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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 15 november 2016  

Onderwerp:  Raadsvoorstel ontwikkeling ROC 

locatie, Leidsedreef 4-5, categorie 

vvgb 

 Aan de raad.  

 

 

*Z00B0E231C5* 
 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met de ontwikkeling van een woongebied met circa 180 woningen aan de 

Leidsedreef 4-5 conform het stedenbouwkundig plan d.d. 27 oktober 2016 (bijlage 1).  

2. De ontwikkeling genoemd onder beslispunt 1  toe te voegen aan de categorie gevallen 

waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van uw raad niet vereist is, overeenkomstig 

raadsbesluit d.d. 19 december 2011 onder registratienr. 2011I01959. 

3. Het beeldkwaliteitsplan (bijlage 3) voor de ontwikkeling vast te stellen als toetsingskader voor 

redelijke eisen van welstand voor dit project. 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In het vigerend bestemmingsplan De Baanderij heeft de locatie de bestemming 

‘Bedrijventerrein’ met de aanduiding ‘Maatschappelijke voorziening’. Om woningbouw 

mogelijk te maken dient te worden afgeweken van het bestemmingsplan. Om het project in 

afwijking van het geldende bestemmingsplan te kunnen realiseren is een 

omgevingsvergunning nodig voor de afwijking van het bestemmingsplan (art 2.12 lid 1 sub 

a onder 3 Wabo). Voor een dergelijke afwijkingsprocedure is een verklaring van geen 

bedenkingen (vvgb) van de gemeenteraad vereist. Daarnaast kan de raad ook voorafgaand 

aan de procedure instemmen door het project toe te voegen aan de ‘categorie gevallen 

waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is’ (hierna ‘de categorie’). 

In dit voorstel wordt de raad gevraagd op basis van de concept-ruimtelijke onderbouwing, 

het stedenbouwkundig plan en de concept- exploitatieovereenkomst het plan toe te 

voegen aan de categorie. 
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1.b Voorgeschiedenis 

 Uw raad heeft op 6 februari 2006 de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de 

ontwikkeling van dit gebied vastgesteld mede aan de hand van een destijds door Ymere 

ingediend schetsontwerp Engelenhof.  

Gelet op allerlei ontwikkelingen in de markt is Ymere er niet in geslaagd dat plan in 

enigerlei vorm tot ontwikkeling te brengen en men was/is  ook niet meer van plan dat zelf 

te doen. Omdat de randvoorwaarden, onder andere realisatie van  bedrijfsruimten 

verplicht stelde en de behoefte daaraan inmiddels nihil is, heeft Ymere eind 2014 verzocht 

de randvoorwaarden aan te passen. In uw vergadering van 20 april 2015 hebt u ingestemd 

met de, mede naar aanleiding van een motie, aangepaste randvoorwaarden.  

Ymere heeft overeenstemming bereikt met Vink Bouw in samenwerking met Did 

Vastgoedontwikkeling om dit project verder te ontwikkelen.  Een eerste schetsplan van 

deze combinatie hebben wij op een informatieavond van uw raad d.d. 13 juni  2016 

gepresenteerd.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het belang van een goede ruimtelijke ordening voor deze locatie is evident. 

De Ruimtelijke structuurvisie Leiderdorp 2035, zoals eind 2015 vastgesteld door uw raad, 

geeft aan dat woningbouw aan de randen van de Baanderij moeten worden overwogen. 

Deze ontwikkeling heeft betrekking op een beeldbepalende locatie bij de entree van 

Leiderdorp. Het schoolgebouw is niet meer functioneel en herontwikkeling is logisch. De 

stedenbouwkundige randvoorwaarden betreffende de maat en schaal van bebouwing zijn 

passend voor de omgeving.  Een hoogteaccent is ( altijd al) een vereiste voor deze locatie. 

Volkshuisvestelijk gezien is dit voorshands de laatste grote uitbreidingsmogelijkheid voor 

woningbouw in Leiderdorp. De Leiderdorpse Woonvisie 2013 geeft aan dat er behoefte is 

aan woningen en  nog ( extra) woningbouwlocaties nodig zijn. Op grond van de in 2014 

vastgestelde regionale woonagenda Holland Rijnland is vastgelegd dat tenminste 15 % van 

de nieuwbouw sociale huurwoningen dienen te zijn. ( het plan omvat 19,3 %). In het 

coalitieakkoord  is de behoefte aan huurwoningen (iets) boven de sociale klasse 

opgenomen. ( het plan omvat  104 middenklasse huurwoningen). Tevens zijn 

milieuaspecten relevant bijvoorbeeld qua geluid en luchtkwaliteit, waarbij rekening is 
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gehouden met een  toename van het verkeer op de in ontwikkeling zijnde Leidse Ring 

Noord.  Vanzelfsprekend is ook de ontsluiting en de parkeersituatie bekeken in relatie tot 

het gemeentelijk parkeerbeleid en is de duurzaamheid  van de planontwikkeling 

onderzocht. 

