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Transformatie kantoorpand Statenhof naar 206
studentenwoningen
Raadsinformatiebrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Middels deze brief informeren wij u over ons besluit (bijlage 1) om in principe
planologische medewerking te verlenen aan het bouwplan dat de transformatie van
het kantoorpand Statenhof (Reaal L-6) naar 206 studentenwoningen behelst.

Om omwonenden over het bouwplan te informeren organiseren wij samen met de
initiatiefnemer Citystone Group B.V. een inloopavond in het atrium op het
gemeentehuis op 18 juli 2019 (van L7:30 tot 19:30). U bent als raadslid ook van
harte welkom.

Aonleiding
ln het coalitieakkoord van de raadscoalitÍe is verwoord dat het kantorencomplex
Statenhof al lang leeg staat en actief ingezet wordt op de omvorming naar
woningen.

Eerdere initiatieven van verschillende partijen om woningen te realiseren in het
kantoorpand Statenhof bleken telkens niet haalbaar vanwege de parkeervraag die
volgens het parkeerbeleid in beginsel op eigen terrein dient te worden opgelost.
Omdat het aanleggen van extra parkeervoorzieningen voor een transformatie van
Statenhof door fiTsieke beperkingen vrijwel onmogelijk is vraagt een transformatie
naar woningen om maatwerk wat betreft het parkeren. De te huisvesten doelgroep
hangt daar onlosmakelijk mee samen.
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Be hoefte n o o r stude nte nwon i n ge n

Uit het onderzoek Lokale Monitor Studentenhuisvesting Leiden 20L7 blijkt dat tot
en met het collegeja ar'24:25 het aantal studenten in Leiden zal blijven groeien.

Daarbij neemt het aantal internationale studenten toe waardoor er voor de

studentenhuisvesting grote behoefte bestaat aan 'wisselwoningen' (bewoning voor
ca. een half jaar tot een jaar). Statenhof kan vanwege de ligging dicht bij Leiden en

de goede aansluiting op het openbaar vervoersnetwerk voorzien in de behoefte aan

studentenwoningen voor met name internationale studenten.

Citystone Group B.V. heeft een plan ontwikkeld waarbij met name de doelgroep
(studenten) van positieve invloed is op de parkeervraag. Dit blijkt uit de

parkeerbalans die voor deze ontwikkeling is opgesteld.

Het bouwplon
Citystone Group B.V. is voornemens om het kantoorpand Statenhof (Reaal 1-6) te

transformeren naar een wooncomplex met in totaal 206 studentenwoningen, deels

door inpandige transformatie van het kantoorpand waarbij 168 zelfstandige

studentenwoningen worden gerealiseerd en deels door uitbreiding van het

hoofdgebouw (optoppen met een extra verdieping)waarbij 38 zelfstandige

studentwoningen worden gerealiseerd.

De ontwikkeling is in strijd met het geldende bestemmingsplan Nieuw Centrum

omdat woningen ter plaatse niet zijn toegestaan en de bouwhoogte afwijkt van de

maximale bouwhoogte.

Op basis van het concrete bouwplan hebben wij middels ons principebesluit de

bereidheid uitgesproken tot het verlenen van planologische medewerking.

Afwijking bestemmingsplon bevoegdheid von het college

Het verlenen van planologische medewerking aan het bouwplan betreft een

bevoegdheid van ons college. De voor het bouwplan benodigde

omgevingsvergunning (om af te wijken van het geldende bestemmingsplan) kan

worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 (de in

bijlage ll van het Besluit omgevingsrecht aangewezen categorieën van gevallen, ook

wel 'lijst van planologische kruimelgevallen' genoemd).

Het bouwplan betreft een uitbreiding van het hoofdbouw (gelegen binnen de

bebouwde kom) dat gepaard gaat met een functiewijziging van het gebouw
(inclusief de uitbreiding). Het bouwplan omvat daarmee twee 'kruimelonderdelen',

die fictief opeenvolgend worden vergund in één omgevingsvergunning.

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State volgt dat dit
mogelijk is en daarom ook moet. Wanneer de reguliere voorbereidingsprocedure

voor de aanvraag kán worden gevolgd, omdat het bouwplan via de desbetreffende
onderdelen van de kruimellijst kan worden vergund (al dan niet gecombineerd),

moet die procedure worden gevolgd. Gebeurt dat niet, dan ontstaat de

omgevingsvergunning van rechtswege door het niet tijdig beslissen op de aanvraag.

Een verklaring van geen bedenkingen van uw raad is dus niet vereist.
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Ruimtelijke ofweging
Het initiatief hebben wij op al zijn merites beoordeeld in het kader van de
planologische haalbaarheid. De parkeertoetsing vormde daarbij een zwaarwegend
onderdeel. De initiatiefnemer heeft bureau Ecorys ingeschakeld om onderzoek te
doen naar een passende parkeernorm voor studenten.

ln de parkeerrapportage opgesteld door Ecorys zijn de onderbouwing voor de
parkeernorm en de parkeerbalans opgenomen voor deze ontwikkeling. Hieruit blijkt
dat in de parkeergarage van het winkelcentrum Winkelhof dubbelgebruik mogelijk is
op de maatgevende momenten. Dat wil zeggen dat er op de momenten dat de
functie 'studentenwoningen' hun parkeerpiek kennen ruimte is in de parkeergarage.
Die momenten doen zich voor overeenkomstig de aanwezigheidspercentages per
functie uit CROW-publicatie 381. De werkdagavond betreft het maatgevende
moment voor de studentenwoningen, terwijl het winkelcentrum dan een lage
parkeervraag heeft. Zodoende is dubbelgebruik mogelijk.

Tussen Citystone Group B.V. en Wereldhave bestaat overeenstemming over het
medegebruik van de parkeergarage voor deze ontwikkeling, waarbij het rapport van
Ecorys uitgangspunt vormt. Het medegebruik van de parkeerplaatsen in de garage
van Winkelhof zal worden vertaald in een medegebruiksovereenkomst. Zodoende
bestaan er ook privaatrechtelijk geen beletselen om de parkeerbalans uit het
rapport van Ecorys als basis van de afwijking van het bestemmingsplan te gebruiken

Uitsluitend bewoning door studenten mogelijk
Door Ecorys is onderbouwd dat studenten een zeer laag autobezit hebben en tevens
een laag bezoekersaantal hebben. Daarnaast zijn de aanwezigheidspercentages van
studentenwoningen zodanig dat er een sluitende parkeerbalans ontstaat met
dubbelgebruik van de parkeerplaatsen in de parkeergarage van Winkelhof.

Essentieel voor een sluitende parkeerbalans is de waarborg van de doelgroep. Het
bestemmen van woningen voor een specifieke doelgroep is juridisch uitsluitend
mogelijk als er een ruimtelijke relevantie is. Zo is het juridisch niet mogelijk om
woningen specifiek voor ouderen of jongeren te bestemmen, terwijl het bestemmen
van de te realiseren woningen uitsluitend als 'studentenwoningen' vanwege de
ruimtelijke relevantie met het parkeren (studenten hebben aantoonbaar een lager
autobezit) juridisch wel mogelijk is.

ln de omgevingsvergunning wordt daarom in het (in afwijking van het
bestemmingsplan) toegestane gebruik vastgelegd dat de woningen uitsluitend
mogen worden bewoond door studenten.

Participatie
Wij zijn van mening dat het plan voor studentenwoningen recht doet aan de in het
coalitieakkoord geformuleerde ambitie om woningen in Statenhof te realiseren.
Andere doelgroepen stuiten telkens op parkeerproblematiek.

Tijdens de inloopavond zullen de betrokken adviseurs van de ambtelijke organisatie,
de ontwikkelaar, vertegenwoordiging van bureau Ecorys, en de aannemer aanwezig
zijn om omwonenden te informeren.
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Vervolg
Na ontvangst van de formele aanvraag om de omgevingsvergunning zal deze

inhoudelijk worden getoetst en behandeld. Wanneer het besluit wordt genomen om

de omgevingsvergunning te verlenen bestaat voor belanghebbenden de

mogelijkheid tot het indienen van bezwaar bij het college en voorts het Ínstellen van

beroep en hoger beroep bij de betreffende rechtsinstanties.

Na ontvangst van de omgevingsvergunning beoogt de ontwikkelaar zo snel mogelijk
met de bouw te starten. De studentenwoningen kunnen dan mogelijk al in het

studiejaar 2020 in gebruik genomen worden.

chtend,
bu meester en ouders,

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester

Bijlagen:

L. Principebesluit verlenen planologische medewerking transformatie
Statenhof naar 206 studentenwoningen (incl. bijlagen).

Jn

s
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Pol, Dave van der 

Onderwerp 

 

Principebesluit: verlenen planologische medewerking aan 206 studentenwoningen door 
transformatie kantoorpand Statenhof 

Beslispunten 

 

1. In principe planologische medewerking te verlenen aan transformatie van het 
kantoorpand Statenhof (Reaal 1-6) voor het realiseren van 206 zelfstandige 
studentenwoningen, deels door inpandige transformatie van het kantoorpand en 
deels door uitbreiding van het hoofdgebouw (optoppen met een extra verdieping), 
conform bijgevoegd definitief bouwplan (bijlage 1). 

2. Af te wijken van het Parkeerbeleidsplan en het bijbehorende Addendum 
Parkeerbeleidsplan: 

2.1 Ten behoeve van de ontwikkeling genoemd onder beslispunt 1 ontheffing te 
verlenen van de verplichting uit het Addendum Parkeerbeleidsplan om volledig 
op eigen terrein de parkeervraag te faciliteren . 

2.2 Ten behoeve van de ontwikkeling genoemd onder beslispunt 1 af te wijken van 
de toe te passen parkeernorm voor een ‘kamer’ en hiervoor in de plaats de 
door Ecorys onderbouwde parkeernorm voor een studentenwoning te 
hanteren, bestaande uit per studentenwoning 0,07 parkeerplaatsen voor 
bewoners en  0,09 parkeerplaatsen voor bezoekers, met dien verstande dat 
vanwege groei van automobiliteit een groeifactor van 15% wordt gehanteerd 
voor het vaststellen van de totale parkeervraag. 

2.3 Ten behoeve van de parkeerbalans voor deze ontwikkeling gebruik te maken 
van de aanwezigheidspercentages uit de meest actuele CROW-publicatie 381 
(2018). 

3. Met de initiatiefnemer Citystone Group B.V. een overeenkomst te sluiten ten 
behoeve van het verhalen van kosten waaronder eventuele planschadekosten 
(bijlage 4). 

4. Ten behoeve van deze ontwikkeling geen exploitatieplan vast te stellen. 

5. De raad te informeren over het principebesluit en de wijze waarop omwonenden 
worden geïnformeerd middels bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 5). 

Publieks- 

samenvatting  

Citystone Group B.V. is voornemens om het kantoorpand Statenhof (Reaal 1-6) te 
transformeren naar een wooncomplex met in totaal 206 studentenwoningen. De 
ontwikkeling is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Nieuw Centrum’ omdat 
woningen ter plaatse niet zijn toegestaan en de bouwhoogte afwijkt van de maximale 
bouwhoogte. Op basis van dit principebesluit spreekt het college van burgemeester en 
wethouders uit bereid te zijn om planologische medewerking te verlenen aan het 
voorgenomen bouwplan. Op voorhand is duidelijk dat op een drietal onderdelen van het 
parkeerbeleidsplan en bijbehorende addendum afgeweken dient te worden. Het college 
maakt hiervoor gebruik van de in het parkeerbeleid opgenomen afwijkingsmogelijkheden 
om af te wijken van in het beleid opgenomen verplichtingen.  Ten aanzien van het verhalen 
van kosten stemmen burgemeester en wethouders in met de concept-
exploitatieovereenkomst waardoor geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. 

Besluit 
Burgemeester 

n.v.t. 

*Z01F86FB159* 
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Bezwaar / beroep mogelijk  ja    nee 

Ter info Raad  ja    nee 

Politiek forum ter bespreking  ja    nee 

Besluitvorming Raad  ja    nee 

BESLUIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Openbaarheid besluit Besluit Advies Bijlagen 

Openbaar    

Geheim    

 

Financiën 

Financiële Consequenties 

 ja    nee 

 

Financiën akkoord  

  ja    nee 
 

 

Integrale advisering 

 

Toelichting bij tekst integrale advisering 

 

Ondernemingsraad 
Niet van toepassing 
 

 

 

Bedrag Dekking / kostenplaats Incidenteel/Structureel Jaar 

    

    

    

Adviserend orgaan Akkoord ja/nee 
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Communicatie 

Informeren Publiceren Participatie 

Bewonersbrief 
Website 
Sociale media 
Informatie bijeenkomst 
Anders       

Gemeente aan huis 
Gemeenteblad (GVOP) 
Regelingendatabank (CVDR) 
Staatscourant 
Ruimtelijke Plannen.nl 
Anders       

IBO, trede       
Anders informatieavond voor 

omwonenden. 
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1 Inleiding 

Middels de collegememo van 8 augustus 2018 (kenmerk: Z/18/067096/128132) is uw college 
geïnformeerd over het initiatief van Citystone Group B.V. om het kantoorpand Statenhof te 
transformeren naar een wooncomplex voor studenten. Dit initiatief is inmiddels uitgewerkt tot 
een concreet bouwplan waarover een uitspraak van uw college omtrent de bereidheid tot het 
verlenen van planologische medewerking gewenst is. Middels dit voorstel wordt uw college 
voorgesteld om in principe planologische medewerking te verlenen aan het initiatief van 
Citystone Group B.V. 

 

Op voorhand is duidelijk dat op een drietal onderdelen van het parkeerbeleidsplan en 
bijbehorende addendum afgeweken dient te worden. Uw college kan afwijken door gebruik te 
maken van de hiertoe in het parkeerbeleid opgenomen afwijkingsmogelijkheden.  Ten aanzien 
van het verhalen van kosten wordt uw college voorgesteld om in te stemmen met de 
bijgevoegde concept-exploitatieovereenkomst. 
 
Voorgeschiedenis 
In het coalitieakkoord 2018-2022 is verwoord dat het kantorencomplex Statenhof al lang leeg 
staat en actief ingezet wordt op de omvorming naar woningen. Eerdere initiatieven van 
verschillende partijen om woningen te realiseren in het kantoorpand Statenhof bleken telkens 
niet haalbaar vanwege de parkeerbehoefte die volgens het parkeerbeleid in beginsel op eigen 
terrein dient te worden opgelost. Omdat het aanleggen van extra parkeervoorzieningen voor 
een transformatie van Statenhof door fysieke beperkingen vrijwel onmogelijk is vraagt een 
transformatie naar woningen om maatwerk wat betreft het parkeren. Citystone Group B.V. 
heeft een plan ontwikkeld waarbij met name de doelgroep (studenten) van positieve invloed is 
op de parkeervraag. Dit blijkt uit de parkeerbalans die voor deze ontwikkeling is opgesteld. 
 
Conceptaanvraag omgevingsvergunning en conceptvergunning 
Voor het bouwplan is door de initiatiefnemer een conceptaanvraag ingediend. Het bouwplan is 
in dat verband volledig getoetst aan het Bouwbesluit en als belangrijk onderdeel daarvan de 
brandveiligheid. Bouwtechnisch voldoet het plan aan de regelgeveling. Voor de planologische 
afwijking is de conceptaanvraag als principeverzoek beschouwd. 
 

2 Beoogd effect 
Een uitspraak te doen over de bereidheid van uw college om planologische medewerking te 
verlenen aan het voorgenomen bouwplan. 
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3 Argumenten 

 

1.1 er is dringende vraag naar studentenwoningen voor studenten die in Leiden studeren. 

Uit het onderzoek Lokale Monitor Studentenhuisvesting Leiden 2017 blijkt dat tot en met het 
collegejaar `24-`25 het aantal studenten in Leiden zal blijven groeien. Daarnaast neemt het 
aantal internationale studenten toe waardoor er grote behoeft bestaat aan ‘wisselwoningen’. 
Statenhof kan vanwege de ligging dicht bij Leiden en de goede aansluiting op het openbaar 
vervoersnetwerk voorzien in de behoefte naar (internationale) studentenwoningen. 

 

1.2 de ontwikkeling is ruimtelijk inpasbaar. 

Om de planologische haalbaarheid te onderzoeken is in opdracht van de initiatiefnemer een 
goede ruimtelijke motivering opgesteld (bijlage 2) en zijn de benodigde (milieu-)onderzoeken 
uitgevoerd. Er is getoetst aan de relevante ruimtelijke beleidskaders van diverse overheden 
(Rijk, provincie, waterschap en het gemeentelijk beleid). Tevens zijn de ruimtelijke 
omgevingsaspecten (stedenbouw, parkeren, natuur etc.), alsook de relevante milieuaspecten 
zoals geluid en externe veiligheid beoordeeld. Geconcludeerd wordt dat het plan ruimtelijk 
inpasbaar is. 

 
2.1 de afwijkingen van het Parkeerbeleidsplan en het Addendum Parkeerbeleidsplan passen 
binnen de gestelde afwijkingscriteria en zijn daarmee gerechtvaardigd. 
 
In paragraaf 5.2 (Afwijkingen) van het Addendum Parkeerbeleidsplan zijn 
afwijkingsmogelijkheden opgenomen voor het college van burgemeester en wethouders. 
 
Bij nieuwe ontwikkelingen waar buitenplans voor moet worden afgeweken (zoals hier aan de 
orde) zal eerst een toets plaatsvinden aan het Parkeerbeleid en kan eventueel worden bezien 
om hiervan af te wijken volgens de in het beleid opgenomen afwijkingscriteria. 
 
Bij de ruimtelijke onderbouwing van die ontwikkeling dient deze afweging als onderdeel van 
het planologisch besluit te worden betrokken en juridisch te worden verankerd. Aan de 
uitgangspunten wordt bij deze ontwikkeling voldaan (zie nadere toelichting onder argumenten 
2.1.1, 2.2.2 en 2.2.3). 
 
2.1.1 op eigen terrein kan onvoldoende ruimte gevonden worden om aan het 
Parkeerbeleidsplan te voldoen. 
 
Bij gebruik van de ontheffingsmogelijk voor het volledig realiseren van parkeerplaatsen op 
eigen terrein dient in ieder geval te worden gekeken naar: 

 de mate waarin de mogelijkheden op eigen terrein zijn onderzocht; 

 de effecten op de parkeerdruk in de omgeving; 

 de ruimtelijke kwaliteit van de gekozen oplossing. 
 
Het realiseren van parkeerplaatsen op eigen terrein is vrijwel onmogelijk. Hiervoor zou in 
theorie een gebouwde parkeervoorziening kunnen worden aangelegd met een autolift. Het 
nadeel van een dergelijke parkeervoorziening is dat deze ook door de bezoekers van de te 
realiseren studentenwoningen gebruikt zou moeten worden, hetgeen in de praktijk niet zal 
gebeuren. 
 
 
2.1.2 de parkeerbalans voor de ontwikkeling is sluitend door dubbelgebruik van 



Pagina 6 van 11  

parkeerplaatsen in de parkeergarage van Winkelhof 
In de parkeerrapportage opgesteld door Ecorys (Bijlage 3) is de parkeerbalans opgenomen voor 
deze ontwikkeling. Hieruit blijkt dat in de parkeergarage van het winkelcentrum Winkelhof 
dubbelgebruik mogelijk is op de maatgevende momenten. Dat wil zeggen dat er op de 
momenten dat de functie ‘studentenwoningen’ hun parkeerpiek kennen ruimte is in de 
parkeergarage. Die momenten doen zich voor overeenkomstig de aanwezigheidspercentages 
per functie uit CROW-publicatie 381. De werkdagavond betreft het maatgevende moment voor 
de studentenwoningen, terwijl het winkelcentrum dan een lage parkeervraag heeft. Zodoende 
is dubbelgebruik mogelijk. 
 
