeidsplaatsen) of, indien dat niet mogelijk is, om realistische cijfers. 
ANTWOORD: Voor wat betreft  realistische woningbouwcijfers verwijzen wij u naar bijgaande 
planmonitor, zoals deze bij de provincie is ingeleverd en 2 keer per jaar wordt geactualiseerd. De 
planmonitor beslaat de periode 2012 tot 2020. In 2010 en 2011 zijn ook woningen opgeleverd, 
respectievelijk  107 ( Schansen), 161 (Ommedijk) en 124 en 37 in ‘t Heerlijk Recht. Hierdoor komt het 
werkelijke totaal op 944 woningen (reeds gerealiseerd 429 tot 2012 plus aantallen planmonitor) tot 2020. 
Hiermee is het aantal nieuwe woningen hoger dan nu opgenomen in de RVMK. De toename komt 
doordat in de planmonitor de laatste stand van zaken is opgenomen waarbij ook plannen zitten die in 
2010 nog niet in ontwikkeling waren (bv Cardea). Ook dit wordt in de actualisatie opgenomen. 
 
Het aantal arbeidsplaatsen bij de ROC locatie is een negatief getal, omdat de onderwijsfunctie er 
verdwijnt. Dat lijkt in overeenstemming met de huidige plannen, al zou met de bijstelling van de plannen 
in dit voorjaar dit getal nog hoger kunnen zijn. De overige cijfers zijn gebaseerd op de toegestane 
metrages in de bestemmingsplannen. Voor Bospoort is dit bijvoorbeeld inclusief de IKEA-kavel en de 
kavels langs de rijksweg. Zolang de bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan zit, dienen wij hier voor 
de toekomstjaren (2020 en 2030) rekening mee te houden.  
 
Deze vierkante meters worden vervolgens door het model vertaald in een aantal arbeidsplaatsen. Deze 
vertaling gebeurt op basis van de CROW richtlijnen “Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden, 
vuistregels en kengetallen gemotoriseerd verkeer“. Met behulp van het aantal arbeidsplaatsen wordt 
vervolgens de hoeveelheid ritten binnen het model bepaald en gemodelleerd. 
 
 

PERIODE 2012-2029 

2020-2024 2025-2029

WBR 574 305

1 Amaliaplein Groen stedelijk voorbereiding voorbereiding 30 30 0

1 Schans van Valdez Groen stedelijk vergunning realisatie 19 19 0

1 Willem de Zwijgerlaan Groen stedelijk vergunning realisatie 9 9 0

1 Elisabethhof 1 ( Astellas) Groen stedelijk vergunning realisatie 55 55 0

1 Hoofdstraat 124 - 126 Groen stedelijk initiatief voorbereiding 4 4

1 MEAS Groen stedelijk vergunning afgerond 60 60 0

1 Plantage Groen stedelijk vastgesteld/vergunning realisatie 23 23 0

1 Cor Gordijnsingel Groen stedelijk vergunning afgerond 5 5 0

1 Brunelkamp Groen stedelijk vastgesteld/vergunning voorbereiding 11 11 0

SUBTOTAAL Categorie 1 216 0 216 0 0 0 0

2a Brittenstein Groen stedelijk visie in voorbereiding 55 26 29 0

2a Kavel M Groen stedelijk vastgesteld in voorbereiding 3 3 0

2a Driemaster Groen stedelijk visie in voorbereiding 24 24 0

2a ROC Centrum stedelijkvisie in voorbereiding 170 170 0

2a Hoofdstraat 211-214 Groen stedelijk initiatief in voorbereiding 4 4 0

2a Cardea locatie Groen stedelijk initiatief in voorbereiding 46 46 0

2a diverse locaties 0 125 100 25 200

SUBTOTAAL Categorie 2a 302 26 276 125 100 25 200

Ruimte WBR 82 105

2b 0 0

2b 0 0

SUBTOTAAL Categorie 2b 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0

3 0 0

SUBTOTAAL Categorie 3 0 0 0 0 0 0 0

4a Plantage groen stedelijk vastgesteld realisatie 23 23 0

4a Kavel M groen stedelijk vastgesteld voorbereiding 3 3 0

4b 0 0

4b 0 0

SUBTOTAAL Categorie 4 26 0 26 0 0 0 0

sloop 2020-2029 saldo 2020-2029

nbw 2020 - 2029

PLANNEN

woonmilieu status_planologischnaamCategorie status_project nwb 2012-2019 sloop 2012-2019* saldo 2012-2019

 
figuur 1. planmonitor 