 

2 Beoogd effect 

Realisatie van woningbouw, conform het stedenbouwkundig plan d.d. 27 oktober 2016 (bijlage 1), 

mogelijk te maken. 

 
3 Argumenten 

1.1 Het plan voldoet op alle aspecten aan de door uw raad op 20 april 2015 vastgestelde 

randvoorwaarden. 

In paragraaf 3.4 (Specifiek beleid voor ROC-locatie) van de concept-ruimtelijke onderbouwing 

Leidsedreef 4-5 (bijlage 2) wordt voor het plan specifiek verwoord hoe het zich verhoud tot de 

vastgestelde randvoorwaarden. De planuitwerking past binnen alle vastgestelde 

randvoorwaarden. 

 

2.1 Uit de concept-ruimtelijke onderbouwing (bijlage 2) blijkt dat er geen belemmeringen te 

verwachten zijn op de planologische haalbaarheid. 

Om het project in afwijking van het geldende bestemmingsplan te kunnen realiseren is een 

omgevingsvergunning nodig voor de afwijking van het bestemmingsplan (art 2.12 lid 1 sub a onder 

3 Wabo). Daarbij hoort een ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat het project niet in strijd is 

met een goede ruimtelijke ordening. Voordat door het college een omgevingsvergunning kan 

worden verleend is een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig. Het afgeven hiervan 

mag worden geweigerd indien het project in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 

Daarnaast kan de raad ook voorafgaand aan de procedure instemmen door het project toe te 

voegen aan de ‘categorie gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist’. Om 

het belang van de ruimtelijke ordening daarin voldoende te laten meewegen is de haalbaarheid 

van het plan bijna geheel onderzocht. 
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Voor wat betreft de nationale, provinciale, regionale en lokale beleidskaders is er geen 

belemmering voor het plan. Het plan past tevens binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden 

die voor de locatie zijn opgesteld. Er wordt voldaan aan de uitgangspunten van het 

parkeerbeleidsplan en vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit wordt de strategische 

parkeerreserve als alternatief opgenomen in het plan. 

 

Op alle omgevingsaspecten is een eerste verkenning en/of onderzoek gedaan in verband met de 

planologische haalbaarheid. In het kader van externe veiligheid zal nog een 

groepsrisicoverantwoording moeten worden opgesteld. Deze aanvulling zal voor de formele 

procedure aan de definitieve ruimtelijke onderbouwing worden toegevoegd. 

 

Door dit project/deze activiteit toe te voegen aan de categorie waarvoor een verklaring van geen 

bedenkingen niet (meer) nodig kan de formele procedure worden gestart als de laatste 

aanvullingen gereed zijn. Dit gebeurt overeenkomstig uw raadsbesluit d.d. 19 december 2011. 

Vanzelfsprekend kan dit alleen als blijkt dat op alle aspecten sprake is van een goede ruimtelijke 

ordening. 

 

3.1 De welstandsnota vraagt bij nieuwe ontwikkelingen een beeldkwaliteitsparagraaf of – plan 

voor de nieuwe ontwikkeling, dat tegelijkertijd met de ruimtelijke procedure wordt vastgesteld. 

Voor (her)ontwikkelingsprojecten die niet passen in het bestemmingsplan is het soms nodig 

welstandseisen mee te geven aan de ontwikkeling. Het plan valt in de Welstandsnota Leiderdorp 

2016 binnen het welstandsvrije gebied. Daarom is het nodig een beeldkwaliteitsplan als 

toetsingskader voor redelijke eisen van welstand vast te stellen. Om een vergelijk te kunnen 

maken met de welstandsnota uit 2010 wordt het toen geldende welstandsgebied Gebied 

Hoogbouwzone Engelendaal (L15) als basis gehanteerd. Het beeldkwaliteitsplan (bijlage 3) bestaat 

uit een korte weergave van het stedenbouwkundig plan, voorzien van een toelichting. Hierbij is het 

beoogde beeld van het gebied beschreven en weergegeven. De daarop afgestemde opzet en 

beeldkwaliteit van de bebouwing is in woord en beeld uiteengezet. 

