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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 11 januari 2017  

Onderwerp:  Stedenbouwkundig plan 

Driemaster 

 Aan de raad.  

 

 

*Z00C69EA4C1* 
 

Beslispunten 

1. Het Stedenbouwkundig Plan Driemaster d.d. 5-12-2016 voor de (her)ontwikkeling van de 

Driemaster-locatie vast te stellen. 

2. De locatie Driemaster verder te ontwikkelen met dit stedenbouwkundig plan als 

ontwikkelkader. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In maart 2015 heeft uw raad de ‘Ontwikkelvisie Driemasterlocatie’ vastgesteld en de ‘motie 1 

Driemasterlocatie ontwikkelvisie’ (CDA-D66-VVD) aangenomen. In de ontwikkelvisie zijn een viertal 

scenario’s vastgelegd. Daarbij heeft de raad gekozen voor het niveau ‘raadplegen’ van het IBO-

protocol. De motie gaf nog enkele uitgangspunten mee voor de ontwikkeling: 

- Voor de vrijesectorwoningen samenwerking met een commerciële partij en voor de sociale 

woningbouw met Rijnhart Wonen;   

- Hogere bebouwing vooral aan de Engelendaal en aan de Lijnbaan lagere bebouwing; 

- Het terrein achter Philadelphia zo veel mogelijk groen houden. 

Voor de ontwikkeling is ontwikkelcombinatie beoogd bestaande uit Rijnhart Wonen (sociale 

woningen), Syntrus Achmea Real Estate & Finance (hierna SAREF) (vrije sector woningen) en 

Philadelphia (hierna gezamenlijk ontwikkelaar).  

 

De ontwikkelingscombinatie is van start gegaan op basis van scenario 2 uit de ontwikkelvisie met 

elementen uit scenario 3. In samenwerking met de gemeente zijn vervolgens de eerste ontwerpen 

aan de klankbordgroep  gepresenteerd (september en december 2015). Na redelijk positieve 
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reacties is de klankbordgroep gevraagd het ontwerp te delen met haar achterban alvorens een 

omwonendenavond zou worden georganiseerd. Vanuit de achterban zijn alsnog veel reacties 

binnengekomen. De volgende onderwerpen voerden de boventoon: 

- De hoogte van de gebouwen; 

- De schaduwwerking van de gebouwen; 

- De invulling van de openbare ruimte; 

- De locatie van de bebouwing van Philadelphia. 

 

De gemeente heeft de ontwikkelaar verzocht om met inachtneming van de ingekomen reacties het 

stedenbouwkundig plan aan te passen. Dit heeft geleid tot het Stedenbouwkundig Plan (Bijlage 1) 

met het onderstaande programma. 

 

Programma: 

omschrijving bouwlagen locatie (beoogd) 
ontwikkelaar 

48 gestapelde 
middeldure 
huurwoningen  

maximaal 9 
bouwlagen 

hoek Engelendaal-
Vronkenlaan 

SAREF 

44 gestapelde sociale 
huurwoningen  

maximaal 8 
bouwlagen 

hoek Vronkenlaan-Lijnbaan Rijnhart 
Wonen 

20 zorgeenheden  2 bouwlagen Wilddreef Philadelphia 

complex dagbesteding  1 bouwlaag Lijnbaan Philadelphia 
 

 

Op 10 januari 2017 is door de ontwikkelaar in samenwerking met de gemeente een 

inloopbijeenkomst georganiseerd. Het plan is voor omwonenden en belangstellenden toegelicht 

op panelen en tevens is een presentatie gehouden over het proces. Een aantal bezwaren, zoals 

bijvoorbeeld op het gebied van bezonning, verlies aan uitzicht en bomenkap, zijn in dit plan wel 

geoptimaliseerd maar kunnen niet geheel weggenomen. Ze zijn inherent aan ontwikkeling in 

bestaand stedelijk gebied. Tegelijkertijd zijn ook positieve reacties op het plan gegeven. Het 

inrichtingsplan en de gekozen parkeeroplossing werd in het algemeen positief beoordeeld. Tevens 

hebben zich ook meerdere geïnteresseerden als potentiële huurder gemeld. Als totaal bieden de 

reacties ruim voldoende aanknopingspunten voor het College om het standpunt in te nemen dat 

ondanks geuite bezwaren dit plan het beste invulling geeft aan de herontwikkeling van de locatie. 

