
Toetsing plan aan vastgestelde randvoorwaarden 

 

Bouwenvelop 

Op 6 februari 2006 heeft de raad van de gemeente Leiderdorp ingestemd met 

randvoorwaarden welke in acht genomen dienen te worden bij de herontwikkeling van de 

ROC-locatie. Dit is vastgelegd in de zogenaamde Bouwenvelop. Daarbij werd uitgegaan van 

een hoogteaccent (toren) op de hoek tot circa 42 meter met 5 meter meer of minder. 

De raad van Leiderdorp heeft op 20 april 2015 nadere randvoorwaarden vastgesteld voor de 

ontwikkeling van de ROC locatie en de daarbij behorende bouwenvelop (zie hieronder, laatst 

gewijzigd 2 maart 2015). 

 

 
  



ROC locatie randvoorwaarden 

De randvoorwaarden luiden als volgt, in cursief is aangeduid op welke manier wordt voldaan 

aan de voorwaarden: 

 

1. Voor wat betreft het hoogteaccent op de hoek Engelendaal / Willem de Zwijgerlaan 

gedacht moet worden aan een hoogte tussen 40 en 75 m1, terwijl deze hoogte 

gedeeltelijk boven de overige bebouwing gesitueerd mag worden. 

 

De toren krijgt een maximale hoogte van circa 71 meter en deels circa 62 meter. 

 

2. De maximale bebouwingshoogte voor het overige deel van de locatie ongeveer de 

helft tot eenderde van de hoge bebouwing mag zijn. 

 

De overige bebouwing krijgt een maximale hoogte variërend van 9 en 15,5 meter. Dit is 

minder dan de maximaal genoemde bebouwingshoogte 'helft tot eenderde van de hoge 

bebouwing'. 

 

3. De opp. van de bebouwing in totaal niet meer mag bedragen dan 24.000 m² BVO, 

waarbij uitgegaan mag worden van het volledig benutten voor woondoeleinden Het 

eventueel creëren van bedrijfsruimte tot maximaal 7.000 m² wordt niet uitgesloten, dit 

wordt gesaldeerd met de reeds genoemde 24.000 m² BVO; 

 

Het totaal aan m² bvo in het project bedraagt minder dan 24.000 m² BVO waarmee wordt 

voldaan aan het gestelde maximum m² in de randvoorwaarden. 

 

4. Aanpassing/actualisering van de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de 

ontwikkeling van de ROC-locatie, waarbij enerzijds aan de wensen van de gemeente 

wordt voldaan maar ook zoveel ruimte wordt gegeven dat een nader te selecteren 

ontwikkelingspartij een haalbaar plan kan ontwikkelen. 

 

Met onderhavig plan acht zowel de gemeente Leiderdorp als de ontwikkelaar een haalbaar 

plan te hebben ontwikkeld. 

 

5. De eventueel te creëren bedrijfsruimte dient voornamelijk te worden gesitueerd op de 

begane grond en de eerste 2 verdiepingen. Combinaties van woon-werk zijn 

mogelijk, bij voorkeur aan de Leidsedreef. 

 

In het plangebied wordt geen bedrijfsruimte gecreëerd. 

 

6. Kwalitatief hoogwaardige architectuur is een vereiste op deze zichtlocatie. 

 

Voor de beoogde ontwikkeling is een beeldkwaliteitsplan opgesteld en vult deze de 

ruimtelijke onderbouwing aan waar nodig en vormt uiteindelijk ook het beoordelingskader 

van de gemeentelijke welstand. Met dit instrument wordt zorggedragen voor een kwalitatief 

hoogwaardige invulling op deze locatie. 

                                                
1
 Deze maximale hoogte van 75 m is vastgesteld op basis van een (unaniem) aangenomen motie. 

Omdat de ROC locatie tamelijk los staat en afgezonderd is van andere bebouwing in Leiderdorp, wilde 
de raad 'ruimte geven om een markant complex te ontwikkelen met een groot aantal woningen'. 



7. De woningen dienen voor tenminste 15% in de sociale sfeer te worden gerealiseerd 

(dwz onder de huursubsidiegrens van 710,68 Euro prijspeil 1 januari 2015). De 

sociale huurwoningen dienen te worden aangeboden conform regionaal 

aanbodmodel. Het type woningen dat ontwikkeld wordt, past bij de behoefte zoals die 

in de Leiderdorpse woonvisie is onderzocht en geformuleerd. Bij de toewijzing van 

woningen vindt Leiderdorps maatwerk plaats. 

 

Het aandeel sociale huur in dit project bedraagt bijna 20% (19,3%). Een aandeel van 

tenminste 15% is taakstellend vanuit de randvoorwaarden. De woningtypologie is met het 

aandeel sociale huur en het overige deel middedure huur passend binnen de gemeentelijke 

woonvisie. Met het realiseren van middeldure huur wordt tevens de doorstroming 

gestimuleerd. 

 

8. De woningen zullen moeten voldoen aan alle wettelijke bepalingen in het kader van 

de milieu- en bouwvoorschriften. Bijzondere aandacht in dit kader voor de 

geluidsaspecten en de luchtkwaliteit. Er dient rekening te worden gehouden met 

regionale afspraken ten aanzien van duurzaam bouwen. Ook de regels mbt 

woonkeur zijn van toepassing voor woningen met een specifieke doelgroep senioren. 

 

Er wordt voldaan aan de milieu- en bouwvoorschriften, zie hiervoor toelichting hoofdstuk 4. 

Voor de afspraken ten aanzien van duurzaam bouwen wordt verwezen naar bijlagen bij 

toelichting bijlage 2. 

 

9. Ten aanzien van parkeren voor het nieuw te realiseren plan, dient het 

Parkeerbeleidsplan Leiderdorp 2012 gehanteerd te worden. Alle parkeerplaatsen 

binnen het exploitatiegebied mogen hiervoor worden meegeteld. 

Bezoekersparkeerplaatsen moeten voor bezoekers toegankelijk zijn en bij voorkeur 

op openbaar terrein liggen. 

 

Er wordt voldaan aan de gestelde parkeernormen, zie toelichting hoofdstuk 5.9. 

 

10. De auto-ontsluiting van de locatie kan qua toegang gesitueerd worden aan de 

Rietschans en Leidsedreef. De uitgang zal in principe via de Leidsedreef/Zijldijk 

moeten plaatsvinden. Het staat koper vrij om wel of niet gebruik te maken van het 

bestaande bruggetje met gewichtsbeperking. 

 

De ontsluiting van het plangebied vindt plaats via de Leidsedreef en de Rietschans. 

 

11. De waterpartij aan de zuid- en westzijde van het ROC-terrein zal behouden moeten 

blijven en zo mogelijk moeten worden verbreed in relatie met het maken van een 

natuurvriendelijke oever (riet). De bestaande brug wordt gehandhaafd en ingepast in 

het plan zodat hier voor langzaam verkeer gebruik van kan worden gemaakt. 

 

De bestaande waterpartij blijft behouden. 

 

12. Al dan niet in combinatie met verdichting van de bebouwing verdient het aanbeveling 

om de groenvoorzieningen uit te breiden. Eventueel kan dit in combinatie met 



parkeervoorzieningen waarbij bijv. parkeren (voor zover niet ondergronds) onder 

bomen wordt aangelegd. 

 

In de huidige situatie is het plangebied volledig verhard. Met het creëren van een stevig 

plantsoen in het hart van het plan, tussen de twee woonhoven in, wordt het aandeel groen 

flink uitgebreid. 

 

 