 

De kwalitatieve uitgangspunten met betrekking tot het te ontwikkelen vastgoed en de grenzen 

met de openbare ruimte zijn in het toetsingskader omvat. Het beeldkwaliteitsplan zal na 
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vaststelling voor de welstandscommissie als toetsingskader gelden om de gewenste kwaliteit van 

deze ruimtelijke ontwikkeling te waarborgen. 

 

4.1 Door het sluiten van een exploitatieovereenkomst is het kostenverhaal anderszins verzekerd en 

mag worden afgezien van het vaststellen van een exploitatieplan. 

In het kader van de omgevingsvergunning dient de financiële uitvoerbaarheid van het plan te 

worden aangetoond. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (artikel 6.12 Wro) is de 

gemeenteraad verplicht om een exploitatieplan voor de ontwikkeling vast te stellen. Een 

exploitatieplan is niet verplicht indien er geen verhaalbare kosten zijn, of wanneer het verhaal van 

kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd. Het kostenverhaal kan anderszins worden 

verzekerd door het aangaan van de exploitatieovereenkomst.  

Met de ontwikkelende partij is overeenstemming over de concept-exploitatieovereenkomst. 

Geregeld  is  dat de kosten voor de planologische procedure en alle te verkrijgen vergunningen c.q. 

toestemmingen voor rekening en risico van exploitant zijn. De gemeente neemt een 

inspanningsverplichting op zich de publiekrechtelijke medewerking te bewerkstelligen voor de 

afwijking van het bestemmingsplan. Een en ander onverlet de publiekrechtelijke 

verantwoordelijkheid van de gemeente en rechten van derden. Exploitant is tevens 

verantwoordelijk voor de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied 

alsmede noodzakelijke aanpassingen aan de openbare ruimte. Eventuele planschade komt voor 

rekening van exploitant. 

 

Voor de realisatie is overeenstemming binnen welke termijn gestart wordt met de bouw na 

vergunningverlening en hoe het terrein na oplevering zal worden ingericht.  Na uw besluit zal de 

exploitatieovereenkomst worden bekrachtigd door ondertekening. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Is de woontoren te hoog voor Leiderdorp?  

De hoogte van het dak zit op 70 m met een “borstwering” van 1 m hoog. 71 m dus. Daarmee is het 

minder dan de door de raad vastgestelde maximale hoogte van 75 m. Een aantal omwonenden, 

maar mogelijk ook anderen, vinden dat te hoog voor Leiderdorp. In de ruimtelijke onderbouwing 

wordt de hoogte van de woontoren nadrukkelijk in veel breder verband geplaatst. De 

bouwontwikkelingen langs  de Willem de Zwijgerlaan  zijn de afgelopen 10 jaar ook fors gewijzigd 
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(zie diverse hoogbouwontwikkelingen). Alles overwegende en gelet op de ruimte rondom dit 

project wordt de hoogte alleszins acceptabel gevonden. 

 

1.2 Geeft de woningbouw voor omliggende woningen/bewoners niet te veel schaduwhinder? 

Vanzelfsprekend zal zo’n hoog gebouw enige schaduw veroorzaken en voor zover dat op de ramen 

van de woningen komt geeft dat hinder. De vraag is dan in hoeverre dat acceptabel is. Daarvoor 

bestaan geen wettelijke normen. TNO heeft wel  normen ontwikkeld in relatie tot het aantal uren 

zon per dag gedurende een aantal maanden.  De optredende effecten op de bezonning in het 

plangebied kunnen worden getoetst aan de TNO-normen voor bezonning.  

Er gelden 2 normen: 

De 'lichte' TNO-norm: ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 

februari – 21 oktober (gedurende 8 maanden ) in midden vensterbank binnenkant raam. 

De 'strenge' TNO-norm: ten minste 3 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode 21 januari 

– 22 november (gedurende 10 maanden) in midden vensterbank binnenkant raam. 

Met behulp van de bezonningsstudie d.d. 16 mei 2016 van KAW ( bijlage bij Ruimtelijke 

onderbouwing) kan een goede  indruk worden verkregen of en in hoeverre voor de woningen in de 

omgeving een ongunstige situatie dreigt te ontstaan ten gevolge van de nieuwe ontwikkelingen.  

Door de realisatie van het plan op de ROC locatie zal, vergeleken met de bestaande situatie, met 

in de winter, lente en de herfst gedurende een korte tijd op de dag ( maximaal 1,5 uur)  door de 

toren schaduwhinder ontstaan op een aantal bestaande woningen gelegen tegenover het 

plangebied. 