Uit de parkeerbalans blijkt dat de maximale bezettingsgraad in de parkeergarage op de 
maatgevende momenten niet de gestelde maximale bezetting van 85% overschrijdt. Conform 
het beleid wordt daarbij rekening gehouden met de parkeervraag van de functie 
studentenwoningen (inclusief groeifactor van autobezit) en groei van de huidige bezetting in 
de parkeergarage ten gevolge van groei van autobezit. Indien in de toekomst een 
parkeerverwijssysteem wordt aangelegd in de parkeergarage is het overigens gerechtvaardigd 
om 90% bezetting te hanteren (dit is dan een apart collegebesluit). Door het volledig kunnen 
faciliteren van de parkeervraag in de parkeergarage is het onwaarschijnlijk dat de ontwikkeling 
van negatieve invloed is effect heeft op de parkeerdruk in de omgeving (zie ook argumenten 
2.2.2 en 2.2.3). 
 
Tussen Wereldhave (eigenaar van de parkeergarage) en de initiatiefnemer is overeenstemming 
over het medegebruik van de parkeergarage door de inwoners en de bezoekers van de 
studentenwoningen. Daarbij is in de parkeerbalans rekening gehouden dat de parkeervraag 
van de huidige functies in Statenhof (kantoorfunctie en gedeeltelijk detailhandelsfunctie) die 
worden geamoveerd en waarvan de parkeervraag werd gefaciliteerd in de parkeergarage, van 
de parkeervraag van de nieuwe functie (studentenwoningen) mag worden afgetrokken. Hierbij 
is overeenkomstig de beleidsregels rekening gehouden met eventueel bestaand dubbelgebruik 
om te voorkomen dat er teveel parkeerplaatsen worden toegewezen aan de te amoveren 
functie. 
 
Bij het opstellen van de parkeerbalans is uitgegaan van de benadering per gebouw/functie, 
zoals verwoord in paragraaf 4.1 van het Addendum parkeerbeleidsplan, waarbij de 
parkeervraag van de te amoveren functie, rekening houdend met eventueel bestaand 
dubbelgebruik, kan worden afgetrokken van de parkeervraag van de nieuwe functie.  
 
Wanneer de parkeervraag van de te amoveren functie niet volledig op eigen terrein werd 
opgevangen gaat het parkeerbeleid er in beginsel van uit dat de (resterende) parkeervraag 
wordt opgevangen in openbaar publiek terrein. De parkeergarage van Winkelhof is gezien deze 
niet is afgesloten wel publiek toegankelijk, maar kan niet zonder meer worden gezien als 
openbaar publiek terrein waarbij nieuwe ontwikkelingen aanspraak kunnen maken op de 
beschikbare parkeerplaatsen. De parkeergarage betreft immers privaat eigendom. Wereldhave 
heeft uitgesproken bereid te zijn om onvoorwaardelijk en voor onbepaalde tijd 
privaatrechtelijke medewerking te verlenen aan  het opvangen van de parkeervraag voor 
Statenhof op basis van een medegebruiksovereenkomst voor het gebruik van parkeerplaatsen 
in de garage van Winkelhof. Deze medegebruiksovereenkomst zal worden geformaliseerd voor 
vergunningverlening. Dit betreft ook nadrukkelijk een voorwaarde om de vergunning 
daadwerkelijk te kunnen verlenen. 
 
De gekozen oplossing heeft vrijwel geen invloed op de ruimtelijke kwaliteit, nu gebruik 
gemaakt wordt van capaciteit in de bestaande parkeergarage en ook de bestaande 
wegenstructuur/ontsluiting gehandhaafd blijft. 
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2.2.2 de parkeernorm uit het Parkeerbeleidsplan die het meest aansluit bij studentenwoningen 
is onvoldoende toegesneden op kamers die gericht zijn op huisvesting van (internationale) 
studenten. 
In principe dient te worden uitgegaan van de parkeernormering zoals beschreven in het 
parkeerbeleidsplan van de gemeente Leiderdorp. Het parkeerbeleidsplan biedt het college 
echter ruimte om gemotiveerd af te wijken van de vastgelegde normen. Dit kan, mits de 
initiatiefnemer met een gedegen onderbouwd en aannemelijk parkeervoorstel komt. 
 
Bij gebruik van deze afwijkingsmogelijkheid wordt in ieder geval gekeken naar: 

 de mate waarin de mogelijkheden op eigen terrein zijn onderzocht 

 de effecten op de parkeerdruk in de omgeving 

 de ruimtelijke kwaliteit van de gekozen oplossing 
 
Voor gebruik van deze afwijkingsmogelijkheid moet ten alle tijden sprake zijn van een 
zwaarwegend maatschappelijk of ruimtelijk belang, anders dan een economisch belang. 
 
De gemeente Leiderdorp hanteert parkeernormen bij de nieuw- en verbouw van vastgoed. De 
parkeernorm beschrijft hoeveel parkeerplaatsen er bij nieuwe ontwikkelingen op het eigen 
terrein aangelegd moeten worden. In het parkeerbeleidsplan staat dit voor verschillende 
functies aangegeven. 
 
De functie ‘kamer’ sluit het meeste aan bij de geplande woningbouw en is als volgt 
gedefinieerd: ‘(onzelfstandige) woonruimte waarbij douche, keuken en/of toilet gedeeld wordt 
met andere bewoners (voorbeeld: studentenkamer)’. De gemeente Leiderdorp hanteert een 
parkeernorm van 0,3 per woning voor de functie ‘kamer’.  
Hiervan is 0,2 bestemd voor bezoekersparkeren en 0,1 voor parkeren door bewoners. 
Daarnaast wordt er in de parkeernormen van Leiderdorp rekening gehouden met een extra 
reservering ten behoeve van toekomstige groei van de automobiliteit. Deze extra reservering 
hoeft niet direct te worden aangelegd bij het realiseren van het plan en kan in eerste instantie 
als groenvoorziening worden uitgevoerd. Voor de functie ‘kamer’ is de reservering 0,1 
parkeerplaats per kamer. 
 
Uit het onderzoek van Ecorys (bijlage 3), dat onder meer gebaseerd is op een enquête die is 
afgenomen bij studenten in vergelijkbare wooncomplexen, blijkt dat de norm van een kamer 
niet passend is.  
 
Ecorys heeft daarom een norm onderbouwd die beter aansluit bij de functie en het bouwplan 
zoals het voorligt. Hierbij is ook aandacht geschonken aan de verdeling in de aanwezigheid van 
bewoners en bezoekers en is er rekening gehouden dat in de studentenwoningen ook 
internationale studenten komen te wonen. 
 
In het onderzoek van Ecorys komt naar voren dat het aantal inwonende internationale 
studenten van invloed is op de parkeervraag. Het is op basis van jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak Raad van State mogelijk om bij de beoordeling van de parkeervraag uit te 
gaan van een representatieve invulling van de bestemming.  
 
Op basis van onderzoek naar het aandeel internationale studenten van het totale aantal blijkt 
dat van de uitwonende studenten in Leiden 1/3 een internationale student is en 2/3 
Nederlands. Het is daarom reëel om als representatieve bezetting van het studentencomplex 
uit te gaan van een verdeling van 1/3 internationale studenten en 2/3 Nederlandse studenten. 
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De beoogde exploitatie zal voornamelijk gericht zijn op internationale studenten.  
Hoe hoger dit aandeel in werkelijkheid zal zijn, hoe gunstiger dit van invloed is op het parkeren 
aangezien uit het parkeeronderzoek van Ecorys blijkt dat internationale studenten een lagere 
parkeervraag hebben en ook minder bezoek per auto ontvangen. 
 
Juridisch planologisch kan niet worden geborgd dat 1/3 van de inwonende studenten 
internationale studenten dienen te betreffen. Wel is het mogelijk om te borgen dat de 
woningen uitsluitend mogen worden bewoond door studenten. Dit vanwege de ruimtelijke 
relevantie tussen de doelgroep en de parkeervraag (zie kanttekening 1.1). In de te verlenen 
omgevingsvergunning wordt het gebruik dan ook zodanig vastgelegd. 
 
2.2.3 de meest actuele publicatie van het CROW biedt de mogelijkheid gedetailleerder en 
daarmee zorgvuldiger onderzoek te doen naar de daadwerkelijke parkeervraag. 
In het parkeerbeleid van Leiderdorp zijn aanwezigheidspercentages opgenomen voor de 
functie wonen. Daarbij wordt geen onderscheidt in de aanwezigheid van bewoners en van 
bezoekers. In de actuele CROW publicatie wordt dit onderscheidt wel gemaakt, waardoor het 
mogelijk is om gedetailleerder onderzoek te doen naar de parkeervraag per moment van de 
dag. Door gebruik van deze cijfers heeft Ecorys gedetailleerder de parkeervraag van bewoners 
en bezoekers van woningen over de dag bepaald. Dat is relevant om de parkeervraag op het 
maatgevende moment te kunnen vaststellen. 
 
Aangezien bij studentenwoningen het bezoekersparkeren een relatief groot aandeel heeft, is 
het belangrijk om dit onderscheid aan te brengen. Afwijken van het parkeerbeleidsplan op dit 
onderdeel is vanwege het maatwerk dat hierdoor mogelijk is in de parkeerbalans gewenst, 
maar ook gerechtvaardigd omdat het de zorgvuldigheid van het onderzoek naar de 
daadwerkelijke parkeervraag ten goede komt. 
 
3.1 kosten van ambtelijke uren en eventuele planschade worden verhaald op de initiatiefnemer. 
De kosten die de gemeente maakt worden verhaald via een exploitatieovereenkomst met de 
initiatiefnemer. Hieronder vallen ambtelijke uren en eventuele planschade. 
 
4.1 het kostenverhaal is anderszins verzekerd. 
Voor een voorgenomen bouwplan dat op grond van een omgevingsvergunning voor de 
gevallen genoemd in Bijlage II, artikel 4 van het Besluit omgevingsrecht 
(‘kruimelomgevingsvergunningen’) kan worden vergund dient ingevolge artikel 6.12, eerste lid 
van de Wet ruimtelijke ordening een exploitatieplan te worden vastgesteld. Of sprake is van 
een bouwplan volgt uit de lijst van ‘aangewezen bouwplannen’ in artikel 6.2.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro). In dat artikel wordt onder lid d ‘de verbouwing van een of meer 
aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor 
woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden gerealiseerd’ genoemd. De 
transformatie van het kantoorpand naar 206 studentenwoningen betreft daarmee een 
aangewezen bouwplan. 
 
De kosten die de gemeente maakt worden verhaald via een exploitatieovereenkomst met de 
initiatiefnemer. Daarmee is het kostenverhaal anderszins verzekerd en mag de raad ingevolge 
artikel 6.12, lid 2 sub a besluiten van een exploitatieplan af te zien. Deze bevoegdheid is voor 
bouwplannen die via een omgevingsvergunning voor een ‘kruimelgeval’ worden vergund op 
grond van artikel 6.12 lid 3 Wro gedelegeerd aan burgemeester en wethouders (o.b.v. 
raadbesluit met kenmerk  Z/18/069821/133742). 
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4 Kanttekeningen 
 
1.1 het plan bevat een eenzijdig woonprogramma. 
In het coalitieakkoord 2018-2022 wordt met betrekking tot de gewenste transformatie van 
Statenhof gesproken  over ‘woningen’. Hierbij is de beoogde doelgroep niet nader 
gedefinieerd. Het initiatief van Citystone Group B.V. ziet uitsluitend op de specifieke doelgroep 
studenten. Hoewel de huisvesting van andere doelgroepen (bijvoorbeeld sociale woningen 
en/of zorgwoningen) ook nadrukkelijk wenselijk is vanuit het woonbeleid, ligt deze locatie voor 
deze doelgroepen vanwege het ontbreken van voldoende parkeerplaatsen minder voor de 
hand.  
 
Aangetoond is dat studenten een laag autobezit hebben en tevens een zeer laag 
bezoekersaantal hebben die per auto komen. Daarnaast zijn de aanwezigheidspercentages van 
studentenwoningen zodanig dat er een sluitende parkeerbalans ontstaat waarbij 
dubbelgebruik plaatsvindt van de parkeerplaatsen in of in de nabijheid van  de parkeergarage 
van Winkelhof. Dit maakt dat studentenwoningen ruimtelijk inpasbaar zijn op de locatie. 
Andere doelgroepen of woonvormen worden veelal beperkt door de parkeervraag en de 
bijbehorende aanwezigheidspercentages op de piekmomenten. Daarnaast kunnen andere 
doelgroepen mogelijk juridisch niet worden geborgd. 
Het bestemmen van woningen voor een specifieke doelgroep is juridisch uitsluitend mogelijk 
als daar een ruimtelijke relevantie voor is. Zo is het juridisch niet mogelijk om woningen 
specifiek voor ouderen of jongeren te bestemmen, terwijl het bestemmen van de te realiseren 
woningen uitsluitend als ‘studentenwoningen’ vanwege de ruimtelijke relevantie met het 
parkeren (studenten hebben aantoonbaar een lager autobezit) juridisch wel mogelijk is.  
 
In de omgevingsvergunning wordt daarom in het (in afwijking van het bestemmingsplan) 
toegestane gebruik vastgelegd dat de woningen uitsluitend mogen worden bewoond door een 
student. Een student wordt vervolgens gedefinieerd als iemand die ingeschreven moet staan 
bij een studie. Indien de student is afgestuurd of de studie stopt zal dit uitschrijving tot gevolg 
hebben. Indien de student niet langer ingeschreven staat is bewoning van de studentenwoning 
in strijd met de regels van het geldende bestemmingsplan, waardoor hiertegen handhavend 
opgetreden kan worden. Het bestemmen van de woningen als studentenwoningen maakt dat 
de woningen als wisselwoningen kunnen worden ingezet voor (internationale) studenten. 
Huurbescherming is vanwege de bestemming dan ook niet aan de orde. 
 
1.2 ten aanzien van piekgeluiden afkomstig van het laden en lossen ter plaatse van het laad- en 
loshof achter Statenhof is maatwerk nodig voor het vaststellen van hogere grenswaarden voor 
piekgeluiden in de nachtperiode. 
Op grond van het Activiteitenbesluit is het mogelijk een zogeheten maatwerkvoorschrift vast te 
stellen op grond waarvan hogere piekgeluiden worden toegelaten. 
 

5 Advies vanuit bedrijfsvoering en andere clusters 
De Omgevingsdienst West-Holland heeft de milieurapportages beoordeeld en geadviseerd  
over de toelichting over de milieuaspecten. Vanuit de andere resultaatteams is over verkeer en 
groen geadviseerd. 
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6 Uitvoering 
 
Informeren gemeenteraad 
Bijgevoegde raadinformatiebrief en de conceptvergunning (Bijlage 5) worden verzonden aan 
de gemeenteraad. Er zal een informatieavond worden belegd op het gemeentehuis.  
 
Hogere grenswaarde wegverkeerslawaai en maatwerkvoorschrift piekgeluiden 
Voor het aspect wegverkeerslawaai dient een hogere grenswaardebesluit te worden genomen. 
De Omgevingsdienst West-Holland is daartoe gemandateerd. Dat geldt ook voor het nemen 
van een besluit om op grond van het Activiteitenbesluit een zogeheten maatwerkvoorschrift 
vast te stellen om hogere piekgeluiden van laad- en losactiviteiten toe te laten. 
 
Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) 
Op 23 april 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de ‘Beleidsregel van de 
burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp 
houdende regels omtrent integriteit Beleidsregel Bibob gemeente Leiderdorp’ vastgesteld. 
 
De integriteit van het bestuursorgaan wordt aangetast als er bij een te verlenen beschikking 
(omgevingsvergunning), sprake is van het aanwenden door betrokkene van financieel voordeel 
uit (reeds gepleegde) criminele activiteiten dan wel het plegen van strafbare feiten. De wet 
Bibob dient ter bescherming van het integriteitsrisico van het bestuursorgaan. 
 
Op grond van artikel 3 van de Wet Bibob kan een bestuursorgaan een beschikking weigeren of 
intrekken wanneer: 
    a. sprake is ernstig gevaar dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor het benutten 
van voordelen uit strafbare feiten (bijvoorbeeld het witwassen van zwart geld); 
    b. sprake is van ernstig gevaar dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor het plegen 
van strafbare feiten; 
    c. feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter 
verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd. 
 
Op grond van artikel 4 van de Wet Bibob kan een bestuursorgaan een beschikking weigeren 
indien betrokkene weigert het Bibob-vragenformulier volledig in te vullen en/of weigert de 
gevraagde aanvullende gegevens aan het bestuursorgaan te verschaffen. De Wet Bibob merkt 
dit aan als ernstig gevaar, zoals genoemd in artikel 3 lid 1 van de wet 
 
In het beleid is in artikel 6 lid 2 (Artikel 6 Toepassingsbereik bij omgevingsvergunningen) 
opgenomen: 
Ingeval van een aanvraag voor een beschikking als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en 
onder a van de Wabo kan het bestuursorgaan uitvoering geven aan een Bibob-toets indien die 
aanvraag ziet op (ver)bouw (ongeacht bouwsom).  
 
Indien het bestuursorgaan overgaat tot het uitvoeren van een Bibob-toets dient betrokkene 
naast de gebruikelijke aanvraagformulieren tevens het Bibob-vragenformulier in te vullen en 
bij het bestuursorgaan in te dienen. Daarbij dienen de documenten te worden gevoegd die in 
dit vragenformulier zijn vermeld en/of die bij de uitreiking van de Bibob-vragenformulieren 
door of namens het bestuursorgaan zijn genoemd. Het niet volledig invullen van het 
Bibobformulier leidt tot buitenbehandelingstelling van de aanvraag (artikel 4:5 AWB). 
 
De initiatiefnemer wordt verzocht het Bibobformulier in te vullen en aan te bieden bij het 
indienen van de formele aanvraag om de omgevingsvergunning. 
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Bijlage(n): 
 

1. Definitief bouwplan 
2. Ruimtelijke motivering met bijlagen 
3. Parkeerbehoefte studentenwoningen Statenhof Leiderdorp (rapport Ecorys) 
4. Concept-exploitatieovereenkomst 
5. Raadsinformatiebrief 
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Transformatie kantoorgebouw Statenhof  
 

Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. transformatie kantoorgebouw Statenhof 
Locatie: Reaal 1-6 te Leiderdorp 
In opdracht van: Pluis Participatie Groep BV 
Datum: 5 december 2018  
 
 
1. Inleiding 
Het kantoorgebouw Statenhof, gelegen aan Reaal 1-6 te Leiderdorp, staat al enige jaren leeg. 
Initiatiefnemer Pluis Participatie Groep BV is voornemens om het gebouw te transformeren naar een 
woongebouw ten behoeve van (internationale) studenten. De beoogde transformatie is in strijd met 
de regels van het geldende bestemmingsplan “Nieuw Centrum”, zodat afwijking daarvan 
noodzakelijk is. Daarnaast is een beperkte uitbreiding (optopping) van het hoofdgebouw voorzien. 
Zowel voor het gewijzigde gebruik, als voor de beoogde uitbreiding is het mogelijk om vergunning te 
verlenen met gebruikmaking van de zogenaamde kruimellijst ex artikel 4, Bijlage II van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor). Procedureel betekent dit dat de afwijking met de ‘kruimelregeling’ bestaat uit 
een gecombineerde toepassing van artikel 4 lid 1 bijlage II (de toevoeging van de installatie-unit) en 
artikel 4 lid 9 (de gebruikswijziging). Ten behoeve daarvan is een onderbouwing noodzakelijk die 
aantoont dat wordt voldaan aan de uitgangspunten van ‘goede ruimtelijke ordening’; dit document 
voorziet hierin.  
 