Uw raad wordt daarom gevraagd het stedenbouwkundig plan vast te stellen als kader om het plan 
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verder te kunnen (laten) ontwikkelen. De vervolgstappen die na vaststelling genomen gaan 

worden zijn:  

- het sluiten van koop-/realisatieovereenkomsten met ontwikkelende partijen en het opstellen 

van de grondexploitatie; 

- het opstellen van de benodigde ruimtelijke onderbouwing waarmee het plan toegevoegd kan 

worden aan de categorie waarvoor geen verklaring van bezwaar nodig is;  

- het opstellen en vaststellen van het beeldkwaliteitplan voor de locatie. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De raad heeft voor de Driemasterlocatie met het vaststellen van de ontwikkelvisie en de motie 1 

van CDA-D66-VVD randvoorwaarden meegegeven voor de ontwikkeling van de Driemasterlocatie 

en uitbreiding van Philadelphia. In de ontwikkelvisie zijn vier scenario’s geschetst voor verdere 

ontwikkeling. 

In het voorliggende voorstel is scenario 2 van de ontwikkelvisie gedeeltelijk uitgewerkt waarbij op 

de volgende wijze invulling is gegeven aan de motie, de inspraak van de klankbordgroep en 

reacties van omwonenden: 

- Voor de planontwikkeling is het initiatief conform de motie bij Rijnhart Wonen gelegd. 

Rijnhart Wonen heeft voor de woningen in vrije sector samenwerking gezocht met SAREF. Ook 

is Philadelphia ontwikkelende partij geworden omdat zij graag hun zorgverlening willen 

uitbreiden op de locatie aan de Wilddreef. De uitbreiding betreft 20 zorgeenheden, daarnaast 

wordt de dagbesteding aan de Lijnbaan gerealiseerd. Bewoners hoeven dan niet meer met 

busjes naar de huidige dagbesteding aan de Merelstraat te worden vervoerd.  

- De beoogde uitbreiding van Philadelphia wordt kleiner dan oorspronkelijk in scenario 2 

opgenomen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie om de groenzone tussen de 

Wilddreef, Houtschans en Philadelphia zoveel mogelijk in tact te laten. Philadelphia zal wel dit 

tussenliggende groen aankopen waarmee wordt voldaan aan de wens om de gehandicapte 

bewoners via de buitenlucht te begeleiden naar de dagbestedingsruimte. Hierdoor ontstaat de 

gewenste interactie met de buitenlucht in een veilige omgeving. Overigens heeft Philadelphia 

toegezegd de openbaarheid te garanderen. 

- Mede op inbreng van de klankbordgroep worden twee appartementencomplexen 

gerealiseerd ten opzichte van de drie geplande gebouwen in het oorspronkelijke scenario 2. 

Het complex op de hoek Engelendaal wordt daarbij 9 bouwlagen hoog en het complex op de 
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hoek Lijnbaan/Vronkenlaan 8 bouwlagen. De heeft een positief effect op zowel de kwantiteit 

als de kwaliteit van de openbare ruimte. In de kwaliteit komt dit tot uiting doordat er meer 

bestaande bomen behouden kunnen blijven en door de kleinere voetprint van het complex 

aan de Lijnbaan/Vronkenlaan er een betere zichtlijn vanuit de Merelstraat/Koekoekstraat 

ontstaat. Opgemerkt wordt dat het hoogteaccent aan de Engelendaal hierdoor beperkt is. Op 

deze locatie is hoger bouwen echter onwenselijk omdat de schaduwwerking op de omgeving 

van in het bijzonder Ommedijk dan te belastend wordt geacht. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het project heeft een samenhang met het beleidsveld Wonen. Uit de Leiderdorpse woonvisie 

‘Gewoon lekker wonen’ en uit de ‘Regionale woonagenda Holland Rijnland’ blijkt dat er een grote 

behoefte is aan nieuwe (huur)woningen. De Driemasterlocatie kan hierin een rol vervullen en op 

deze wijze bijdragen aan de lokale en regionale woonbehoefte. Ook is er samenhang met 

Ruimtelijke ordening. Met deze ontwikkeling wordt bijgedragen aan de ruimtelijke kwaliteit. 