De situatie in de zomer verandert nagenoeg niet. 

Voor alle onderzochte woningen wordt  zowel aan de lichte als aan de strenge TNO-norm voldaan.  

Er zijn filmpjes van zonnediagrammen beschikbaar  (en aan omwonenden getoond) waarin tot op 

detail de schaduw op elk gewenst moment van de dag en maand zichtbaar wordt. 

 

1.3 Er moet voldaan worden aan het in 2012 vastgestelde  Parkeerbeleidsplan 2012 met het 

addendum.  

Er wordt ook voldaan aan het Parkeerbeleidsplan 2012 met in achtneming van het addendum zoals 

in uw vergadering van  7 maart 2016 vastgesteld. Daarbij is een aparte parkeernorm voor sociale 

woningen toegevoegd, welke norm voor de 35 sociale huurwoningen in dit plan is toegepast. 

Bovendien werd in maart in het parkeerbeleid een mogelijkheid opgenomen om de toekomstige 
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reservering voor het parkeren (naar verwachting 0,2 pp per woning meer) eventueel daadwerkelijk 

naar de toekomst te verplaatsen mits daartoe een “afkoopsom”  wordt betaald. Op de ROC-locatie 

kan  ook van deze regeling gebruik worden gemaakt. Hierdoor kan de centrale groenzone meer 

groen worden.  Zie alternatief in stedenbouwkundig plan.  Met de financiële bijdrage zal de 

gemeente in staat zijn om indien nodig te zijner tijd in de publieke ruimte  alsnog 

parkeervoorzieningen te realiseren op de plekken waar de parkeervraag het wenselijk maakt. 

 

5 Duurzaamheid 

Zoals gemeld in voorwaarde 7 van de randvoorwaarden is rekening  gehouden met de  criteria 

voor Regionaal Beleid Duurzame Stedebouw (RBDS).  Als bijlage 2 bij de ruimtelijke onderbouwing 

is de tabel/checklist opgenomen voor duurzame ontwikkeling van deze locatie, waarbij de ambitie 

om dit plan duurzaam te maken inhoud wordt gegeven. (o.a. zonnecollectoren). Ook de 

mogelijkheid van aansluiting op stadsverwarming wordt nadrukkelijk onderzocht.  

 
6 Communicatie en participatie 

In het verleden heeft inspraak plaatsgevonden over de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van 

deze locatie. De (potentiële) kopers van de woningen in Driegatenbrug  zijn destijds zo veel 

mogelijk geïnformeerd door de verkopende partij, waarbij reeds bezonningsdiagrammen zijn 

opgesteld over de mogelijke consequenties van het, gewenste en dus toenmalig al 

voorgeschreven,  hoogteaccent op de ROC-locatie op de hoek van de Willem de Zwijgerlaan en 

Engelendaal. Eind juni hebben wij tijdens een inloopbijeenkomst de eerste schetsplannen in 

openbaarheid voorgelegd. Direct omwonenden en betrokkenen zijn ook uitgenodigd voor een 

inloopbijeenkomst op maandag 28 november waarbij onder andere de bezonning/schaduw 

gedetailleerd per woning en per gewenst tijdstip in beeld kan worden gebracht.   

Vanzelfsprekend zal er bij de procedure tot verlening van de omgevingsvergunning, waarbij 

afgeweken wordt van het nu geldende bestemmingsplan ter plaatse, op de gebruikelijke wijze 

gelegenheid zijn om zienswijzen kenbaar te maken. Alsdan zullen wij een afweging moeten maken 

om de omgevingsvergunning wel of niet af te geven met daarna de normale 

bezwaarmogelijkheden.  

 
7 Kosten, baten en dekking 

Wij hebben in principe overeenstemming met Vink Bouw/Did Vastgoedontwikkeling over de 

exploitatieovereenkomst. Wij zijn voornemens deze overeenkomst te tekenen nadat uw raad 
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medewerking aan dit plan heeft gegeven.  De concept-overeenkomst treft u ter kennisname als 

bijlage 5 bij dit voorstel aan. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Stedenbouwkundig plan d.d. 27 oktober 2016 
2. Toets randvoorwaarden raad d.d. 20 april 2016 
3. Concept-ruimtelijke onderbouwing met bijlagen. d.d. 3 november 2016 
4. Beeldkwaliteitsplan d.d. 2 november 2016 
5. Concept-exploitatieovereenkomst d.d.  8 november 2016 

 