2. Kruimelprocedure 
De mogelijkheid om af te wijken voor kruimelgevallen is opgenomen in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 
2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze kruimelgevallen staan genoemd in 
artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en worden gezien als afwijkingen van 
‘ondergeschikte planologische betekenis’. Daaronder worden ook wijzigingen verstaan ten aanzien 
van het gebruik, eventueel in samenhang met ondergeschikte bouwactiviteiten. Hetzelfde geldt voor 
het gebruik van bestaande bouwwerken op het aansluitend terrein. 
 
Voor het verlenen van een dergelijke omgevingsvergunning wordt de zogenoemde 'reguliere 
procedure' doorlopen. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is bepaald dat het besluit op 
zijn minst dient te voldoen aan het criterium dat sprake is van 'een goede ruimtelijke ordening'. 
Daartoe dient onder andere aannemelijk gemaakt te worden dat wordt voldaan aan wet- en 
regelgeving met betrekking tot milieuaspecten. 
 
3. Ligging van het project 
Het kantoorgebouw Statenhof maakt feitelijk deel uit van de bebouwing van het ‘Winkelhof’; het 
stadshart van Leiderdorp. Hoewel dit deel van het centrum zich in hoofdzaak richt op detailhandel, 
horeca en kantoren, bevindt zich aan de noordwest en zuidoostzijde van de bebouwing ook een 
aantal appartementen. Deze sluiten aan op de naastgelegen woonbuurten die hoofdzakelijk bestaan 
uit eengezinswoningen. Het gebouw wordt ontsloten via de Engelendaal, één van de grote 
doorgaande ontsluitingswegen binnen de gemeente.    
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Afbeelding 1:  Ligging van het kantoorgebouw. 
 

 
Afbeelding 2:  Huidige situatie kantoorgebouw. 
 
4. Het voornemen in relatie tot het geldende bestemmingsplan 
Het voornemen bestaat uit een transformatie van het kantoorgebouw naar een woongebouw met 
206 studentenwoningen. Dit deels door inpandige transformatie van het bestaande kantoorgebouw 
en deels door uitbreiding van het volume door de toevoeging van een extra verdieping (een 
zogenoemde ‘optopping’).  
 
Voor de locatie waar de aanvraag betrekking op heeft, geldt het bestemmingsplan “Nieuw centrum”, 
dat door de gemeenteraad van Leiderdorp is vastgesteld op 15 februari 2010. Dit bestemmingsplan 
staat aan de zijde van de Engelendaal, ter hoogte van het Statenhof, zondermeer een hoogte toe van 
27 meter. Echter, aan een deel van deze bebouwing is per abuis slechts een bouwhoogte van 10 
meter toegekend, terwijl deze gebouwdelen feitelijk hoger zijn gebouwd conform de voor het 
kantoorpand verleende bouwvergunning. De delen van het gebouw die de maximale bouwhoogte 
overschrijden vallen daarom onder overgangsrechtelijke bescherming op grond van de 
overgangsbepalingen uit de regels van het bestemmingsplan (artikel 23.1).  
 

Leiden 

Leiderdorp Statenhof 

Winkelhof 
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De beoogde optopping is voorzien aan de zuidoost- en noordwestzijde van het gebouw, waar de 
bebouwing op het moment lager is dan de toegestane 27 meter. Hier wordt op de bestaande 
gebouwdelen een extra verdieping gerealiseerd. Tevens wordt een extra verdieping en installatie-
unit gerealiseerd op de bestaande hoogste verdieping. De uitbreiding is in strijdt met de 
bouwbepalingen uit het bestemmingsplan, maar kan worden gezien als afwijking van ‘ondergeschikte 
planologische betekenis’, waardoor de kruimelregeling kan worden toegepast.  
 
Met betrekking tot het gebruik geldt op grond van het bestemmingsplan de bestemming ‘Centrum - 
1’ (artikel 3 van de planregels). Hier zijn tal van functies toegestaan, waaronder detailhandel, 
dienstverlening, horeca, praktijkruimten, kantoren en maatschappelijke voorzieningen. Ook 
parkeervoorzieningen en woningen zijn toegestaan, al geldt voor laatstgenoemde dat die enkel zijn 
toegelaten ter plaatse van de daartoe bedoelde aanduiding op de plankaart en daarvan is ter plaatse 
van het kantoorgebouw geen sprake. Het gebruik van het pand ten behoeve van woningen is dus in 
strijd met het bestemmingsplan, maar ook hiervoor geldt dat de Wabo de mogelijkheid biedt om via 
de kruimelregeling vergunning te verlenen.  
 
5. Verkeersaantrekkende werking en parkeren 
Het bestaande kantoorgebouw kent een bruto vloeroppervlak van circa 8.115 m2. Het betreft een 
voormalig verzekeringskantoor en volgens de kenmerken die het CROW1 hanteert gaat het daarmee 
om een kantoorgebouw zonder baliefunctie. 
 
Zoals beschreven bestaat het voornemen uit de realisatie van 206 nieuwe woningen specifiek voor 
studenten. Dit is een bewonersgroep met een relatief laag autobezit. De planlocatie is gelegen in een 
centrumgebied in een sterk stedelijke omgeving. Volgens de kencijfers van het CROW heeft het 
gebouw met een kantoorfunctie een verkeersaantrekkende werking van 3,2 tot 4,9 ritten per 100 m2 
bvo. Gemiddeld gaat het dan om 4,05 ritten per 100 m2 bvo. Dit komt neer op een totale 
verkeersgeneratie van (afgerond) 329 autoritten per etmaal in de situatie dat het gebouw zijn 
kantoorfunctie behoudt. Aan studentenhuisvesting wordt door het CROW op deze locatie een 
verkeersgeneratie van 0,8 tot 1,2 ritten per kamer toegekend. Uitgaande van de worst case-situatie 
met het hoogste kencijfer is de berekende totale verkeersgeneratie van het plan dan circa (1,2*206=) 
248 autoritten per etmaal.  
 
Met de realisatie van het plan neemt de verkeersgeneratie van het gebouw dan ook af met minimaal 
25% ten opzichte van de voormalige situatie. Daarmee kan worden gesteld dat het effect van het 
plan op de verkeerssituatie rondom de planlocatie (voor gemotoriseerd verkeer) positief is. 
Negatieve consequenties voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn dan ook niet te 
verwachten, wat ook blijkt uit de uitgevoerde parkeerberekening2. Hieruit komt immers het beeld 
naar voren dat de parkeernormen niet passen bij de te verwachten parkeerbehoefte voor de 
(internationale) studentenwoningen, waarmee indirect gesteld kan worden dat ook de 
verkeersbewegingen beperkt zullen zijn.  

                                                           
1 CROW is een onafhankelijk kennisplatform voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus met het oog op 

infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer. 
2 Ecorys, Parkeerbehoefte studentenwoningen Statenhof Leiderdorp, november 2018. 

dpl
Onderstreping
-t



ruimtelijk advies
BOdG

BOdG ruimtelijk advies B.V.  |  Postbus 6083  |  3002 AB  Rotterdam  |  info@BOdG.nl   |  www.BOdG.nl  |  KvK 24444958

4 

 

Er zijn verschillende motieven die leiden tot een lagere parkeerbehoefte. Dit zijn: 
- een doelgroep (internationale studenten) die qua autobezit afwijkt van de vigerende 

parkeernormen; 
- veel voorbeelden van parkeervoorzieningen bij recent opgeleverde woningbouwprojecten met 

grote leegstand; 
- een parkeernorm voor bezoekers die volgens de laatste inzichten lager is dan nu gehanteerd 

wordt; 
- uitstekende randvoorwaarden voor de opzet van een autodeelsysteem dat een deel van de 

parkeerbehoefte kan vervangen; 
- geen reden om ruimte te reserveren voor de groei van het autobezit in de toekomst. Het 

autobezit onder jongeren is namelijk dalende. 
 
Volgens de vigerende parkeernormen zou de parkeerbehoefte op het maatgevende moment 58 
parkeerplaatsen bedragen. Uit analyse van Ecorys blijkt dat de locatie met minder parkeerplaatsen 
toe kan. Op het meest drukke moment van de week (zaterdagavond) betreft de parkeerbehoefte 
naar verwachting 26 parkeerplaatsen (inclusief correctie voor de parkeerplaatsen die zijn verbonden 
aan de te amoveren functies). Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de overcapaciteit aan 
bestaande parkeerplaatsen in het Winkelhof (met name na sluitingstijd van aanwezige winkels en 
kantoren), waarvoor met de eigenaar een gebruiksovereenkomst is afgesloten. Daarnaast zal ook het 
parkeren van fietsen inpandig worden opgelost door de realisatie van een speciaal daarvoor 
geschikte ruimte. 
 
6. Relevant beleid 
Met betrekking tot de kruimelregeling heeft de gemeente Leiderdorp een zekere ruimte om 
medewerking te verlenen. De gemeente heeft hierover géén beleidsregels vastgesteld, zodat de 
voorgenomen ontwikkeling getoetst wordt aan andere beleidsregels op het gebied van ruimtelijke 
ordening. In algemene zin kan daarover gesteld worden dat de ontwikkeling conform het beleid van 
de gemeente is. De ontwikkeling vindt plaats binnen bestaand stedelijk (woon)gebied en het initiatief 
draagt bij aan een versterking van de leef- en woonkwaliteit.  
 
6a. Aanpak kantorenleegstand 
Naar aanleiding van de Regionale kantorenstrategie van Holland Rijnland, heeft de gemeente 
Leiderdorp een Plan van Aanpak opgesteld over de aanpak van de leegstand van kantoren binnen de 
gemeente. Holland Rijnland wil met de regionale kantorenstrategie ruimte bieden aan de 
ontwikkeling van duurzame kantoren op locaties met goede voorzieningen, die met het openbaar 
vervoer en/of met de auto goed bereikbaar zijn. Het juiste kantoor op de juiste plek is daarbij een 
belangrijk uitgangspunt. Voor wat betreft de kantoorpanden in Leiderdorp is reeds in 2012 een 
inventarisatie gemaakt van welke panden leeg staan of naar verwachting leeg komen te staan. Het 
kantoorgebouw Statenhof werd daarbij reeds expliciet benoemd. Tevens zijn daarvoor de opties 
benoemd om de leegstand te beperken:  

- Tijdelijke transformatie naar studentenhuisvesting. 
- Permanente transformatie naar huisvesting voor studenten of starters. 
- Het inzetten van een kantorenloods. 
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Per optie of combinatie van opties kan de gemeente een bepaalde rol spelen, maar het uitgangspunt 
is in alle gevallen dat de gemeente de rol van facilitator en aanjager vervult en de betrokken partijen 
bij elkaar brengt. De gemeente zal daarbij géén positie innemen; het is de rol van de markt om de 
leegstand te lijf te gaan en om transformatie van panden tot een succes te maken. De beoogde 
herontwikkeling van Statenhof tot locatie voor de huisvesting van studenten sluit hier naadloos op 
aan.  
 
6b. Ladder voor duurzame verstedelijking 
Met betrekking tot de toepassing van de kruimelregeling, geldt als voorwaarde dat het voornemen 
niet in strijd mag zijn met beleid op Rijks- en provinciaal niveau. Gelet op het abstractieniveau van 
deze stukken en het feit dat transformatie van leegstaande kantoorgebouwen ook bij het Rijk en de 
provincie hoog op de agenda staat, wordt gesteld dat geen sprake is van strijdigheden op dat gebied.  
 
Op 1 juli 2017 is het besluit tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening, in verband met de 
aanpassing van de ladder voor duurzame verstedelijking, in werking getreden. Met deze aanpassing 
zijn drie leden van artikel 3.1.6 van het Bro gewijzigd. In deze leden worden eisen gesteld aan de 
onderbouwing die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt. Het begrip ‘actuele regionale 
behoefte’ is daarbij vervangen door ‘behoefte’. De behoefte moet worden bepaald binnen het 
ruimtelijk verzorgingsgebied van de beoogde ontwikkeling. De voorgenomen ontwikkeling betreft de 
realisatie van 206 studentenwoningen binnen het stedelijk gebied van Leiderdorp. De voorgenomen 
ontwikkeling dient op grond van artikel 1.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) als stedelijke 
ontwikkeling te worden aangemerkt.  Daarin wordt een stedelijke ontwikkeling immers omschreven 
als een “ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen”. Hoewel een dergelijke 
investering pas doorgang vindt indien voldoende zekerheid bestaat dat hieraan behoefte bestaat, 
blijkt die behoefte ook uit het tekort aan studentenwoningen binnen de regio Leiden. Gesteld wordt 
dat aan de ladder voor duurzame verstedelijking wordt voldaan. De herontwikkeling past dan ook 
binnen het nationaal en provinciaal beleid. 
  
6c. Parkeerbeleidsplan 2012-2020 (2012) en Addendum Parkeerbeleidsplan (2016) 
Het 'Parkeerbeleidsplan 2012' is op 12 april 2012 vastgesteld, gevolgd door een  addendum op 7 
maart 2016. Voor het parkeerbeleid zijn op basis van een analyse van het parkeervraagstuk 12 
doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen vormen het kader voor het verdere parkeerbeleid. 
Daarnaast zijn instrumenten beschreven waarmee de doelstellingen bereikt kunnen worden. Het 
parkeerbeleidsplan bevat tevens de normen voor parkeren en de kwaliteitseisen voor de inrichting. 
 
In het beleidsplan is voornamelijk ingezoomd op het auto- en fietsparkeren. Daarnaast komt ook het 
vrachtwagenparkeren, beleid omtrent ‘schone voertuigen’ en gehandicaptenparkeren aan bod. Het 
beleid is mede bedoeld om op basis van de huidige knelpunten te komen tot een toekomstvast, 
transparant en eenduidig toetsingskader. Voor de parkeernormen wordt onderscheid gemaakt op 
basis van de functies, zoals woning of bedrijven. Zodoende kan bij ruimtelijke ontwikkelingen voor 
vrijwel elke locatie een goed beeld worden verkregen of voorzien wordt in voldoende 
(auto)parkeerplaatsen. 
 

dpl
Notitie
voetnootje:x Onderzoeksrapportage Lokale Monitor Studentenhuisvesting Leiden 2017 

dpl
Notitie
tekst aanpassen n.a.v. laatse rapport Ecorys + nadrukkelijk aandacht voor fietsparkeren. Verhogen capaciteit rondom bestaande gebouw door plaatsen fietsnietjes etc.
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Het addendum heeft onder andere betrekking op de te hanteren parkeernormen, de toepassing van 
de normen en het toekennen van bestaande parkeerplaatsen aan te amoveren functies. Zoals 
beschreven in § 5 zou volgens de vigerende parkeernormen de parkeerbehoefte op het maatgevende 
moment 58 parkeerplaatsen bedragen. Uit analyse van Ecorys blijkt dat de locatie met minder 
parkeerplaatsen toe kan. Op het meest drukke moment van de week (zaterdagavond) betreft de 
parkeerbehoefte naar verwachting 26 parkeerplaatsen (inclusief correctie voor de parkeerplaatsen 
die zijn verbonden aan de te amoveren functies). Hieraan wordt voldaan.  
 
7. Milieuaspecten 
Onderstaand worden beknopt de omgevingsaspecten behandeld die binnen de ruimtelijke ordening, 
en daarmee dus ook voor deze ruimtelijke onderbouwing, van belang zijn. Het milieubeleid stelt 
randvoorwaarden aan ruimtelijke ontwikkelingen en is primair bedoeld om een zo optimaal 
mogelijke leefomgeving te realiseren.  
 
7a. Water 
De watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk 
beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het uitvoeren 
van een watertoets betrekt de waterbeheerders actief bij ruimtelijke besluitvormingsprocessen en 
geeft water een duidelijke plek binnen de ruimtelijke ordening. Het projectgebied ligt in het 
beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het hoogheemraadschap beheert zowel 
de kwantiteit als de kwaliteit van het oppervlaktewater. 
 
Uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen is dat deze voldoen aan het waterbeleid. Dit is 
vastgelegd in diverse beleidsdocumenten van Europees (Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) 
tot gemeentelijk niveau. Ook het hoogheemraadschap heeft zijn eigen beleid; dit is vastgelegd in het 
“Waterbeheerplan 5: Waardevol Water”. Daarmee realiseert Rijnland de ambities uit het 
coalitieakkoord, zodat het beheersgebied nu en in de toekomst goed beschermd wordt tegen 
overstromingen en wateroverlast, er een goede waterkwaliteit ontstaat, het afvalwater op duurzame 
wijze wordt gezuiverd en de grondstoffen worden hergebruikt. In het WBP5 staat samen werken met 
de omgeving aan water centraal. Rijnland wil samen met zijn omgeving werken aan duurzaam en 
efficiënt waterbeheer tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. 
 
Deze ruimtelijke onderbouwing is gericht op een initiatief om een bestaand kantoorgebouw te 
transformeren naar studentenwoningen. Daarnaast vindt een optopping van het gebouw plaats; 
daarbij is geen sprake van de oprichting van nieuwe gebouwen. Het voornemen leidt dan ook niet tot 
extra verhard oppervlak. Het treffen van compenserende maatregelen is niet noodzakelijk. Ten 
aanzien van de wijze van afvoer van hemelwater en aansluiting op rioleringen, zullen geen 
wijzigingen optreden. Het aspect water staat de beoogde ontwikkeling dan ook niet in de weg. 
 
7b. Milieuzonering 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in de uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” 
een handreiking geboden voor het toepassen van milieuzonering in de ruimtelijke planvorming. In de 
volksmond spreekt men ook wel van “het groene boekje”. De milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe 
milieubelastende activiteiten (bijv. bedrijven) een passende locatie in de nabijheid van 
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milieugevoelige functies (bijv. woningen) krijgen en dat milieugevoelige functies op een 
verantwoorde afstand van milieubelastende activiteiten gesitueerd worden.  
 
Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie, te weten: geluid, geur, 
gevaar en stof. Daarnaast is milieuzonering gericht op nieuwe ontwikkelingen. Het is niet bedoeld 
voor het beoordelen van bestaande situaties waarbij gevestigde milieubelastende activiteiten en 
milieugevoelige functies op minder dan de richtafstand van elkaar staan. Met de handreiking kan 
worden bepaald wat de gewenste richtafstand is tussen de verschillende functies.  
 
De beoogde transformatie voorziet in de oprichting van nieuwe woningen binnen een bestaand 
stedelijk (woon)gebied. Op grond van de geldende bestemmingsplannen is in de omgeving van deze 
woningen een aantal hindervolle activiteiten toegestaan die mogelijk voor hinder kunnen zorgen. Het 
gaat hierbij om kantoren, detailhandel, maatschappelijke doeleinden en een brandstofservicestation 
zonder LPG-doorzet. In alle gevallen gaat het om inrichtingen die in de VNG-uitgave "Bedrijven en 
milieuzonering" worden aangemerkt tot milieucategorie 1 of 2. De grootste hinderafstand bedraagt 
dan ook 30 meter. Omdat het projectgebied grenst aan een weg die behoort tot de 
hoofdverkeersontsluiting en doordat diverse functies in de omgeving aanwezig zijn, wordt (de 
omgeving van) het projectgebied aangemerkt als een ‘gemengd gebied’. Dit betekent, dat de 
hinderafstand met één afstandsstap verkleind mag worden. Hierdoor is dus sprake van een 
hindercontour met een omvang van 10 meter. Voor categorie 1-inrichtingen (zoals winkels, 
restaurants, kantoorruimten) geldt in dat geval een hindercontour van 0 meter. Voor alle toegestane 
functies geldt, dat aan de hinderafstand voldaan kan worden. Daarnaast worden dergelijke 
inrichtingen op grond van het geldende bestemmingsplan toelaatbaar geacht in een woonomgeving. 
Zo zijn deze functies direct naast en/of onder woningen toegestaan. 
 