Daarnaast is er samenhang met het Grondbeleid; de grondprijzen uit het grondbeleid worden als 

uitgangspunt genomen bij de herontwikkeling.  

 

2 Beoogd effect 

Het vaststellen van het stedenbouwkundig plan, waarmee het ruimtelijk kader voor alle 

betrokkenen en belanghebbenden duidelijk is en verdere uitwerking van het bouwplan kan 

plaatsvinden.  

 
3 Argumenten 

1.1 Het stedenbouwkundig plan biedt een passend ruimtelijk kader  dat recht doet aan de 

ontwikkeling van de locatie zelf en op realistische wijze rekening houdt met de omgeving. 

Het stedenbouwkundig plan Driemaster bestaat uit twee woontorens van acht en negen lagen 

hoog. In de woontorens komen in totaal 92 woningen. De bouwblokken zijn ten opzichte van 

andere bebouwing gepositioneerd zodat het uitzicht vanuit de omliggende appartementen zoveel 

mogelijk wordt gewaarborgd. De bouwblokken staan schuin ten opzichte van de Vronkenlaan. De 

speelse situering past goed in de parkachtige omgeving. In bijlage 3 zijn enkele sfeerimpressies van 

het plan opgenomen. 
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De bestaande appartementengebouwen rondom het projectgebied zijn zeven, acht en vijftien 

lagen hoog. Tegenover de Lijnbaan staan grondgebonden woningen van twee lagen met een kap. 

De grondgebonden woningen zijn met de (blinde) zijgevels naar het plangebied gekeerd. De 

nieuwe woontoren aan de Engelendaal wordt negen lagen hoog. Stedenbouwkundig had langs 

deze dorpsontsluitingsweg een hoger accent gekund, maar een hoger gebouw geeft te veel 

schaduwwerking voor omwonenden. De schaduwwerking van de woontoren van negen lagen is 

aanvaardbaar (zie ook de bezonningsstudies in bijlage 2). 

 

De andere woontoren aan de Lijnbaan wordt acht bouwlagen hoog. Dit sociale 

woningbouwcomplex is één bouwlaag minder hoog dan de toren aan de Engelendaal  op een 

kleinere footprint, waardoor dit gebouw minder prominent aanwezig is. Ook voor deze toren is de 

schaduwwerking bestudeerd en uit de bezonningsstudies is te zien dat ook de schaduwval van 

deze toren aanvaardbaar is.  

 

De nieuwbouw van Philadelphia is zo ver mogelijk naar de buitenranden van de locatie geplaatst. 

Ten opzichte van scenario 2 is de bebouwing compacter gemaakt waardoor in het middengebied 

een binnentuin kan worden gemaakt, die ook voor omwonenden toegankelijk kan zijn. De 

combinatie van schuine daken met een flauwe helling en daarop een levende, groene 

dakbedekking (sedum)  zorgen ervoor dat het geheel toch zo groen mogelijk kan blijven.  

Het parkeren vindt plaats in parkeerkoffers, die omgeven zijn door hagen. Reserve parkeerplaatsen 

komen in het verlengde van de Wilddreef en/of de hoek tussen Wilddreef en Houtschans. Deze 

kunnen ook later worden aangelegd wanneer deze nodig zijn. 

 

1.2 Bomenaantal blijft minimaal hetzelfde en de groenkwaliteit wordt versterkt 

In het plan is het aantal bomen dat gekapt moet worden, beperkt, door onder andere het behoud 

van het bomenveldje op de hoek Lijnbaan/Wilddreef. Daarnaast worden de meest waardevolle 

bomen in het nieuwe plan behouden.  Voor iedere boom die gekapt wordt, komt in het nieuwe 

plan minimaal één boom terug. In het plan is een balans gevonden tussen bomen die helaas het 

veld moeten ruimen en de nieuwe, betere en samenhangende openbare ruimte. Vooral rond de 

twee woongebouwen ontstaat een veel beter en meer toegankelijk verblijfsgebied dat optimaal 

gebruik maakt van de kwaliteit van het water. 
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1.3 Met het plan verbetert de kwaliteit van de Wilddreef   

In het plan wordt aan de Wilddreef aan één zijde langsgeparkeerd en aan de andere zijde liggen 

twee parkeerterreinen ingepakt in een hagenstructuur. Het parklandschap is zo zichtbaar vanaf de 

Wilddreef. De Wilddreef is nu een ware entreeweg voor de huidige en nieuwe bewoners. 

 
1.4 Het plan is financieel voordeliger 

In dit plan op basis van ontwikkelscenario 2 behoeft de Wilddreef niet te worden verlegd en blijft 

op de huidige plek. Dit is financieel voordeliger dan enkele andere ontwikkelscenario’s waarin de 

Wilddreef werd verlegd.  

 
1.5 Met dit plan is een rondwandeling in het groen mogelijk 

In het nieuwe inrichtingsplan is een mooie randwandeling mogelijk in het groen om de 

woongebouwen, wat de woonkwaliteit verder vergroot. 

  
1.6 Het groen is geconcentreerd 

Het groen is geconcentreerd, waardoor het beheer makkelijker is en de groene verblijfsplekken 

een aangename omvang hebben gekregen. 

 
1.7 Het stedenbouwkundig plan biedt een passend programmatisch kader. 

Het huidige stedenbouwkundig plan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van 20 zorgwoningen 

en 92 reguliere wooneenheden. Dit ligt boven de richtinggevende bandbreedte  van het 

ontwikkelkader (40 tot 80 (zorg)woningen zoals dat in 2015 is vastgesteld). De afwijking is goed te 

onderbouwen omdat:  

- Er aanvaardbare ontwerpvolumes voor de gebouwen worden gerealiseerd; 

- De openbare ruimte sterk verbetert;  

- Er programma wordt gerealiseerd dat juist gericht is op doelgroepen die conform de 

volkshuisvestelijke kaders gewenst zijn (44 woningen in de sociale huursector, 48 woningen in 

de vrije middeldure huursector (maandhuur €710-950 prijspeil 2016) en 20 zorgwoningen); 

- De onrendabele top voor de sociale huurwoningen lager wordt; 

- De opbrengst van het programma van de vrije sector woningen bijdraagt aan het haalbaar 

maken van de huidige kwaliteit van het plan.  
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2 Het stedenbouwkundig plan biedt het noodzakelijk kader voor verdere uitwerking van de 
bouwplannen. 
 

Het stedenbouwkundig plan gaat onderdeel uitmaken van de te sluiten koop-

/realisatieovereenkomsten met de drie beoogde ontwikkelaars. De plannen van de ontwikkelaars 

moeten  verder uitgewerkt worden binnen dit kader. Ook voor de gemeente is het 

stedenbouwkundig plan het kader waaraan zij zich zal houden en waarop de plannen worden 

getoetst. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

2.1 Er bestaat onzekerheid realisatie dagbesteding Philadelphia.  

De beoogde locatie voor dagbesteding is in eigendom van derden. Philadelphia heeft  een optie tot 

koop op de locatie. Het vaststellen van het stedenbouwkundig plan, zal er mede toe leiden dat 

Philadelphia kan overgaan tot de verwerving van de locatie. 

 

2.2 In de parkeerbalans is rekening gehouden met dubbelgebruik. 

 Indien de dagbesteding bij Philadelphia niet gerealiseerd zou worden dan moeten de benodigde 

parkeerplaatsen ten behoeve van de appartementen elders in plan gerealiseerd worden. Het plan 

dient aangepast te worden wat mogelijk de ruimtelijke kwaliteit onder druk zet.  

 

2.3 De reservering voor eventuele groeiende parkeerbehoefte ligt formeel net buiten de 

plangrenzen.  

In het inrichtingsplan zin twee zoeklocaties net buiten de grens van het plan aangewezen om 

eventuele toekomstige extra parkeerbehoefte te kunnen opvangen. Gekozen is om de beoogde 

locaties niet aan het plangebied toe te voegen om dat niet bekend is óf het nodig zal zijn om deze 

parkeerplaatsen aan te leggen. Beide zoeklocaties zijn ook zodanig gekozen dat deze zo nodig ook 

in een groeiende parkeerbehoefte van de aangrenzende bebouwing voldoen.  