Binnen deze zones zijn geen hindergevoelige objecten voorzien, waardoor voldaan kan worden aan 
de afstanden uit de VNG-uitgave. 
 
Op grond van de VNG-uitgave wordt gesteld, dat ter plaatse van het projectgebied sprake is van een 
acceptabel woon- en leefklimaat. Daarnaast worden de vergunde rechten van de aanwezige 
bedrijven niet ingeperkt en is bij het ontwerp van het gebouw rekening gehouden met positionering 
van buitenruimtes om eventuele hinder voor omwonenden tot een minimum te beperken. Het 
thema 'milieuzonering' leidt niet tot belemmeringen voor de herontwikkeling van het projectgebied.  
 
7c. Geluid 
Geluidhinder kan ontstaan door verschillende activiteiten. In de Wet geluidhinder zijn geluidsnormen 
opgenomen voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai. Deze normen geven de 
hoogst acceptabele geluidsbelasting bij geluidsgevoelige functies zoals woningen. Bij het bepalen van 
de maximaal toegestane geluidsbelasting maakt de Wet onderscheid tussen bestaande situaties en 
nieuwe situaties. Nieuwe situaties zijn nieuw te bouwen geluidsgevoelige functies of nieuwe 
geluidhinder veroorzakende functies. 
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Het beoogde bouwplan leidt tot de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige objecten, namelijk 
woningen. Deze zijn gelegen binnen de toetsingszone van enkele zoneplichtige wegen. Vandaar dat 
een akoestisch onderzoek3 is uitgevoerd. De rekenresultaten worden hieronder uiteengezet. 
 
Wegverkeerslawaai 
De voorgenomen herontwikkeling leidt tot de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige objecten, 
namelijk woningen. Deze zijn gelegen binnen de toetsingszone van een zoneplichtige weg, waardoor 
toetsing aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder noodzakelijk is. Vandaar dat akoestisch 
onderzoek is uitgevoerd, waarbij in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook de omliggende 
niet-zoneplichtige wegen zijn meegenomen. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer op de gezoneerde 
wegen en de wegen met een snelheidsregime van 30 km/h als volgt: 

- er is geen sprake van overschrijding van de maximale grenswaarde uit de Wet geluidhinder. Ten 
gevolge van wegverkeer op de Engelendaal is wel sprake van overschrijding van de grens van 58 
dB uit het geluidbeleid; 

- bij de woning aan de zuidwestgevel (aan de zijde van de Engelendaal) is sprake van een 
geluidsbelasting boven de voorkeursgrenswaarde, ten gevolge van wegverkeer op de 
Engelendaal; 

- de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer van de Reaal (toe-/afrit parkeergarage) met een 
snelheidsregime van 30 km/h bedraagt maximaal 59 dB. Deze geluidsbelasting wordt in 
vergelijking tot de maximale grenswaarde van 63 dB (voor lokale wegen) uit de Wet 
geluidhinder, als acceptabel beoordeeld. 

 
De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen is bij bijna alle woningen uit het plan hoger 
dan de voorkeursgrenswaarde, maar in alle gevallen lager dan de maximale grenswaarde uit de Wet 
geluidhinder. Om de geluidsbelasting te verlagen zijn bron- en overdrachtsmaatregelen onderzocht. 
Deze maatregelen blijken voornamelijk uit financieel oogpunt niet haalbaar. Wel is bij de uitwerking 
van het plan uitgebreid rekening gehouden met de geluidsbelasting, o.a. door: 

- de realisatie van een goede gevelgeluidwering (nieuwbouwniveau); 
- het toepassen van akoestische compensatie, door een hoge geluidsisolerende kwaliteit tussen 

de woningen onderling te realiseren. 
 
Voor het project worden overeenkomstig het overzicht in bijlage 3 van het akoestisch onderzoek, 
hogere grenswaarden aangevraagd. 
 
7d. Luchtkwaliteit 
Voor een aantal stoffen in de lucht gelden wettelijke grenswaarden, welke zijn vastgelegd in 
hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (de zogenaamde Wet luchtkwaliteit). De normen zijn gesteld 
ter bescherming van de gezondheid van de mens. De luchtkwaliteit dient in zijn algemeenheid, met 
uitzondering van de werkplek, bepaald te worden. Het ontstaan van nieuwe knelpunten moet 
worden voorkomen. De gemeente toetst daartoe nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen expliciet aan de 

                                                           
3 Mobius Consult, Transformatie Statenhof, geluidbelasting Wet geluidhinder, document nr.: 5979.03, november 2018. 
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normen uit de Wet luchtkwaliteit. Is de verwachting dat de ontwikkeling zal leiden tot overschrijding 
van de normen, dan wordt naar een zodanig (technisch en/of planologisch) alternatief gezocht dat 
wordt voldaan aan de normen. 
 
Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze ‘niet in betekenende mate’ 
(NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze projecten kunnen zonder toetsing aan de 
luchtkwaliteitsnormen worden uitgevoerd. Een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de 
luchtverontreiniging als de grens van 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie 
fijn stof en stikstofdioxide niet wordt overschreden. In de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in 
betekenende mate’ (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling (Regeling NIBM) zijn de 
uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM.  
 
Eén van de uitzonderingscategorieën in de Regeling NIBM betreft een woningbouwproject van 
maximaal 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg. Binnen het projectgebied wordt voorzien in de 
realisatie van 206 woningen. Het voornemen wordt dan ook als niet in betekenende mate 
beschouwd. Hiermee voldoet het plan aan de Wet luchtkwaliteit en is het uitvoeren van een 
luchtkwaliteitsonderzoek niet noodzakelijk. 
 
7e. Externe veiligheid 
Binnen het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen plaatsgebonden risico en 
groepsrisico. Het plaatsgebonden risico zegt iets over de theoretische kans op overlijden op een 
bepaalde plaats voor een persoon die een jaar lang op die plaats zou staan. Hiervoor geldt dat een 
kans groter dan 1 op de miljoen per jaar (10-6/jaar) onacceptabel wordt geacht.  
 
In tegenstelling tot het plaatsgebonden risico, dat in één getal kan worden uitgedrukt, wordt het 
groepsrisico door een (grafiek)lijn weergegeven. Naarmate de groep mogelijke slachtoffers groter 
wordt, moet de kans op zo’n ongeval kleiner zijn. Het invloedsgebied van het groepsrisico bedraagt 
het 1% letaliteitsgebied. De normen voor het groepsrisico weerspiegelen geen grenswaarde maar 
een oriënterende waarde. Dit houdt in dat bij de beoordeling van het groepsrisico het lokaal en 
regionaal bevoegd gezag de mogelijkheid geboden wordt om gemotiveerd van de oriënterende 
waarde af te wijken.  
 
In de omgeving van het projectgebied zijn enkele risicobronnen gelegen. Deze worden hieronder 
nader toegelicht. 
 
Stationaire bronnen 
De dichtstbijzijnde stationaire risicobron bevindt zich op ruim 1.100 meter ten westen van het 
projectgebied. Het betreft hier zwembad “De Zijl” aan de Paramaribostraat, alwaar sprake is van een 
opslagtank voor zwavelzuur. Deze tank heeft een capaciteit van 600 liter en valt daardoor niet onder 
de werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Daardoor is geen sprake van een 10-6 
plaatsgebonden risicocontour of van een aandachtsgebied groepsrisico.   
 
Omdat andere stationaire risicobronnen gelegen zijn op een afstand van meer dan 1.250 meter, 
reiken ook de bij deze bronnen behorende risicocontouren niet tot het projectgebied. De in de 
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omgeving aanwezige stationaire bronnen vormen geen belemmering voor de beoogde 
herontwikkeling. 
 
Transportroutes 
Over de rijksweg A4 worden gevaarlijke stoffen getransporteerd. Het projectgebied ligt hierbij langs 
wegvak Z6 (Knoopunt Burgerveen – Afrit 6a Zoeterwoude Rijndijk). Dit traject kent volgens het 
Basisnet Weg geen 10-6 plaatsgebonden risicocontour. Wel is sprake van een 
plasbrandaandachtsgebied van 30 meter. Aangezien de voorgenomen ontwikkeling op ongeveer 
1.000 meter van de A4 ligt, vormt het plasbrandaandachtsgebied geen belemmering. 
 
Volgens het Besluit transportroutes externe veiligheid gelden op een afstand van 200 meter of meer 
van een transportroute geen ruimtelijke beperkingen. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat 
toevoeging van personen op een afstand van meer dan 200 meter geen wezenlijke verandering van 
het groepsrisico oplevert. Omdat het projectgebied op grotere afstand van de transportroute over de 
A4 ligt, is nader onderzoek naar groepsrisico vanwege deze risicobron niet noodzakelijk.  
 
Rondom Leiderdorp liggen ook enkele hogedruk aardgasleidingen. Zo ligt aan de noord- en oostzijde 
een leiding met een diameter van circa 13 inch en een werkdruk van 40 bar. Direct ten zuiden van de 
rijksweg A4 ligt een leiding met eenzelfde werkdruk, maar met een diameter van 16 inch. De 10-6 
plaatsgebonden risicocontour van deze leidingen bedraagt 0 meter. Het invloedsgebied groepsrisico 
van deze leidingen bedraagt 150 c.q. 170 meter. Aangezien de minimale afstand tussen deze 
leidingen en het projectgebied ruimt 1.1100 meter bedraagt, heeft de beoogde ontwikkeling geen 
invloed op het groepsrisico. Een nadere verantwoording is daarom niet noodzakelijk.  
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat geen van de in de omgeving liggende risicobronnen leidt tot 
belemmeringen op de voorgenomen ontwikkeling.  
 
7f. Bodem 
Het wettelijk kader bij de bepaling van de mate en ernst van bodemverontreiniging wordt gevormd 
door de Wet bodembescherming (Wbb). Op grond van de mate en omvang van een verontreiniging 
in grond en/of grondwater wordt bepaald of, conform de Wbb, sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Hierop is de principiële noodzaak tot sanering gebaseerd. In de Wbb wordt 
op basis van risico’s voor mens en ecosystemen vervolgens onderscheid gemaakt tussen 
spoedeisende en niet spoedeisende sanering. Als een sanering spoedeisend is, dient hiermee binnen 
vier jaar aangevangen te worden. Wanneer geen sprake is van een spoedeisende sanering, kan deze 
worden uitgesteld totdat op de locatie een herinrichting en/of bestemmingswijziging aan de orde is.  
 
Ten behoeve van de transformatie van het bestaande gebouw zal geen sprake zijn van 
bodemverstorende werkzaamheden. Omdat het projectgebied volledig bebouwd is, is geen sprake 
van direct contact met de bodem in relatie tot het beoogde nieuwe gebruik. Gesteld wordt, dat de 
bodemgesteldheid geen belemmering vormt voor het verlenen van de vergunning. 
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7g. Archeologie 
Het archeologisch erfgoed wordt binnen Nederland als zeer waardevol beschouwd. De Wet op de 
Archeologische Monumentenzorg (WaMZ) legt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van 
het archeologische erfgoed bij de gemeente. Zo verplicht de WaMZ om bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan of bij afwijking daarvan rekening te houden met in de bodem aanwezige of te 
verwachten archeologische waarden. De feitelijke bescherming daarvan krijgt gestalte door het 
opnemen van regels in het bestemmingsplan ten aanzien van de afgifte van omgevingsvergunningen 
in die gebieden die als archeologisch waardevol zijn aangemerkt. 
 
Leiderdorp heeft in 2008 heeft een archeologische waarden- en verwachtingskaart opgesteld. Op 
deze kaart is het gehele projectgebied aangemerkt als ‘verstoord’. Hier worden dan ook geen 
archeologische waarden verwacht, waardoor het uitvoeren van een archeologisch onderzoek 
voorafgaand aan het uitvoeren van bodemverstorende werkzaamheden niet noodzakelijk is.  
 
Aangezien de ontwikkeling een transformatie betreft van een bestaand gebouw en realisatie van 
nieuwe gebouwen niet wordt beoogd, vinden sowieso geen bodemverstorende activiteiten plaats. 
Het uitvoeren van een archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk. Het aspect archeologie staat 
vergunningverlening niet in de weg. 
 
7h. Ecologie 
De Nederlandse natuurbescherming kent twee aspecten, te weten gebieds- en soortbescherming.  
 
Gebiedsbescherming 
Eén van de belangrijkste kaders voor gebiedsbescherming wordt sinds 1 januari 2017 gevormd door 
de Wet natuurbescherming. Deze wet regelt de bescherming van gebieden die als Natura 2000-
gebied zijn aangewezen. Wanneer in of in de directe nabijheid van een dergelijk gebied een activiteit 
plaatsvindt die leidt tot nadelige gevolgen voor het natuurgebied, dan dient hiervoor een vergunning 
te worden aangevraagd. Daarnaast bestaan gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk 
Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur); die gebieden worden beschermd via het 
ruimtelijk ordeningsrecht (Barro en/of provinciale structuurvisies).  
 
Uit een uitgevoerde quickscan4 blijkt, dat het projectgebied geen deel uitmaakt van een 
natuurgebied met een beschermde status, zoals Natura 2000. Het projectgebied maakt ook geen 
deel uit van het Natuurnetwerk Nederland en is niet aangemerkt als weidevogelgebied. Deze 
natuurgebieden liggen op grote afstand van het projectgebied en worden niet beïnvloed door de 
transformatie. De bestaande bebouwing en wegen vormen namelijk een (reeds verstorende) buffer.  
 
Soortbescherming 
Ook het aspect ’soortbescherming’ vindt sinds 1 januari 2017 zijn wettelijk kader in de Wet 
natuurbescherming; deze wet beschermt de in deze wet aangemerkte soorten planten en dieren, 
ongeacht waar die zich bevinden. Om de instandhouding van de beschermde soorten te waarborgen, 

                                                           
4 Otte Groen Advies, Quickscan flora en fauna Statenhof Leiderdorp, oktober 2018, projectnummer 18136. 
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moeten negatieve effecten op de instandhouding worden voorkomen. Hiertoe zijn in de wet 
verschillende verbodsbepalingen geformuleerd en zijn de soorten onderverdeeld in twee groepen:  

- strikt beschermde soorten, volgend uit de Vogel- en Habitatrichtlijn; 
- alle overige beschermde soorten, waaronder die uit de Rode Lijst. 

 
Uit de eerder aangehaalde quickscan blijkt, dat binnen het projectgebied diverse diersoorten te 
verwachten zijn. Zo kunnen algemeen voorkomende broedvogels voorkomen, waarvan de nesten 
niet jaarrond zijn beschermd. Door buiten het broedseizoen de werkzaamheden uit te voeren, 
worden negatieve effecten op deze soorten voorkomen. Vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond 
beschermd voorkomen, worden in het projectgebied niet verwacht. De beoogde ontwikkeling leidt 
ook niet tot een negatief effect op potentieel aanwezige voortplantingsplaatsen en vaste rust- en 
verblijfplaatsen van gebouw bewonende vleermuissoorten, aangezien de bebouwing niet als zodanig 
geschikt is. Ook foerageermogelijkheden en vliegroutes van vleermuizen worden niet negatief 
beïnvloed. Mogelijk dat in het projectgebied algemeen voorkomende diersoorten aanwezig zijn, 
welke door de provincie Zuid-Holland zijn vrijgesteld van een ontheffing. Hierbij kan gedacht worden 
aan pad, egel en muizen.   
 
Op basis van de conclusies uit de quickscan wordt gesteld, dat het uitvoeren van aanvullend 
onderzoek niet aan de orde is. Ook het aanvragen van een ontheffing is niet aan de orde. Wel blijft 
ten allen tijde de zorgplicht van kracht. De Wet natuurbescherming vormt geen belemmering voor de 
beoogde ontwikkeling binnen het projectgebied.  
 
7i. Besluit m.e.r. 
Milieueffectrapportage (m.e.r.) is geregeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (Wm) en in het 
Besluit m.e.r. In artikel 7.2 Wm wordt het doorlopen van de m.e.r.-procedure gekoppeld aan 
bepaalde in het Besluit m.e.r. opgenomen plannen en besluiten die verbonden zijn aan de eveneens 
in het Besluit m.e.r. weergegeven activiteiten. Het Besluit m.e.r. bevat hiertoe bijlagen, waarbij 
vooral de onderdelen C en D van belang zijn. Onderdeel C bevat activiteiten, plannen en besluiten 
waarvoor het maken van een m.e.r. verplicht is. Activiteiten, plannen en besluiten waarvoor een 
m.e.r.-beoordeling benodigd is, staan in onderdeel D. Voor beide onderdelen wordt per activiteit de 
drempelwaarden beschreven. 
 
Voor dit ruimtelijke onderbouwing is gekeken naar activiteiten die een m.e.r.-(beoordelings)plicht 
kennen. Hierbij is één activiteit gevonden die mogelijk m.e.r-(beoordelings)plichtig is, te weten: 

- D11.2: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip 
van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen, bij een oppervlakte van 100 hectare of meer 
aaneengesloten gebied en dat 2.000 woningen of meer omvat of een bedrijfsvloeroppervlakte 
van 200.000 m2 of meer betreft. 

 
De beoogde ontwikkeling betreft de transformatie van een bestaand kantoorgebouw naar een 
appartementencomplex bestaande uit 206 studentenwoningen. Hiertoe wordt het bestaande pand 
opgetopt. Daarmee is de beoogde wijziging ruimschoots onder de in categorie D11.2 genoemde 
grenswaarden gelegen. Daarnaast blijkt uit jurisprudentie, dat de transformatie van een pand niet 
wordt aangemerkt als een stedelijk ontwikkelingsproject, waardoor het uitvoeren van een m.e.r.(-
beoordeling) niet aan de orde is. Ook wordt opgemerkt, dat het projectgebied midden in de 
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stedelijke omgeving van Leiderdorp ligt en deel uitmaakt van een gebied met een mix aan 
centrumfuncties en woningen. Daarnaast blijkt uit § 5 dat de verkeersaantrekkende werking afneemt 
ten opzichte van het bestaande gebruik. Eventuele nadelige milieugevolgen zijn dan ook uit te 
sluiten.   
 
8. Conclusie 
Uit bovenstaande onderbouwing blijkt dat de transformatie van het kantoorgebouw in 
overeenstemming is met het beleid en wet- en regelgeving van de diverse overheden. Het initiatief 
voldoet aan de gemeentelijke aanpak ten aanzien van de kantorenleegstand waarbij zoveel mogelijk 
incourante kantoorgebouwen uit de markt worden gehaald door te stimuleren deze te 
herontwikkelen en/of te transformeren.  
 
Uit de milieuparagraaf blijkt, dat de transformatie ten behoeve van 206 studentenwoningen niet 
leidt tot aantasting van de bestaande omgevingskwaliteit. Wel dienen vanwege het aspect geluid 
hogere grenswaarden te worden verleend. 
 
Na verlening van de omgevingsvergunning, waartoe onderhavig document dient als ruimtelijke 
onderbouwing voor de toepassing van de kruimelprocedure, is het toegestaan om het gebouw te 
gebruiken voor de functies zoals beschreven in vergunningsaanvraag.  
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Samenvatting
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Het gaat hier om een herbestemming van een 
bestaand kantoorgebouw tot studentenwoningen. 
Gezien het bestaande gebouw kan dit niet anders 
dan met eenzijdig georiënteerde woningen en 
hebben niet alle woningen een geluidsluwe gevel. 
Formeel gelden er vanuit het Bouwbesluit geen 
eisen ten aanzien van de geluidwering van de gevel, 
maar als akoestische compensatie zetten wij in op 
een waarde van het binnenniveau van 33 dB, 
vergelijkbaar met de eis voor nieuwbouw-woningen. 
Daarnaast zullen ook de woningscheidende wanden 
een nieuwbouwkwaliteit krijgen. In dit rapport 
tonen we aan hoe we het binnenniveau van 33 dB 
kunnen bereiken. 

Door Mobius Consult is een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd naar de geluidsbelasting door 
wegverkeer. De geluidsbelasting is maximaal 66 dB 
ter plaatse van de zuid- en westgevel, de andere 
gevels hebben een lagere geluidsbelasting. 

Resultaten
Bij de tussenwoningen met een steenachtige gevel 
kunnen onderstaande voorzieningen worden 
toegepast:
• Dubbel glas met RA,tr > 28,5 dB(A), bijvoorbeeld 

4-12-6 beglazing.

Bij de kopwoningen met een steenachtige gevel 
kunnen onderstaande voorzieningen worden 
toegepast:
• Dubbel glas met RA,tr > 32,3 dB(A), bijvoorbeeld 

(Glas SGG Climalit Acoustic 27/36 LST)

Bij de tussenwoningen met een lichte 
gevelconstructie kunnen onderstaande 
voorzieningen worden toegepast:
• Dubbel glas met RA,tr > 32,3 dB(A), bijvoorbeeld 

(Glas SGG Climalit Acoustic 27/36 LST)
• Colorbel met HSB achterwand van circa 160 mm 

(massa 40 kg/m²) met RA,tr > 33 dB(A).

Glas 4-12-6

Glas SGG Climalit Acoustic 27/36 LST

Colorbel met HSB achterwand massa 40 kg/m²

Colorbel met HSB achterwand massa 55 kg/m²

Bij de kopwoningen met een lichte 
gevelconstructie kunnen onderstaande 
voorzieningen worden toegepast:
• Dubbel glas met RA,tr > 32,3 dB(A), bijvoorbeeld 

(Glas SGG Climalit Acoustic 27/36 LST)
• Colorbel met HSB achterwand van circa 180 mm 

(massa 55 kg/m²) met RA,tr > 37 dB(A).

Alle woningen aan de achtergevel (oost- en 
noordgevel), kunnen volstaan met de onderstaande 
voorzieningen:
• Dubbel glas met RA,tr > 28,5 dB(A), bijvoorbeeld 

4-12-6 beglazing.
• Colorbel zonder HSB achterwand.
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Project

1. Inleiding

Citystone Group B.V. heeft besloten het 
kantoorgebouw Statenhof, ter plaatse van de 
‘Winkelhof’ te Leiderdorp te renoveren en 
herbestemmen voor studentenwoningen. Dit 
betreft met name aanpassingen aan de bestaande 
bouw met gedeeltelijke uitbreiding en 
toevoegingen.

De begane grond bevat commerciële functies, 
bergingen en een fietsenstalling. Deze blijven 
grotendeels ongewijzigd. Wel wordt hier een 
nieuw studeercentrum en een nieuwe wasruimte 
gerealiseerd. Op verdieping 1 t/m 6 komen 
zelfstandige studentenwoningen voor 
kamergewijze verhuur. Daarnaast komt er een 
algemene ruimte op de 3e verdieping.

Op de 4e en 7e verdieping wordt een optopping
van elk één bouwlaag gerealiseerd met 
zelfstandige studentenwoningen.

Betrokkenheid DGMR
DGMR Bouw B.V. treedt hierbij op als adviseur op 
het gebied van brandveiligheid en bouwfysica. 

Het voorliggende rapport betreft het vaststellen 
van de juridische kaders voor de bouwfysica en 
de toetsing hierop.

Eisen
De wetgeving die voor dit project van toepassing 
is, is vastgelegd in:
• Wet geluidhinder en beleid gemeente.
• Bouwbesluit 2012 zoals van toepassing tijdens 

verstrekkingsdatum van deze rapportage.
• Regeling Bouwbesluit 2012 zoals van 

toepassing tijdens verstrekkingsdatum van 
deze rapportage.

Uitgangspunt voor de kwaliteit is de minimaal 
vereiste kwaliteit volgens de geldende wet- en 
regelgeving, waarnaast op sommige punten een 
hogere ambitie nagestreefd wordt (comfort). Dit 
wordt per onderwerp behandeld.

Statenhof Leiderdorp/transformatie studentenhuisvesting | B.2018.1094.01.R001

De volgende punten uit het beleid van de 
gemeente zijn met name relevant:
• Slechts bij uitzondering kan voor wegverkeer 

een hogere waarde worden vastgesteld die 
hoger ligt dan 58 dB. Hiervoor is een 
uitgebreide motivering nodig die duidelijk 
maakt waarom het noodzakelijk is om af te 
wijken van het geluidsbeleid, zoals 
vervangende nieuwbouw binnen de bestaande 
structuur, waar de speelruimte ontbreekt om 
op grotere afstand van de weg te bouwen.

• Bij een geluidsbelasting hoger dan 53 dB wordt 
akoestische compensatie toegepast.

• Voor nog niet geprojecteerde woningen kan 
alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten 
hoogste toelaatbare geluidsbelasting worden 
vastgesteld als voldoende verzekerd wordt, dat 
de verblijfsruimten, alsmede ten minste één 
van de tot de woning behorende buitenruimten 
niet aan de uitwendige scheidingsconstructie 
worden gesitueerd waar de hoogste 
geluidsbelasting optreedt, tenzij uit 
overwegingen van stedenbouw of 
volkshuisvesting zich daar tegen verzetten; in 
dat geval wordt de buitenruimte afsluitbaar 
uitgevoerd.

• Bij een waarde vanaf 53 dB wordt gestreefd 
naar ten minste één stille gevel (< 48 dB).

Akoestische compensatie
Het gaat hier om een herbestemming van een 
bestaand kantoorgebouw tot studentenwoningen. 
Gezien het bestaande gebouw kan dit niet anders 
dan met eenzijdig georiënteerde woningen en 
hebben niet alle woningen een geluidsluwe gevel. 
Formeel gelden er vanuit het Bouwbesluit geen 
eisen ten aanzien van de geluidwering van de 
gevel, maar als akoestische compensatie zetten 
wij in op een waarde van het binnenniveau van 
33 dB, vergelijkbaar met de eis voor nieuwbouw-
woningen. Daarnaast zullen ook de woning-
scheidende wanden een nieuwbouwkwaliteit 
krijgen. In dit rapport tonen we aan hoe we het 
binnenniveau van 33 dB kunnen bereiken. 

Hogere waarden beleid
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Situatie Statenhof Leiderdorp

2. Toetsingskader
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Nieuwbouw

Verbouw

Bestaande bouw

Rechtens verkregen niveau

Vergunningniveau

Bestaand bouwdeel

Geen functiewijziging

Geen bouwkundige 
aanpassing

Rechtens verkregen niveau met als 

minimum niveau bestaande bouw 

Bouwkundige  
aanpassing

Verbouwniveau (onderdeel nieuwbouw) met als 
ondergrens niveau bestaande bouw voor het te 

wijzigen element 

Functiewijziging

Geen bouwkundige 
aanpassing

Niveau bestaande bouw van de nieuwe 
gebruiksfunctie

Bouwkundige  
aanpassing

Niveau nieuwbouw

Verbouwniveau (onderdeel nieuwbouw) met als 
ondergrens niveau bestaande bouw voor het te 

wijzigen element  

Verbouwniveau (onderdeel nieuwbouw) met als 
ondergrens niveau bestaande bouw voor het te 

wijzigen element  

Aan bestaand   
bouwdeel

Aan nieuw       
bouwdeel

Nieuw bouwdeel

Het bestaande gebouw wordt gerenoveerd om 
deze geschikt te maken voor een woonfunctie 
voor studentenhuisvesting met kamergewijze
verhuur, ook vindt er een gedeeltelijke 
uitbreiding plaats. Hierdoor is het hiernaast 
afgebeelde blauwe pad van toepassing. 

Voor het bestaande gebouw geldt het volgende 
niveau:

Verbouwniveau
Voor een groot deel van de aspecten is het 
verbouwniveau van toepassing met als ondergrens 
niveau bestaande bouw. 

Voor een aantal aspecten is er sprake van een 
rechtens verkregen niveau. Dit niveau is de 
kwaliteit zoals vastgelegd op vergunde 
informatie. Als deze stukken niet aanwezig zijn, 
betreft het rechtens verkregen niveau de actuele 
situatie. Het rechtens verkregen niveau mag 
nooit lager zijn dan de bestaande bouweisen.
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3. Situatie & geluidsbelasting
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Geluidsbelasting

Het gebouw wordt vooral ter plaatse van de 
voorgevel geluidsbelast door wegverkeer.

Door Mobius Consult is een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting 
door wegverkeer. De geluidbelasting is 
maximaal 66 dB ter plaatse van de zuid- en 
westgevel, de andere gevels hebben een 
lagere geluidsbelasting. 

In de afbeelding hiernaast is de berekende 
gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek 
Wgh) weergegeven, uitgesplitst per 
verdieping. 

De aangehouden belastingen voor de gevels 
staan in de tabel benoemd. 

Gevels Ruimte Geluidsbelasting

Voorgevels W / Z 1e – 4e verdieping 66 dB

5e – 7e verdieping 64 dB

Kopgevels N / O 1e – 7e verdieping 56 dB

Achtergevels N / O 1e – 4e verdieping 45 dB
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4. Berekening | Voorzieningen

Statenhof Leiderdorp/transformatie studentenhuisvesting | B.2018.1094.01.R001

Uitgangspunten berekening

Geluidsbelasting Zoals weergegeven (wegverkeer)

Oppervlakten en maten van 
gevels en openingen

Volgens tekeningen d.d. 26-10-2018 en aanvullende 
info.

Materialisatie (aannames a.d.h.v. details en tekeningen) RA,tr

Gesloten vlakken Steenachtige spouwmuur 400kg/m2 51,2 dB(A)

Gesloten vlakken Steenachtige spouwmuur 200kg/m2 46,2 dB(A)

Lichte paneelconstructie Colorbel met HSB achterwand van circa 160 mm 
(massa 40 kg/m²)

33,0 dB(A)

Lichte paneelconstructie Colorbel met HSB achterwand van circa 180 mm 
(massa 55 kg/m²)

37,0 dB(A)

Beglazing Glas 4-12-6 (luchtgevuld) 28,5 dB(A)

Beglazing Glas SGG Climalit Acoustic 27/36 LST 32,3 dB(A)

Kozijnen (nieuw) Dubbelwandig kunststof kozijnprofiel 33,3 dB(A)

Kierdichting te openen delen Dubbele dichting 40,0 dB(A)

Kozijnaansluiting op wand Schuimband + afdeklat 50,8 dB(A)

Ventilatie Mechanische toe- en afvoer

Bepalingsmethode
De karakteristieke geluidwering van de gevel GA,k

dient conform het Bouwbesluit te worden 
bepaald conform NEN 5077 (versie 2006 inclusief 
wijzigingsblad C3:2012). 

Dit is echter een meetmethode. Deze 
meetmethode wordt goed benaderd door de 
rekenmethode NPR 5272 (versie 2003 plus 
C1:2005). Deze NPR is gebaseerd op de Europese 
norm NEN EN 12354-3 (versie 2000). Dit is de 
meest actuele en algemeen geaccepteerde 
rekenmethode die ook wordt aangewezen in 
artikel 6.3 van het Reken en Meetvoorschrift 
Geluid 2012, behorende bij de Wet geluidhinder.

Voor de berekening van de geluidwering van de 
gevel is gebruik gemaakt van de methode 
‘NPR 5272’ met het door DGMR ontwikkelde 
computerprogramma Geluidwering Gevels, 
versie 4.51.

1e verdieping

3e verdieping

Maatgevende ruimten
Voor de maatgevende verblijfsruimten zijn de 
maatregelen bepaald waarmee kan worden 
voldaan aan de nieuwbouweis. 

De volgende (representatieve) ruimten zijn 
getoetst (deze zijn in de plattegronden hiernaast 
in rood aangegeven):
1. Tussenwoning 1e verdieping (22.85 m2)
2. Hoekwoning 1e verdieping (30.42 m2)
3. Tussenwoning 3e verdieping (21.00 m2)
4. Hoekwoning 3e verdieping (24.10 m2)
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4. Berekening | Toelichting op voorzieningen
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Bij de berekening van de geluidwering van de 
gevel is uitgegaan van het Europese spectrum 
wegverkeer/traffic (index RA;tr). Bij de verdere 
uitwerking van glastype en andere bouw-
kundige elementen dient de door de fabrikant 
aangeleverde geluidwering opgegeven te zijn 
in dit spectrum.

Gesloten gevel
Metselwerk buitenspouwblad met prefab beton 
binnenspouwblad met RA,tr > 51 dB(A).

Een deel van de gevel bestaat uit een 
metselwerk buitenspouwblad met een RA,tr >
46 dB(A).

De gevel wordt aan de binnenkant na-
geïsoleerd, dit heeft echter geen effect op de 
geluidsisolatie.

Bij de tussenwoningen met een steenachtige 
gevel kan onderstaand glas worden toegepast:
• Dubbel glas met RA,tr > 32,3 dB(A). 

(Bijvoorbeeld glas SGG Climalit Acoustic
27/36 LST of gelijkwaardig)

• Voor de overige ruimten kan worden 
volstaan met dubbel glas met RA,tr > 28,5 
dB(A). (bijvoorbeeld 4-12-6 luchtgevuld)

Bij door leverancier verstrekte laboratorium-
gegevens moet een standaardcorrectie van -
1.5 dB op de RA,tr in mindering worden 
gebracht.  

Wij rekenen met een luchtgevulde beglazing. 
Een gasvulling met Argon (zoals vaak bij HR++-
glas) heeft geen aantoonbaar effect op de 
geluidsisolatie en is derhalve gelijk gesteld 
aan een luchtgevulde beglazing.

Dit is een voorzet voor beglazing op basis van 
de benodigde RA,tr waarde. Let bij de 
definitieve samenstelling van het glas naast 
RA,tr waarde ook op de U-waarde, ZTA/LTA en 
eventuele mechanische sterkte en gewicht.

De naaddichting bij de diverse bouwkundige 
aansluitingen dient aan de binnenzijde te 
worden aangebracht. Om te kunnen spreken 
van goed gedichte naden is toepassing van 
flexibele, elastisch blijvende, kitsoorten (bij 
voorkeur op siliconenbasis) vereist. De 
uitvoering dient zorgvuldig te gebeuren.

Bij naadbreedten groter dan 5 à 6 mm 
verdient, in verband met de kitdosering, een 
opencellig kunststof schuimband als rugvulling
aanbeveling. Opencellig schuimband is op zich 
niet geluiddicht. Dit is alleen het geval als het 
zodanig gebruikt wordt dat het sterk 
gecomprimeerd is in de eindsituatie (tot circa 
25% van de oorspronkelijke dikte). Naden 
breder dan 20 mm kunnen niet goed worden 
gedicht en dienen daarom te worden 
vermeden.

Er wordt door middel van mechanische 
ventilatie toe- en afvoer geventileerd.

De bestaande aluminium kozijnen worden 
vervangen door kunststof kozijnen.

Bij de kozijnen moet rondom een goede dubbele 
kier- en naaddichting worden toegepast. 

Hiervoor zijn in het algemeen de volgende zaken 
van belang:

Bij de te openen delen is het noodzakelijk om 
meerpuntsknevelsluitingen aan te brengen 
(minimaal twee bij een hoogte ≤ 1.6 m en 
minimaal drie bij een hoogte > 1.6 m). De 
bewegende delen moeten zodanig zijn 
afgehangen dat de kierdichtingsprofielen 
voldoende worden ingedrukt.

De kierdichtingsprofielen moeten op de hoeken 
aan elkaar gelast worden, dan wel moeten ze 
ingeknipt worden conform de richtlijnen van de 
leverancier. 

Algemeen Glas

Kierdichting

Naaddichting Ventilatie

Kozijnen

Uitgangspunt voor de kozijnen zijn standaard 
dubbelwandige kunststof kozijnen met RA,tr > 33,3 
dB(A). 

Eventueel zou in de achtergevel volstaan kunnen 
worden met nog lichtere kozijnen (RA,tr > 30 
dB(A). 

Lichte paneelconstructie

De lichte paneelconstructie dient te bestaan 
uit de volgende opbouw:
Colorbel met HSB achterwand van circa 160 
mm (massa 40 kg/m²) met RA,tr > 33 dB(A).

De hoekwoningen ter plaatse van de 
tussenverdieping, optopping 4e en 7e

verdieping, hebben een echter meer massa 
nodig om te voldoen:
Colorbel met HSB achterwand van circa 180 
mm (massa 55 kg/m²) met RA,tr > 37 dB(A).
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Binnenniveau`s

Met de uitgangspunten zoals benoemd op 
voorgaande pagina’s voldoen alle ruimten aan de 
eisen volgens het Bouwbesluit. De resulterende 
waarden zijn als volgt.

Bij de tussenwoningen met een steenachtige gevel 
kunnen onderstaande voorzieningen worden 
toegepast:
• Dubbel glas met RA,tr > 28,5 dB(A), bijvoorbeeld 

4-12-6 beglazing.

Bij de kopwoningen met een steenachtige gevel 
kunnen onderstaande voorzieningen worden 
toegepast:
• Dubbel glas met RA,tr > 32,3 dB(A), bijvoorbeeld 

(Glas SGG Climalit Acoustic 27/36 LST)

Bij de tussenwoningen met een lichte 
gevelconstructie kunnen onderstaande 
voorzieningen worden toegepast:
• Dubbel glas met RA,tr > 32,3 dB(A), bijvoorbeeld 

(Glas SGG Climalit Acoustic 27/36 LST)
• Colorbel met HSB achterwand van circa 160 mm 

(massa 40 kg/m²) met RA,tr > 33 dB(A).

Bij de kopwoningen met een lichte gevelconstructie 
kunnen onderstaande voorzieningen worden 
toegepast:
• Dubbel glas met RA,tr > 32,3 dB(A), bijvoorbeeld 

(Glas SGG Climalit Acoustic 27/36 LST)
• Colorbel met HSB achterwand van circa 180 mm 

(massa 55 kg/m²) met RA,tr > 37 dB(A).

Verdieping Ruimte Eis 
binnen-
niveau

Maatregelen glas/paneelconstructies Binnenniveau
berekend

Verdieping 1 Tussenwoning 33 dB - Glas 4-12-6 (luchtgevuld) 32,7 dB

Hoekwoning 33 dB - Glas SGG Climalit Acoustic 27/36 LST 
- Colorbel met HSB achterwand van circa 160 mm (massa 40 
kg/m²)

33,1 dB

Verdieping 3 Tussenwoning 33 dB - Glas SGG Climalit Acoustic 27/36 LST 
- Colorbel met HSB achterwand van circa 160 mm (massa 40 
kg/m²)

31,7 dB

Hoekwoning 33 dB - Glas SGG Climalit Acoustic 27/36 LST 
- Colorbel met HSB achterwand van circa 180 mm (massa 55 
kg/m²)

33,5 dB

Glas 4-12-6

Glas SGG Climalit Acoustic 27/36 LST

Colorbel met HSB achterwand massa 40 kg/m²

Colorbel met HSB achterwand massa 55 kg/m²

Alle woningen aan de achtergevel (oost- en 
noordgevel), kunnen volstaan met de onderstaande 
voorzieningen:
• Dubbel glas met RA,tr > 28,5 dB(A), bijvoorbeeld 

4-12-6 beglazing.
• Colorbel zonder HSB achterwand.
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Parkeerbehoefte studentenwoningen Statenhof Leiderdorp 

1 Inleiding 

1.1 Over de geplande herontwikkeling 

Citystone Group heeft het leegstaande kantoorpand Statenhof in Leiderdorp (Reaal 1-6) verworven 

met het oog op transformatie naar 206 zelfstandige studentenwoningen voor met name 

internationale studenten. Het gebouw ligt in het centrum van Leiderdorp en grenst aan 

winkelcentrum Winkelhof. Vanaf het winkelcentrum is er een hoogwaardige busverbinding (R-NET 

410) naar Leiden.  