 

2.4 Het stedenbouwkundig plan kan op beperkte schaal gewijzigd worden.  

In het huidige stedenbouwkundig plan zijn schaal en maat van de ontwikkeling vastgelegd. Bij de 

hierop volgende onderzoeks-/uitwerkingsfase  kan blijken dat aanpassingen noodzakelijk zijn, 

bijvoorbeeld omdat vanuit archeologisch onderzoek blijkt dat dit wenselijk is. De raad zal, indien 

aan de orde, hierover geïnformeerd worden. De uitwerking en invulling van het stedenbouwkundig 
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plan wordt aan uw raad gepresenteerd bij het voorstel om het plan toe te voegen aan de categorie 

gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van uw raad niet vereist is. 

 

5 Duurzaamheid 

Conform het duurzaamheidsbeleid van de gemeente, vormt de tabel/checklist voor duurzame 

ontwikkeling onderdeel van de te sluiten koop-/realisatieovereenkomsten met de ontwikkelende 

partijen waarbij de ambitie om dit plan duurzaam te maken inhoud wordt gegeven. Voor de 

gebouwen van Philadelphia die in het groen liggen wordt afgesproken dat de daken een “groen” 

dak (sedum of vergelijkbaar) krijgen. De aanwezigheid van stadsverwarming langs de Lijnbaan en 

de mogelijkheid hierop aan te sluiten,  wordt nadrukkelijk bij ontwikkelende partijen onder de 

aandacht gebracht.  

 

6 Communicatie en participatie 

Participatie 
Zoals in het raadsbesluit van de 5 maart 2016 is besloten, is het stedenbouwkundig plan 

ontwikkeld via het IBO protocol met een raadgevende klankbordgroep. Ook hierbuiten zijn in het 

afgelopen jaar reacties van omwonenden in het stedenbouwkundig plan verwerkt. Het 

participatietraject is hiermee afgerond en verdere ontwikkeling van het plan zal alleen door de 

ontwikkelende partijen uitgevoerd worden. 

 

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.  

 

 

Communicatie 

De gemeente en de ontwikkelende partijen informeren omwonenden en belangstellenden via hun 

reguliere kanalen over de ontwikkeling van het plan.  
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7 Kosten, baten en dekking 

De raad heeft in haar randvoorwaarden aangegeven dat de ontwikkeling van de Driemasterlocatie 

budgetneutraal dient te geschieden. Dit dient als tenminste te worden beschouwd. Daarnaast mag 

er geen sprake zijn staatssteun. De grondprijsbrief 2016 van de gemeente is van toepassing op de 

verkoop van deze locatie. 

 

Het College heeft op basis van het stedenbouwkundig plan voor elk van de drie onderdelen een 

grondbieding van de drie beoogde ontwikkelende partijen ontvangen, zie vertrouwelijke bijlage 4. 

Het college heeft, onder voorbehoud van uw besluit over het stedenbouwkundig plan en nog uit te 

werken voorwaarden die aan de bieding worden verbonden, besloten met deze biedingen in te 

stemmen. Het College informeert uw raad vertrouwelijk over de bieding en het voornemen koop-

/realisatieovereenkomsten te sluiten met de beoogde ontwikkelaars.  

 

Naar verwachting kan het plan met een positief resultaat gerealiseerd worden. Het College zal de 

grondexploitatie opstellen en deze aan uw raad ter goedkeuring voorleggen. Tot op heden zijn 

“beperkt” kosten gemaakt (waaronder sloop- en planvoorbereidingskosten) die ten laste gebracht 

zijn van enerzijds de Voorziening Gemeentelijke accommodaties en anderzijds ten laste gebracht 

zijn van de jaarlijkse onttrekking uit de reserve bouw- en grondexploitaties. Conform de notitie 

Grondexploitaties uit 2016 stellen wij voor deze kosten op te nemen als immateriële vaste activa. 

Na vaststelling grondexploitatie zullen deze kosten onderdeel uitmaken van de grondexploitatie. 

 

8 Evaluatie 

Na realisatie van de ontwikkeling kan de werkwijze met een ontwikkelvisie, stedenbouwkundig 

plan en het participatieproces geëvalueerd worden. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen: 

1. Stedenbouwkundig plan d.d. 5-12-2016 
2. Bezonningsstudie Driemasterlocatie Leiderdorp d.d. 14-11-2016 
3. Sfeerimpressies stedenbouwkundig plan Driemaster 
4. VERTROUWELIJKE financiële bijlage: Grondbiedingen Driemaster 

 