 

Figuur 1 Bereikbaarheid Statenhof 

 

 

Wat is de parkeerbehoefte na realisatie? 

Citystone Group is met de gemeente in gesprek over de parkeernormering die geldt voor de te 

ontwikkelen locatie. In principe dient te worden uitgegaan van de parkeernormering zoals 

beschreven in het parkeerbeleidsplan van de gemeente Leiderdorp. Het parkeerbeleidsplan biedt 

echter ruimte om gemotiveerd af te wijken van de vastgelegde normen. Dit kan, mits de 

initiatiefnemer met een gedegen onderbouwd en aannemelijk parkeervoorstel komt. 

 

De gemeente Leiderdorp heeft Citystone Group gevraagd een passende parkeerbehoefte voor de 

beoogde ontwikkeling te onderbouwen. Citystone Group heeft hier vervolgens adviesbureau Ecorys 

voor benaderd. De voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van het onderzoek door 

Ecorys.   
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Parkeerbehoefte studentenwoningen Statenhof Leiderdorp 

1.2 Leeswijzer 

In deze notitie is een onderbouwing beschreven voor een passende parkeernorm voor de beoogde 

ontwikkeling. De berekening is gebaseerd op het voorlopige programma. Het definitieve 

programma moet nog worden vastgesteld. 

 

We beginnen in hoofdstuk 2 met een berekening van de parkeerbehoefte conform de vigerende 

parkeernormen van de gemeente Leiderdorp. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 gekeken in hoeverre 

de parkeernormen passen bij dit project. In hoofdstuk 4 sluiten we af met een advies over de 

verwachte parkeerbehoefte. 
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2 Parkeerbehoefte volgens vigerende 
parkeernormen 

2.1 Projectkenmerken 

Om te kunnen bepalen welke gemeentelijke parkeernormen in welke mate gehanteerd moeten 

worden, is het van belang dat het programma in kaart wordt gebracht. Het projectplan omvat de 

transformatie van het kantoorgebouw Statenhof tot 206 zelfstandige studentenwoningen. Het 

gebouw ligt in het centrum van Leiderdorp direct aan het winkelcentrum Winkelhof. In de huidige 

situatie beschikt het pand niet over eigen parkeerplaatsen. Het nabijgelegen parkeerterrein 

Winkelhof is openbaar.  

 

2.2 Vigerende parkeernormen 

De gemeente Leiderdorp hanteert parkeernormen bij de nieuw- en verbouw van vastgoed. De 

parkeernorm beschrijft hoeveel parkeerplaatsen er bij nieuwe woningen op het eigen terrein 

aangelegd moeten worden. In het parkeerbeleidsplan staat dit voor verschillende functies 

aangegeven.  

 

De functie ‘kamer’ sluit het meeste aan bij de geplande woningbouw en is als volgt gedefinieerd: 

‘(onzelfstandige) woonruimte waarbij douche, keuken en/of toilet gedeeld wordt met andere 

bewoners (voorbeeld: studentenkamer)’. De gemeente Leiderdorp hanteert een parkeernorm van 

0,3 per woning voor de functie ‘kamer’. Hiervan is 0,2 bestemd voor bezoekersparkeren en 0,1 voor 

parkeren door bewoners. Daarnaast wordt er in de parkeernormen van Leiderdorp rekening 

gehouden met een extra reservering ten behoeve van toekomstige automobiliteit. Deze extra 

reservering hoeft niet direct te worden aangelegd bij het realiseren van het plan en kan in eerste 

instantie als groenvoorziening worden uitgevoerd. Voor de functie ‘kamer’ is de reservering 0,1 

parkeerplaats per kamer.  Met een norm van 0,3 parkeerplaats per kamer is de normatieve 

parkeerbehoefte 62 parkeerplaatsen. De parkeervraag van bewoners en bezoekers is niet op alle 

momenten van de week even hoog. Houden we hier rekening mee1, dan volgt dat de 

parkeerbehoefte op het drukste moment (werkdagavond) 52 parkeerplaatsen is.  

 

Tabel 1 Parkeerbehoefte o.b.v. vigerende normen (zonder reservering) 

Functie Werkdag-

overdag 

Werkdag-

middag 

Werkdag-

avond 

Koop-

avond 

Werkdag-

nacht  

Zaterdag-

middag 

Zaterdag-

avond 

Zondag-

middag 

Aanwezigheidspercentages 

bewoners 
50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70% 

Parkeerplekken Bewoners 10,3 10,3 18,5 16,5 20,6 12,4 16,5 14,4 

Aanwezigheidspercentages 

bezoekers 
10% 20% 80% 70% 0% 60% 80% 70% 

Parkeerplekken Bezoekers 4,1 8,2 33,0 28,8 - 24,7 33,0 28,8 

Totaal2  15   19  52 46 21 38 50 44 

                                                        
1  O.b.v aanwezigheidspercentages uit meest actuele CROW-publicatie 381 (2018). Deze waarden wijken af van de 

percentages in het Parkeerbeleidsplan 2012 die uitgaan van CROW-publicatie 182. De belangrijkste reden waarom 

Ecorys van deze recentste richtlijnen uitgaat is dat hierin een onderscheid is aangebracht tussen bewoners en bezoekers. 

Aangezien bij studentenwoningen het bezoekersparkeren een relatief groot aandeel heeft, is het belangrijk om dit 

onderscheid aan te brengen.  
2  Totalen zijn naar boven afgerond. 
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2.3 Toekennen van parkeerplaatsen aan te amoveren functies 

De huidige functie van het gebouw is een combinatie van kantoorfunctie en detailhandel. Door de 

transformatie naar studentenwoningen zullen parkeerplaatsen vrijkomen die voorheen werden 

gebruikt door de medewerkers van bedrijven en het winkelend publiek. Deze parkeerplaatsen 

liggen in dit geval op openbaar eigen terrein (parkeerterrein Winkelhof).  

 

De gemeente Leiderdorp hanteert de regel dat de parkeervraag in de openbare publieke ruimte van 

het laatste legale gebruik van het gebouw of terrein mag worden afgetrokken van de berekende 

parkeervraag van de nieuwe situatie, mits de geamoveerde functie minder dan vijf jaar geleden in 

gebruik was. Om de parkeervraag van de geamoveerde functie te berekenen wordt de vigerende 

parkeernorm gehanteerd zonder extra toekomstige reservering. Er dient verder rekening te worden 

gehouden met dubbelgebruik om te voorkomen dat er meer parkeerplaatsen worden toegekend 

aan de geamoveerde functie dan er werkelijk beschikbaar zijn op openbaar publiek terrein.  

 

Het kantoor heeft een oppervlakte van 1.140 m2 en de detailhandel 546 m2. Op basis van de 

geldende parkeernormen (zonder reservering) is de normatieve parkeerbehoefte 35 parkeer-

plaatsen. Wanneer we rekening houden met het aanwezigheidspercentages3 voor beide functies 

op het maatgevende moment in de omgeving (zaterdag- en zondagmiddag) vertaalt zich dat in een 

parkeerbehoefte van 26 (tabel 2). Dit aantal mag in mindering worden gebracht op de 

parkeerbehoefte van de nieuwe woningen (tabel 1). Na aftrek van de parkeerplaatsen van de te 

amoveren functies, blijkt de maximale parkeerbehoefte op basis van de vigerende normen 50 

parkeerplekken (op zaterdagavond) (tabel 3).  

 

Tabel 2 Parkeerbehoefte te amoveren functies 

  Opp Norm WO WM WA KA WN ZAM ZAA ZOM 

Aanwezigheidspercentages 

Detailhandel 

  30% 60% 10% 75% 0% 100% 0% 100% 

Te amoveren 

detailhandel (vvo) 

 546   4,6   7,5   15,1   2,5   18,8   -     25,1   -     25,1  

Aanwezigheidspercentages 

Kantoor 

  100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 

Te amoveren  

kantoor (bvo) 

1.140 1,2 13,7 13,7 0,7 0,7 - 0,0 - - 

Totaal te amoveren4   22 29 4 20 0 26 0 26 

 

Tabel 3 Aantal benodigde parkeerplekken op basis van gemeentelijke normen.  

  Werkdag 

ochtend 

Werkdag 

middag 

Werkdag 

avond 

Koop 

avond 

Werkdag 

nacht 

Zaterdag 

middag 

Zaterdag 

avond 

Zondag 

middag 

Parkeerbehoefte (tabel 1)  15   19  52 46 21 38 50 44 

Te amoveren functies (tabel 2) 22 29 4 20 0 26 0 26 

Benodigde parkeerplekken 0 0 49  26 21 12 50 19 

   

                                                        
3 O.b.v aanwezigheidspercentages uit meest actuele CROW-publicatie 381 (2018). Deze waarden wijken af van de percentages  

in het Parkeerbeleidsplan 2012 die uitgaan van CROW-publicatie 182. Voor detailhandel is voor de zondagmiddag uitgegaan  

van een koopzondag aangezien de winkels op de zondagmiddag open zijn. 
4 Alle totalen zijn naar boven afgerond. 
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3 In hoeverre zijn de vigerende 
parkeernormen passend? 

3.1 Hoeveel procent van de studenten heeft een auto? 

Het CBS heeft onderzoek gedaan naar het autobezit onder studenten. Studenten die in zeer sterk 

stedelijk gebied wonen, waaronder studentensteden, hebben het minst vaak een auto. Van alle 

universiteitssteden hebben de Leidse studenten het laagste autobezit. Slechts 3 procent van hen 

heeft een auto5. Dit cijfer betreft het autobezit onder de studenten die wonen waar ze studeren. Kijk 

je naar alle studenten in Nederland dan heeft 8 procent een auto. Om een zo’n accuraat mogelijk 

beeld te krijgen van het autobezit onder de toekomstige studenten in Statenhof heeft Ecorys bij drie 

vergelijkbare studentencomplexen in Leiden en Leiderdorp een enquête uitgevoerd (zie bijlage). 

Hieruit blijkt dat gemiddeld 10 procent van de Nederlandse studenten in Leiden en Leiderdorp een 

auto bezit. 

  

Over het autobezit van internationale studenten is vanuit de literatuur niet veel bekend. Het 

onderzoek dat bij ons bekend is, laat wel zien dat internationale studenten gemiddeld een lager 

autobezit hebben dan Nederlandse studenten. Dit blijkt ook uit de enquête: gemiddeld 10% van de 

Nederlandse studenten in Leiden en Leiderdorp is in het bezit van een auto, terwijl slechts 2% van 

de internationale studenten een auto in bezit heeft.  

 

Van de uitwonende studenten in Leiden is 1/3 een internationale student en 2/3 Nederlands. 

Hiervan uitgaande, zal gemiddeld 7% van de studenten een auto bezitten. Om deze reden 

adviseert Ecorys een norm van 0,07 parkeerplaats per kamer. Met deze norm zijn er op het 

maatgevende moment (werkdag nacht) maximaal 15 parkeerplekken nodig (tabel 4).  

 

Tabel 4. Parkeerbehoefte bewoners bij 33/66 verdeling tussen internationale en Nederlandse studenten. 

Functie Werkdag-

ochtend 

Werkdag-

middag 

Werkdag-

avond 

Koop-

avond 

Werkdag-

nacht 

Zaterdag-

middag 

Zaterdag-

avond 

Zondag-

middag 

Bewoners 7,21 7,21 12,98 11,54 14,42 8,65 11,54 10,09 

 

3.2 Norm bezoekersparkeren aan de hoge kant 

In het Parkeerbeleidsplan wordt uitgegaan van een norm voor bezoekers van 0,2 parkeerplaatsen 

per kamer. Deze norm is gelijk aan de kencijfers van het CROW.  

 

Recente inzichten over bezoekersparkeren bij grote wooncomplexen tonen echter dat deze norm 

aan de hoge kant is6. Op basis van data uit gedigitaliseerde bezoekersregelingen is bekend dat 1 

parkeerplaats per 10 woningen voor bezoek veelal voldoet. Dit is echter niet specifiek gericht op 

studentenwoningen. In de enquête heeft Ecorys studenten daarom gevraagd naar de mate van 

bezoek. Op basis van de resultaten heeft Ecorys een overzicht van bezoekersnom per dag(deel) 

kunnen samenstellen. Nederlandse studenten krijgen gemiddeld vaker bezoek dat met de auto 

komt dan internationale studenten. Wanneer we uit gaan van een verdeling waarbij één derde deel 

van de bewoners internationaal, en twee derde deel van de bewoners Nederlands is, komen we uit 

op een maximale bezoekersparkeerbehoefte van 19 parkeerplaatsen voor de bezoekers (zie tabel 

5). 
                                                        
5  2018 03, CBS, Artikel “autobezit jongeren in stad helft van dat op platteland” 
6  2018 02, Spark, 1 parkeerplaats voor het bezoek van 10 woningen volstaat? 
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Tabel 5 Parkeerbehoefte bezoekers bij een 33/66 verdeling tussen internationale en Nederlandse 

studenten.  

Functie Werkdag-

ochtend 

Werkdag-

middag 

Werkdag-

avond 

Koop-

avond 

Werkdag-

nacht 

Zaterdag-

middag 

Zaterdag-

avond 

Zondag-

middag 

Kencijfer 0,00 0,01 0,03 0,03 0,00 0,05 0,09 0,04 

Parkeerplekken  -    1.37 5.49 5.49 - 10.30 18.54 8.24 

 

 

3.3 Reservering voor groei autobezit lijkt niet nodig 

In de parkeernormen van Leiderdorp wordt rekening gehouden met een extra reservering ten 

behoeve van toekomstige automobiliteit. Voor woningen gericht op jongeren/studenten is deze 

reservering naar opvatting van Ecorys overbodig. Over het algemeen wordt nog steeds een 

stijgende automobiliteit voorspeld, maar het autobezit onder jongeren (18-30 jaar) is redelijk stabiel 

en daalt de afgelopen jaren zelfs licht7. Dit is een trend die ook in andere Westerse landen te zien 

is. Het autobezit van 18 tot 30-jarigen is nu lager dan tien 10 jaar geleden. Begin 2005 hadden 

313 van de 1.000 jongeren een auto, in 2018 zijn dat er 2878. Onderstaande grafiek toont de 

ontwikkeling van het autobezit onder jongeren over de afgelopen 12 jaar. Te zien is dat het 

autobezit redelijk stabiel is en licht daalt.  

 

Figuur 2 Ontwikkeling bezit personenauto’s jongeren  

 
Bron: CBS, RDW 

 

3.4 Nieuwe mobiliteitsconcepten 

Innovatieve mobiliteitsconcepten als deelauto’s en Mobility as a Service (MaaS) bieden 

mogelijkheden om het aantal parkeerplaatsen te verlagen. Met name het gebruik van de deelauto 

kan nu al ruimte besparen.  

 

Het gebruik van deelauto’s is in opkomst. Op dit moment zijn er in Nederland al zo’n 400.000 

mensen die van deelauto’s gebruik maken. Dit aantal is sterk groeiende en deze groei zal naar 

verwachting aanhouden, mede als onderdeel van de transitie naar Mobility as a Service (zie kader). 

                                                        
7  2017 02, CBS, Nederlanders en hun auto.  
8  2018 01, CBS, Rijbewijs en daarna direct een auto? Autobezit werkende en studerende jongeren onderzocht. 
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Momenteel zegt al 20 procent van de Nederlanders (18+ met rijbewijs) open te staan voor 

autodelen9.  

 

Mobility as a Service (MaaS)  

Mobility as a Service is een veelbelovend concept. Het staat voor een transitie in mobiliteit, waarbij niet het 

bezit van vervoermiddelen maar ‘toegang tot’ centraal staat. Via MaaS-apps hebben gebruikers toegang tot 

diverse vervoermiddelen: van OV tot ritdelen, fietsdelen en ook autodelen. Een complete reis van deur tot 

deur via verschillende modaliteiten kan via één app gepland, geboekt en afgerekend worden. Het doel van 

MaaS is om een aantrekkelijk alternatief voor de eigen auto te bieden. 

 

Autodelen is met name populair onder hoogopgeleiden in sterk stedelijk gebied. Onderzoek wijst 

verder uit dat jongeren (16-34 jaar) meer open staan voor het gebruiken van consumptiegoederen 

dan voor het bezitten ervan10. Dit project leent zich daarom uitstekend voor dit concept. 

  

Autodelen leidt tot afname autobezit 

Er zijn verschillende onderzoeken die aantonen dat autodelen tot een afname van autobezit leidt en 

daarmee tot een afname van de parkeerbehoefte. Uit onderzoek van het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) blijkt dat autodelers ruim 30 procent minder auto’s bezitten dan voordat ze 

met autodelen begonnen11. Voordat zij een auto deelden, hadden autodelers gemiddeld ongeveer 

1 auto per huishouden; sinds het autodelen is dat gedaald naar 0,7 auto per huishouden. 

 

Het CROW stelt verder dat uit onderzoek blijkt dat één klassieke deelauto 9 tot 13 auto’s 

vervangt12. Zo’n 4 tot 6 auto’s worden verkocht (waarneembaar effect), terwijl 5 tot 7 auto’s niet 

worden aangeschaft (niet-waarneembaar effect). Recent heeft de grootste aanbieder van 

deelauto’s in Nederland (Greenwheels) onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat één deelauto 11 auto’s 

vervangt. 8 auto’s zijn weggedaan en 3 auto’s niet aangeschaft.13 

 

Op basis van deze onderzoeken verwacht Ecorys dat één deelauto 12 van particulieren kan 

vervangen. Dit geldt wel alleen als het deelautogebruik optimaal gefaciliteerd wordt. Uitgaande van 

een bewonersnorm van 0,07 auto per bewoner zijn er twee deelauto’s nodig als alle bewoners 

afzien van een parkeerplek14. Deze plaats moet wel exclusief beschikbaar zijn, omdat de deelauto 

ook weer op die plaats moeten worden teruggezet door de terugkerende gebruiker. 
  

                                                        
9  2017 03, KiM, Blog: Verovert de deelauto Nederland? 
10  2015, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Mijn auto, jouw auto, onze auto. 
11  2015, PBL, Effecten van autodelen op mobiliteit en CO2-uitstoot. 
12  2016 02, CROW, Factsheet Waarom autodelers minder auto’s nodig hebben. 
13  https://www.vananaare.nl 
14  (206*0,07)/12= 1,2 (2) deelauto’s 
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4  Parkeerruimte in de omgeving 

 

In garage Winkelhof is, afhankelijk van het moment in de week, nog parkeercapaciteit aanwezig. 

Om te achterhalen hoe hoog de bezetting in de parkeergarage is, is in het najaar van 2017 door 

Wereldhave op de vrijdag en zaterdag een telling uitgevoerd.15 In tabel 6 zijn hiervan de uitkomsten 

weergegeven. De vrijdagavond is in Leiderdorp geen reguliere werkdagavond, maar een 

koopavond. Op een reguliere werkdagavond zal de parkeerdruk van het parkeerterrein naar 

verwachting lager liggen dan op de gemeten koopavond. Helaas is er geen meting gedaan op een 

reguliere werkdag-avond. Op basis van de beschikbare meting kan gesteld worden dat op de 

maatgevende momenten van bewonersparkeren en bezoekersparkeren (werkdagavond, 

werkdagnacht en zaterdagavond), de bezetting in de parkeergarage relatief laag is.  

 

Tabel 6. Parkeerbezetting in garage Winkelhof september/november 2017 op piekmomenten. 

Functie Vrijdagavond Vrijdagnacht Zaterdagavond 

Parkeerbezetting in garage Winkelhof najaar 201716 Max. 500/823 

(61%) 

Max. 200/823  

(24%) 

Max. 200/823 

(24%) 

                                                        
15  2017, Adviesbureau Stienstra, Onderzoeksresultaten parkeeronderzoek Winkelhof en omgeving (2).  
16  Telling is uitgevoerd op vrijdag 22 september en 6 oktober, en zaterdag 23 september, 7 oktober en 4 november 2017 

door Adviesbureau Sjoerd Stienstra, in opdracht van Wereldhave. De totale capaciteit van de parkeergarage bedraagt 

volgens dit onderzoek 823 parkeerplaatsen. De avondmetingen zijn gedaan tussen 18.00 en 22.00 uur, en de 

nachtmetingen vanaf 22.00 uur.  
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5 Conclusie 

Ecorys heeft onderzocht in hoeverre de gemeentelijke parkeernormen van toepassing zijn op 

studentenwoningen. Hieruit komt het beeld naar voren dat de parkeernormen niet passen bij de te 

verwachten parkeerbehoefte voor de (internationale) studentenwoningen. Wij achten verschillende 

motieven van toepassing die leiden tot een lagere parkeerbehoefte. Dit zijn:  

 Een doelgroep (zowel internationale studenten als Nederlandse) met een lager autobezit en 

minder autobezoek dan waar in de huidige vigerende parkeernorm van wordt uitgegaan. 

 Uitstekende randvoorwaarden voor de opzet van een autodeelsysteem. 

 

Volgens de vigerende parkeernormen zou de parkeerbehoefte op het maatgevende moment 

52 parkeerplaatsen bedragen (tabel 1). Uit analyse van Ecorys blijkt dat de locatie met minder 

parkeerplaatsen toe kan. In de berekening van de totale parkeerprognose is in opdracht van de 

gemeente nog wel rekening gehouden met een reservering van 15% voor eventueel stijgend 

autobezit onder de studenten. De norm van 0,07 stijgt daarom naar 0,08 parkeerplaats per 

bewoner. Op het meest drukke moment van de week (zaterdagavond) komen wij tot een 

parkeerbehoefte van naar verwachting 32 parkeerplaatsen (inclusief correctie voor de 

parkeerplaatsen die zijn verbonden aan de te amoveren functies). 

 

In de omgeving (garage Winkelhof) is afhankelijk van het moment in de week, nog 

parkeercapaciteit aanwezig. Deze capaciteit is op alle momenten van de week voldoende om de 

parkeerbehoefte van Statenhof op te vangen. De parkeerbezetting van garage Winkelhof komt in 

de nieuwe situatie niet boven de acceptabele bezettingsgraad van 85%. 

 

Tabel 7. Totaal aantal benodigde parkeerplekken op basis van prognose Ecorys. 

Functie Werkdag-

ochtend 

Werkdag-

middag 

Werkdag-

avond 

Koop-

avond 

Werkdag-

nacht 

Zaterdag-

middag 

Zaterdag-

avond 

Zondag-

middag 

Bewoners  8,24   8,24   14,83   13,18   16,48   9,89   13,18   11,54  

Bezoekers  -     1,37   5,49   5,49   -     10,30   18,54   8,24  

Te amoveren functies -21,22 -28,76 -3,20 -19,52 - -25,12 - -25,12 

Benodigde 

parkeerplekken17 
0 0 18 0 17 0 32 0 

Parkeerbezetting in 

garage Winkelhof tijdens 

telling najaar 2017 

   

Max. 

500/823 

(61%) 

Max. 

200/823  

(24%) 

 

Max. 

200/823 

(24%) 

 

Parkeerbezetting na 

toevoeging 

parkeerbehoefte 

studenten en 15% groei 

van de bestaande 

parkeervraag  

   

Max. 

575/823  

(70%) 

Max. 

247/823  

(30%) 

 

Max. 

262/823  

(32%) 

 

 
  

                                                        
17 Totaal is naar boven afgerond. 
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Deelauto’s 

Een deelauto kan een goed alternatief zijn voor het bezit van een eigen auto. De doelgroep 

(studenten) leent zich uitstekend voor dit concept. Bij inzet van deelauto’s zal de parkeerbehoefte 

afnemen. Met twee deelauto’s zijn alle bewoners van het wooncomplex naar verwachting voorzien. 

Binnen dit onderzoek is in eerste instantie geen effect van deelauto’s meegenomen. Tabel 7 is dus 

ook zonder inzet van deelauto’s sluitend. 

 

Fietsparkeerplaatsen 

Het CROW heeft naast parkeerkencijfers voor auto’s, ook kencijfers voor fietsen gepubliceerd. In 

de meest recente publicatie stelt het CROW dat er per studentenkamer één fietsparkeerplek nodig 

is18. Deze norm heeft de gemeente Leiderdorp overgenomen. Dit betekent dat er naast 32 

parkeerplaatsen voor auto’s, ook 206 parkeerplaatsen voor fietsen nodig zijn. 

                                                        
18 2010 02, CROW, Leidraad fietsparkeren 



 

 

 
13 

  

 

6 Bijlage 
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Over Ecorys 

Ecorys is een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op de 

belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Door middel van uitmuntend, op onderzoek gebaseerd 

advies, helpen wij publieke en private klanten bij het maken en uitvoeren van gefundeerde 

beslissingen die leiden tot een betere samenleving. Wij helpen opdrachtgevers met grondige 

analyses, inspirerende ideeën en praktische oplossingen voor complexe markt-, beleids- en 

managementvraagstukken. 

 

Onze bedrijfsgeschiedenis begon in 1929, toen een aantal Nederlandse zakenlieden van wat nu 

beter bekend is als de Erasmus Universiteit, het Nederlands Economisch Instituut (NEI) oprichtten. 

Het doel van dit gerenommeerde instituut was om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de 

wereld van economisch onderzoek. Het NEI is in 2000 uitgegroeid tot Ecorys.  

 

Door de jaren heen heeft Ecorys zich verspreid over de wereld met kantoren in Europa, Afrika, het 

Midden-Oosten en Azië. Wij werven personeel met verschillende culturele achtergronden en 

expertises, omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensen met uiteenlopende eigenschappen een 

meerwaarde kunnen bieden voor ons bedrijf en onze klanten.  

 

Ecorys excelleert in zeven werkgebieden: 

 Economic growth; 

 Social policy; 

 Natural resources; 

 Regions & Cities; 

 Transport & Infrastructure; 

 Public sector reform; 

 Security & Justice. 

 

Ecorys biedt een duidelijk aanbod aan producten en diensten:  

 voorbereiding en formulering van beleid;  

 programmamanagement; 

 communicatie;  

 capaciteitsopbouw (overheden);  

 monitoring en evaluatie.  

 

Wij hechten waarde aan onze onafhankelijkheid, onze integriteit en onze partners. Ecorys geeft om 

het milieu en heeft een actief maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid, gericht op 

meerwaarde voor de samenleving en de markt. Ecorys is in het bezit van een ISO14001-certificaat 

dat wordt ondersteund door al onze medewerkers. 

 



 

 

 

 

 
Sound analysis, inspiring ideas 

 

   

 

BELGIË – BULGARIJE – INDIA – KROATIË - NEDERLAND – POLEN – SPANJE – TURKIJE - VERENIGD KONINKRIJK 

 

 

 

 

Postbus 4175 

3006 AD Rotterdam 

Nederland 

 

Watermanweg 44 

3067 GG Rotterdam 

Nederland 

 

T 010 453 88 00 

F 010 453 07 68 

E netherlands@ecorys.com 

K.v.K. nr. 24316726 

 

W www.ecorys.nl 



=

N fåäÉáÇáåÖ=Éå=ëáíì~íáÉ=

==

få=çéÇê~ÅÜí=î~å=mäìáë=m~êíáÅáé~íáÉÖêçÉé=_s=áë=ãç_áìë=Åçåëìäí=~äë=~ÇîáëÉìê=~âçÉëíáÉâ=ÄÉíêçââÉå=

Äáà=ÇÉ=íê~åëÑçêã~íáÉ=î~å=ÜÉí=â~åíççêé~åÇ=pí~íÉåÜçÑ=å~~ê=ïçåáåÖÉåK=eÉí=é~åÇ=áë=ÖÉäÉÖÉå=~~å=

ÇÉ=oÉ~~ä=NJS=íÉ=iÉáÇÉêÇçêé=Éå=ÄÉîáåÇí=òáÅÜ=îä~â=å~~ëí=ÜÉí=ïáåâÉäÅÉåíêìã=táåâÉäÜçÑK=få=ÇÉòÉ=

åçíáíáÉ=ïçêÇí=áåÖÉÖ~~å=çé=ÇÉ=ÖÉäìáÇìáíëíê~äáåÖ=î~å=ÇÉ=áåëí~ää~íáÉë=î~å=ÜÉí=ïáåâÉäÅÉåíêìã=å~~ê=

ÇÉ=ïçåáåÖÉåK=

=

bÉå=çîÉêòáÅÜí=î~å=ÇÉ=ëáíì~íáÉ=áë=ÖÉÖÉîÉå=áå=~ÑÄÉÉäÇáåÖ=NK=aÉ=âçéÖÉîÉäë=çé=ÇÉ=ççëíÉäáàâÉJ=Éå=

ïÉëíÉäáàâÉ=ÜçÉâ=EåççêÇÉäáàâÉ=çêáØåí~íáÉF=ïçêÇÉå=ÇççÑ=ìáíÖÉîçÉêÇK=qçÉíëáåÖ=î~å=ÇÉ=ÖÉäìáÇëÄÉJ

ä~ëíáåÖ=çé=ÇÉòÉ=ÖÉîÉäë=áë=Ç~~êçã=åáÉí=~~å=ÇÉ=çêÇÉK=

=

^ÑÄÉÉäÇáåÖ=NW=ëáíì~íáÉ=Éå=äáÖÖáåÖ=ÇçîÉ=ÖÉîÉäë=

=

=

=

T r a n s f o r m a t i e  S t a t e n h o f  t e  L e i d e r d o r p  

 

 dÉäìáÇìáíëíê~äáåÖ=ïáåâÉäÅÉåíêìã=táåâÉäÜçÑ=

hÉåãÉêâW=RVTVKMQI=OU=åçîÉãÄÉê=OMNU=



=

RVTVKMQK~ÜÇ===é~Öáå~=ˇ=O=ˇ=î~å=S=

T r a n s f o r m a t i e  S t a t e n h o f  t e  L e i d e r d o r p =
dÉäìáÇìáíëíê~äáåÖ=ïáåâÉäÅÉåíêìã=táåâÉäÜçÑ=

O ráíÖ~åÖëéìåíÉå=

=

qçÉíëáåÖëâ~ÇÉê=

_áà=ÇÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖ=î~å=ÇÉ=ÖÉäìáÇëìáíëíê~äáåÖ=áë=ìáíÖÉÖ~~å=î~å=ÇÉ=ÖÉäìáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå=î~å=ÜÉí=

^ÅíáîáíÉáíÉåÄÉëäìáíK=p~ãÉåÖÉî~í=äìáÇÉå=ÇÉòÉW=

=

eÉí=ä~åÖíáàÇÖÉãáÇÇÉäÇ=ÄÉççêÇÉäáåÖëåáîÉ~ì=Ei^êIiqFI=îÉêççêò~~âí=Çççê=ÇÉ=áå=ÇÉ=áåêáÅÜíáåÖ=~~åJ

ïÉòáÖÉ=áåëí~ää~íáÉë=Éå=íçÉëíÉääÉåI=~äëãÉÇÉ=Çççê=ÇÉ=áå=ÇÉ=áåêáÅÜíáåÖ=îÉêêáÅÜíÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=

Éå=~ÅíáîáíÉáíÉå=Éå=ä~~ÇJ=Éå=äçë~ÅíáîáíÉáíÉå=íÉå=ÄÉÜçÉîÉ=î~å=Éå=áå=ÇÉ=çåãáÇÇÉääáàâÉ=å~ÄáàÜÉáÇ=

î~å=ÇÉ=áåêáÅÜíáåÖI=ã~Ö=íÉê=éä~~íëÉ=î~å=ÇÉ=ÖÉîÉäë=î~å=ÖÉîçÉäáÖÉ=ÖÉÄçìïÉå=EïçåáåÖÉå=Éå=~åJ

ÇÉêÉ=ÖÉäìáÇëÖÉîçÉäáÖÉ=ÄÉëíÉããáåÖÉå=òç~äë=ëÅÜçäÉåF=åáÉí=ãÉÉê=ÄÉÇê~ÖÉå=Ç~åW=

 RM=Ç_E^F=áå=ÇÉ=Ç~ÖéÉêáçÇÉ=EMTKMM=Ó=NVKMM=ììêFX==

 QR=Ç_E^F=áå=ÇÉ=~îçåÇéÉêáçÇÉ=ENVKMM=Ó=OPKMM=ììêFX=

 QM=Ç_E^F=áå=ÇÉ=å~ÅÜíéÉêáçÇÉ=EOPKMM=Ó=MTKMM=ììêFK==

=

eáÉêÄáà=ïçêÇí=çéÖÉãÉêâí=Ç~í==áåëí~ää~íáÉë=ëí~íáçå~áêÉ=ÖÉäìáÇÄêçååÉå=òáàå=Éå=Ç~í=çåÇÉêòçÉâ=Éå=

íçÉíëáåÖ=î~å=éáÉâåáîÉ~ìë=Ei^ã~ñF=Ç~~êçã=åáÉí=~~å=ÇÉ=çêÇÉ=áëK==

=

oÉéêÉëÉåí~íáÉîÉ=ÄÉÇêáàÑëëáíì~íáÉ=Eo_pF=

aÉ=o_p=áë=ÇÉ=ÄÉÇêáàÑëëáíì~íáÉ=ÇáÉ=ÇÉ=ÜççÖëíÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=îÉêççêò~~âí=Éå=ÖÉÇìêÉåÇÉ=íÉå=

ãáåëíÉ=NO=Ç~ÖÉå=éÉê=à~~ê=îççêâçãíK=eáÉêÄáà=ÜçÉîÉå=ÇÉ=NO=Ç~ÖÉå=åáÉí=~~åÉÉåÖÉëäçíÉå=íÉ=òáàåK=

_áà=ÇÉ=ÄÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=o_p=ïçêÇí=ÜÉí=Éíã~~ä=çåÇÉêîÉêÇÉÉäÇ=áå=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÇêáÉ=éÉêáçÇÉåW=

 a~ÖW= MTWMM=Ó=NVWMM=ììê=

 ^îçåÇW= NVWMM=Ó=OPWMM=ììê=

 k~ÅÜíW= OPWMM=Ó=MTWMM=ììê=

páíì~íáÉë=ÇáÉ=ãáåÇÉê=Ç~å=NO=âÉÉê=éÉê=à~~ê=îççêâçãÉå=Éå=ÉÉå=ÜçÖÉêÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=íçí=ÖÉJ

îçäÖ=ÜÉÄÄÉå=Ç~å=ÇÉ=o_pI=ïçêÇÉå=~äë=áåÅáÇÉåíÉäÉ=ÄÉÇêáàÑëëáíì~íáÉ=ÄÉëÅÜçìïÇK=sççê=ÜÉí=

~âçÉëíáëÅÜÉ=çåÇÉêòçÉâ=ïçêÇí=Éê=î~å=ìáíÖÉÖ~~å=Ç~í=ÇÉ=áåëí~ää~íáÉë=ÄÉé~äÉåÇ=òáàå=îççê=ÇÉ=òçÖÉJ

å~~ãÇÉ=êÉéêÉëÉåí~íáÉîÉ=ÄÉÇêáàÑëëáíì~íáÉ=Eo_pFK==

bê=áë=ìáíÖÉÖ~~å=Ç~í=ÜÉí=ä~ÇÉå=Éå=äçëëÉå=î~å=îê~ÅÜíï~ÖÉåë=éä~~íë=îáåÇí=çé=ÇÉ=çéÉåÄ~êÉ=ïÉÖK=

aáí=~ëéÉÅí=áë=Ç~~êçã=åáÉí=ãÉÉÖÉåçãÉå=áå=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâK==

=

_çîÉåëí~~åÇÉ=çãëÅÜêáàîáåÖ=áë=îÉêí~~äÇ=áå=ÇÉ=çåÇÉêëí~~åÇÉ=êÉéêÉëÉåí~íáÉîÉ=ÄÉÇêáàÑëëáíì~íáÉ=

îççê=ÇÉ=~âçÉëíáëÅÜÉ=ãçÇÉäîçêãáåÖK=aÉ=o_p=ÄÉëí~~í=áå=ÜççÑÇäáàåÉå=ìáí=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=êÉäÉî~åíÉ=

çåÇÉêÇÉäÉåW=

 qÉÅÜåáëÅÜÉ=áåëí~ää~íáÉë=î~å=ÜÉí=ïáåâÉäÅÉåíêìãK=

 qÉÅÜåáëÅÜÉ=áåëí~ää~íáÉë=î~å=ÇÉ=`ÜáåÉÉë=êÉëí~ìê~åíK=

 få=ÇÉ=ÖÉÄêìáâëÑ~ëÉ=áë=ÖÉÉå=ëéê~âÉ=î~å=~ÅíáîáíÉáíÉå=ãÉí=ãìòáÉâI=òç~äë=ÑÉÉëíÉåI=ÉíÅK==

=

=

=

=



=

RVTVKMQK~ÜÇ===é~Öáå~=ˇ=P=ˇ=î~å=S=

T r a n s f o r m a t i e  S t a t e n h o f  t e  L e i d e r d o r p =
dÉäìáÇìáíëíê~äáåÖ=ïáåâÉäÅÉåíêìã=táåâÉäÜçÑ=

qÉÅÜåáëÅÜÉ=áåëí~ää~íáÉë=

lé=NQ=åçîÉãÄÉê=OMNU=òáàå=íÉê=éä~~íëÉ=ÇÉ=áåëí~ää~íáÉë=ÖÉ≥åîÉåí~êáëÉÉêÇ=Éå=ÖÉäìáÇãÉíáåÖÉå=ìáíJ

ÖÉîçÉêÇ=îççê=ÜÉí=ÄÉé~äÉå=î~å=ÜÉí=ÄêçåîÉêãçÖÉå=î~å=ÇÉ=áåëí~ää~íáÉëK=aÉ=ìáíïÉêâáåÖ=î~å=ÇÉ=

ãÉíáåÖÉå=òáàå=ÄáàÖÉîçÉÖÇ=áå=Äáàä~ÖÉ=NK=aÉ=îççê=ÇÉ=ÖÉäìáÇëìáíëíê~äáåÖ=êÉäÉî~åíÉ=áåëí~ää~íáÉëI=ãÉí=

ÄáàÜçêÉåÇÉ=ÉáÖÉåëÅÜ~ééÉåI=òáàå=ë~ãÉåÖÉî~í=áå=í~ÄÉä=NK=aÉ=ÄÉÇêáàÑëìêÉå=òáàå=çîÉêÉÉåâçãëíáÖ=

ÇÉ=çéÉåáåÖëíáàÇÉå=î~å=ÜÉí=ïáåâÉäÅÉåíêìã=Éå=ÜÉí=êÉëí~ìê~åíK==

=

^ÑëÅÜÉêãáåÖÉå=

qÉê=éä~~íëÉ=î~å=ÇÉ=~ÑîçÉê=î~å=ÇÉ=âÉìâÉå=î~å=ÜÉí=ÅÜáåÉÉë=êÉëí~ìê~åí=ïçêÇí=ÉÉå=ÖÉäìáÇëÅÜÉêã=

ÖÉéä~~íëíK=aáí=ëÅÜÉêã=ÜÉÉÑí=ÉÉå=ÜççÖíÉ=î~å=O=ãÉíÉê=Éå=ÉÉå=äÉåÖíÉ=î~å=RIR=ãÉíÉêK=aÉ=éçëáíáÉ=

î~å=ÜÉí=ëÅÜÉêã=áë=ïÉÉêÖÉÖÉîÉå=áå=~ÑÄÉÉäÇáåÖ=OK=aÉòÉ=~ÑëÅÜÉêãáåÖ=ÜÉÉÑíI=ÅçåÑçêã=ÇÉ=ejofJVV=

ÉÉå=ÖÉÜÉÉä=ÖÉëäçíÉå=ëíêìÅíììê=Éå=ÉÉå=ã~ëë~=î~å=íÉå=ãáåëíÉ=NM=âÖLãOK=

=

q~ÄÉä=NW=p~ãÉåî~ííáåÖ=áåëí~ää~íáÉë==

=

lãëÅÜêáàîáåÖ= _êçååìããÉê==

áå=ãçÇÉä=

=

_ÉÇêáàÑëÇììê=EìêÉåF= _êçåîÉêãçÖÉåJ

åáîÉ~ìG=a~Ö=

ETJNV=ìF=

^îçåÇ=

ENVJOP=ìF=

k~ÅÜí=

EOPJT=ìF=

^ÑîçÉê=ÅÜáåÉÉë=êÉëí~ìê~åí= N~=

Q= OIR= J=

UOIM=Ç_E^F
=

^ÑîçÉê=âÉìâÉå=î~å=ÅÜáåÉÉë=

êÉëí~ìê~åí=
NÄ= UNIS=Ç_E^F=

hçÉäáåÖ=ëìéÉêã~êâí= O= NO= Q= U= TNIO=Ç_E^F
=

a~âîÉåíáä~íçê==

íÄî=ïáåâÉäÅÉåíêìã=

P=

VIR= O= J=

UOIQ=Ç_E^F=

Q= UOIT=Ç_E^F
=

R= SSIS=Ç_E^F=

G_Éé~~äÇ=çé=Ä~ëáë=î~å=ãÉíáåÖÉå=íÉê=éä~~íëÉ=

=



=

RVTVKMQK~ÜÇ===é~Öáå~=ˇ=Q=ˇ=î~å=S=

T r a n s f o r m a t i e  S t a t e n h o f  t e  L e i d e r d o r p =
dÉäìáÇìáíëíê~äáåÖ=ïáåâÉäÅÉåíêìã=táåâÉäÜçÑ=

^ÑÄÉÉäÇáåÖ=OW=lîÉêòáÅÜí=åìããÉêáåÖ=ÖÉäìáÇÄêçååÉåI=ï~~êåÉÉãéìåíÉå=Éå=ÜççÖíÉ=ÄÉÄçìïáåÖ=

=

=

=

P _ÉêÉâÉåáåÖÉå=

=

PKN ^äÖÉãÉÉå=

=

aÉ=ÄÉêÉâÉåáåÖ=î~å=ÇÉ=ÖÉäìáÇëåáîÉ~ìë=Äáà=ÇÉ=ÖÉäìáÇëÖÉîçÉäáÖÉ=ÄÉëíÉããáåÖÉå=áë=ìáíÖÉîçÉêÇ=

îçäÖÉåë=ÇÉ=e~åÇäÉáÇáåÖ=jÉíÉå=Éå=oÉâÉåÉå=fåÇìëíêáÉä~ï~~á=Eejof=NVVVFK=eáÉêÄáà=áë=ÖÉÄêìáâ=

ÖÉã~~âí=î~å=ÜÉí=ÅçãéìíÉêéêçÖê~ãã~=dÉçãáäáÉìI=îÉêëáÉ=QKQNK=s~å=ÇÉ=ëáíì~íáÉ=Éå=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=

áë=ÉÉå=~âçÉëíáëÅÜ=êÉâÉåãçÇÉä=çéÖÉòÉíI=ï~~êáå=~ääÉ=~âçÉëíáëÅÜ=êÉäÉî~åíÉ=çÄàÉÅíÉå=òáàå=çéÖÉJ

åçãÉåK=få=ÜÉí=ÅçãéìíÉêéêçÖê~ãã~=òáàå=ÜáÉêîççê=áíÉãë=áåÖÉîçÉêÇ=òç~äë=ÖÉÄçìïÉå=

E~ÑëÅÜÉêãÉåÇ=Éå=êÉÑäÉÅíÉêÉåÇFI=éìåíÄêçååÉå=Eáåëí~ää~íáÉëI=íê~åëéçêíãáÇÇÉäÉå=Éå=ëíÉãÖÉäìáÇ=

íÉê=éä~~íëÉ=î~å=ÜÉí=íÉêê~ëFI=ÖÉäìáÇëÅÜÉêãÉå=Éå=áããáëëáÉéìåíÉå=Äáà=ÇÉ=çãäáÖÖÉåÇÉ=ïçåáåÖÉåK=

 aÉ=êÉÑäÉÅíáÉ=î~å=ÇÉ=~ÅÜíÉêäáÖÖÉåÇÉ=ÖÉîÉä=î~å=ÇÉ=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=ïçåáåÖ=áë=åáÉí=ãÉÉÖÉåçãÉåI=

òçÇ~í=ÜÉí=áåî~ääÉåÇÉ=ÖÉäìáÇëåáîÉ~ì=áë=ÄÉêÉâÉåÇK==

 aÉ=ä~åÖíáàÇÖÉãáÇÇÉäÇÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖëåáîÉ~ìë=òáàå=ÄÉêÉâÉåÇ=íÉê=éä~~íëÉ=î~å=ÇÉ=ÖÉîÉäë=î~å=

ÇÉ=ïçåáåÖÉåK==

 dÉäìáÇëÄêçååÉå=òáàå=áå=ÜÉí=ãçÇÉä=áåÖÉîçÉêÇ=~äë=éìåíÄêçååÉåK=sççê=áåëí~ää~íáÉÖÉäìáÇëJ

ÄêçååÉå=ÇáÉ=ÉÉå=ÇÉÉä=î~å=ÉÉå=éÉêáçÇÉ=~ÅíáÉÑ=òáàåI=áë=ÉÉå=ÄÉÇêáàÑëÇììêÅçêêÉÅíáÉ=íçÉÖÉé~ëíK=

bÉå=çîÉêòáÅÜí=î~å=ÇÉ=ÄÉÇêáàÑëÇììêÅçêêÉÅíáÉë=áë=çéÖÉåçãÉå=áå=ÇÉ=Äáàä~ÖÉå=ãÉí=áåîçÉêÖÉÖÉJ

îÉåë=î~å=ÜÉí=êÉâÉåãçÇÉä=EÄáàä~ÖÉ=OFK==



=

RVTVKMQK~ÜÇ===é~Öáå~=ˇ=R=ˇ=î~å=S=

T r a n s f o r m a t i e  S t a t e n h o f  t e  L e i d e r d o r p =
dÉäìáÇìáíëíê~äáåÖ=ïáåâÉäÅÉåíêìã=táåâÉäÜçÑ=

 t~~ê=î~å=íçÉé~ëëáåÖ=áë=ÉÉå=ò~ÅÜí=ÄçÇÉãîä~â=áåÖÉîçÉêÇK=aÉ=ëí~åÇ~~êÇ=ÄçÇÉã=áë=áåÖÉJ

îçÉêÇ=~äë=Ü~êÇK==

 aÉ=êÉâÉåå~ìïâÉìêáÖÜÉáÇ=î~å=ÉÉå=ÇÉêÖÉäáàâ=ãçÇÉä=î~äí=ÅçåÑçêã=ÇÉ=e~åÇäÉáÇáåÖ=ÄáååÉå==

œ=O=Ç_K=

^ääÉ=áåîçÉêÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÜÉí=êÉâÉåãçÇÉä=òáàå=çéÖÉåçãÉå=áå=Äáàä~ÖÉ=OK=bÉå=Öê~ÑáëÅÜ=çîÉêòáÅÜí=

î~å=ÜÉí=ãçÇÉä=ãÉí=ÇÉ=ÄêçååìããÉêë=áë=ççâ=áå=ÇÉòÉ=Äáàä~ÖÉ=çéÖÉåçãÉåK==

=

=

PKO oÉëìäí~íÉå=ä~åÖíáàÇÖÉãáÇÇÉäÇÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖëåáîÉ~ì=i^êIiq=

=

bÉå=çîÉêòáÅÜí=î~å=ÇÉ=ã~~íÖÉîÉåÇÉ=ä~åÖíáàÇÖÉãáÇÇÉäÇÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖëåáîÉ~ìë=áë=ÖÉÖÉîÉå=áå=

í~ÄÉä=OK=bÉå=çîÉêòáÅÜí=î~å=~ääÉ=êÉâÉåêÉëìäí~íÉå=îççê=ÇÉ=o_p=áë=çéÖÉåçãÉå=áå=Äáàä~ÖÉ=PK=aÉ=

åìããÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=ï~~êåÉÉãéìåíÉå=áë=ïÉÉêÖÉÖÉîÉå=áå=~ÑÄÉÉäÇáåÖ=OK==

=

q~ÄÉä=OW=_ÉêÉâÉåÇÉ=ä~åÖíáàÇÖÉãáÇÇÉäÇ=ÄÉççêÇÉäáåÖëåáîÉ~ìë=i^ê I iq=ã~~íÖÉîÉåÇÉ=ÜççÖíÉ==

=

t~~êJ

åÉÉãJ

éìåí=

j~~íÖÉJ

îÉåÇÉ=

eççÖíÉ=

áå=ãÉíÉêë=

i^ ê I i q=áå=Ç_E^F=

a~ÖJ

éÉêáçÇÉ=

^îçåÇJ

éÉêáçÇÉ=

=

k~ÅÜíJ

éÉêáçÇÉ=

=

qçÉíëï~~êÇÉ= RM= QR= QM=

NN= UIRM= PM= PO= NO=

NO= NTIRM= PN= PM= NP=

NP= NQIRM= QQ= QR= PT=

NQ= NTIRM= QP= QQ= PV=

NR= NTIRM= QP= QQ= PV=

NS= UIRM= PV= QM= PT=

NT= UIRM= QN= QO= PU=

NU= UIRM= QO= QP= PU=

NV= NNIRM= QN= QP= PS=

OM= UIRM= QS= QQ= NP=

=

=

PKP oÉëìäí~íÉå=éáÉâÖÉäìáÇÉå=i^I ã~ñ=

=

lãÇ~í=Éê=ÉåâÉä=ëéê~âÉ=áë=î~å=ëí~íáçå~áê=Çê~~áÉåÇÉ=áåëí~ää~íáÉë=áë=Éê=ÖÉÉå=ëéê~âÉ=î~å=éáÉâÖÉäìáJ

ÇÉåK=aÉ=éáÉâÖÉäìáÇÉå=òáàå=Ç~~êçã=åáÉí=ÄÉççêÇÉÉäÇK==

=

=



=

RVTVKMQK~ÜÇ===é~Öáå~=ˇ=S=ˇ=î~å=S=

T r a n s f o r m a t i e  S t a t e n h o f  t e  L e i d e r d o r p =
dÉäìáÇìáíëíê~äáåÖ=ïáåâÉäÅÉåíêìã=táåâÉäÜçÑ=

Q `çåÅäìëáÉ=

=

få=îÉêÄ~åÇ=ãÉí=ÇÉ=îççêÖÉåçãÉå=íê~åëÑçêã~íáÉ=î~å=ÜÉí=â~åíççêé~åÇ=pí~íÉåÜçÑ=~~å=ÇÉ=oÉ~~ä=

NJS=íÉ=iÉáÇÉêÇçêé=å~~ê=ïçåáåÖÉå=áë=ÇÉ=~âçÉëíáëÅÜÉ=áåé~ëëáåÖ=î~å=ÇÉòÉ=ïçåáåÖÉåI=íÉå=çéòáÅÜíÉ=

î~å=ÜÉí=ïáåâÉäÅÉåíêìã=táåâÉäÜçÑI=çåÇÉêòçÅÜíK==

=

sççê=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=òáàå=ÇÉ=ã~~íÖÉîÉåÇÉ=ÄêçååÉå=î~å=ÜÉí=å~~ëíÖÉäÉÖÉå=ïáåâÉäÅÉåíêìã=çé=

Ä~ëáë=î~å=ÜÉí=^ÅíáîáíÉáíÉåÄÉëäìáí=ÄÉççêÇÉÉäÇK=ráí=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=Ääáàâí=Ç~í=òçïÉä=íÉå=~~åòáÉå=

î~å=ÇÉ=ä~åÖÉíáàÇÄÉççêÇÉäáåÖëåáîÉ~ìë=~äë=ÇÉ=éáÉâåáîÉ~ìë=ãÉí=ÇÉ=áå=ÜÉí=ÖÉåçÉãÇÉ=ìáíÖ~åÖëJ

éìåíÉå=îçäÇ~~å=â~å=ïçêÇÉå=~~å=ÇÉ=åçêãÉå=ìáí=ÜÉí=^ÅíáîáíÉáíÉåÄÉëäìáíK==

=

aÉäÑíI=OU=åçîÉãÄÉê=OMNU=

=

=

=

fêK=oÉáåáÉê=pÅÜçäíÉå=
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RVTVKMQ=

T r a n s f o r m a t i e  S t a t e n h o f  t e  L e i d e r d o r p =

=
dÉäìáÇìáíëíê~äáåÖ=ïáåâÉäÅÉåíêìã=táåâÉäÜçÑ=

B i j l a g e  
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

N ráíïÉêâáåÖ=ÖÉäìáÇãÉíáåÖÉå=Ç~âáåëí~ää~íáÉë=
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=



Meetmethode jÉíÜçÇÉ=ffKO=J=dÉÅçåÅÉåíêÉÉêÇÉ=ÄêçåãÉíÜçÇÉ

Meetdatum NQ=åçîÉãÄÉê=OMNU Meetafstand, R PIR

Opmerking sÉåíáä~íçê=áå=ÜççÖëíÉ=ëí~åÇ=

octaafbandmiddenfrequentie [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Meetgegevens:

1 Ontvangstniveau Lp 76,8 73,8 66,5 60,4 52,4 49,4 42,4 32,4 xÇ_z

2 Achtergrondniveau 68,2 63,3 57,6 52,8 52,3 48,8 42,2 32,2 xÇ_z

3 Gecorrigeerd ontvangstniveau 76,2 73,4 65,9 59,6 36,0 40,5 28,9 18,9 xÇ_z

Berekening HMRI 1999:

4 Dgeo = 10 Log 4πR
2

21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 xÇ_z

5 Dbodem -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 xÇ_z

6 Dlucht = alu*R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 xÇ_z

7 LWR  (3+4+5+6) 96,0 93,3 85,8 79,4 55,8 60,4 48,8 38,8 xÇ_z

8 LWA 69,8 77,2 77,2 76,2 55,8 61,6 49,8 37,7 xÇ_E^Fz

Eengetalswaarde:

Bronvermogen LWR 98,2 Ç_

A-gewogen bronvermogen LWA LWA 82,0 Ç_=E^F

Berekening bronsterkte LWR

Onderdeel _êçå=NKN=J=^ÑòìáÖáåÖ=oÉëí~ìê~åí=`ÜáåÉÉë Datum åçîÉãÄÉê=OMNU

Project pí~íÉåÜçÑ=iÉáÇÉêÇçêé Bijlage 1

êÉâÉåîÉêëáÉ=OKM 5979.04
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Meetmethode jÉíÜçÇÉ=ffKO=J=dÉÅçåÅÉåíêÉÉêÇÉ=ÄêçåãÉíÜçÇÉ

Meetdatum NQ=åçîÉãÄÉê=OMNU Meetafstand, R RIR

Opmerking ^ÑòìáÖáåÖ=áå=ÜççÖëíÉ=ëí~åÇ=

octaafbandmiddenfrequentie [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Meetgegevens:

1 Ontvangstniveau Lp 68,6 67,4 61,9 55,8 52,5 49,7 53,4 40,8 xÇ_z

2 Achtergrondniveau 68,2 63,3 57,6 52,8 52,3 48,8 42,2 32,2 xÇ_z

3 Gecorrigeerd ontvangstniveau 58,0 65,3 59,9 52,8 39,0 42,4 53,1 40,2 xÇ_z

Berekening HMRI 1999:

4 Dgeo = 10 Log 4πR
2

25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 xÇ_z

5 Dbodem -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 xÇ_z

6 Dlucht = alu*R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 xÇ_z

7 LWR  (3+4+5+6) 81,8 89,1 83,7 76,6 62,8 66,2 76,9 64,0 xÇ_z

8 LWA 55,6 73,0 75,1 73,4 62,8 67,4 77,9 62,9 xÇ_E^Fz

Eengetalswaarde:

Bronvermogen LWR 91,1 Ç_

A-gewogen bronvermogen LWA LWA 81,6 Ç_=E^F

êÉâÉåîÉêëáÉ=OKM 5979.04

Onderdeel _êçå=NKO=J=^ÑòìáÖáåÖ=âÉìâÉå=`ÜáåÉÉë Datum åçîÉãÄÉê=OMNU

Project pí~íÉåÜçÑ=iÉáÇÉêÇçêé Bijlage 1

Berekening bronsterkte LWR
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Meetmethode jÉíÜçÇÉ=ffKO=J=dÉÅçåÅÉåíêÉÉêÇÉ=ÄêçåãÉíÜçÇÉ

Meetdatum NQ=åçîÉãÄÉê=OMNU Meetafstand, R N

Opmerking hçÉäáåÖ=áå=ÜççÖëíÉ=ëí~åÇ=Eëí~åÇ~~êÇF

octaafbandmiddenfrequentie [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Meetgegevens:

1 Ontvangstniveau Lp 73,6 70,1 63,8 60,0 57,9 54,3 47,5 43,5 xÇ_z

2 Achtergrondniveau 68,2 63,3 57,6 52,8 52,3 48,8 42,2 32,2 xÇ_z

3 Gecorrigeerd ontvangstniveau 72,1 69,1 62,6 59,1 56,5 52,9 46,0 43,2 xÇ_z

Berekening HMRI 1999:

4 Dgeo = 10 Log 4πR
2

11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 xÇ_z

5 Dbodem -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 xÇ_z

6 Dlucht = alu*R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 xÇ_z

7 LWR  (3+4+5+6) 81,1 78,1 71,6 68,1 65,5 61,9 55,0 52,2 xÇ_z

8 LWA 54,9 62,0 63,0 64,9 65,5 63,1 56,0 51,1 xÇ_E^Fz

Eengetalswaarde:

Bronvermogen LWR 83,4 Ç_

A-gewogen bronvermogen LWA LWA 71,2 Ç_=E^F

êÉâÉåîÉêëáÉ=OKM 5979.04

Onderdeel _êçå=O=J=hçÉäáåÖ=ëìéÉêã~êâí Datum åçîÉãÄÉê=OMNU

Project pí~íÉåÜçÑ=iÉáÇÉêÇçêé Bijlage 1

Berekening bronsterkte LWR
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Meetmethode jÉíÜçÇÉ=ffKO=J=dÉÅçåÅÉåíêÉÉêÇÉ=ÄêçåãÉíÜçÇÉ

Meetdatum NQ=åçîÉãÄÉê=OMNU Meetafstand, R OIR

Opmerking sÉåíáä~íáÉ=áå=ÜççÖëíÉ=ëí~åÇ=

octaafbandmiddenfrequentie [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Meetgegevens:

1 Ontvangstniveau Lp 70,2 71,4 68,3 63,0 61,7 53,3 49,8 42,6 xÇ_z

2 Achtergrondniveau 68,2 64,1 59,6 54,8 51,6 49,8 44,2 34,2 xÇ_z

3 Gecorrigeerd ontvangstniveau 65,9 70,5 67,7 62,3 61,3 50,7 48,4 41,9 xÇ_z

Berekening HMRI 1999:

4 Dgeo = 10 Log 4πR
2

19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 xÇ_z

5 Dbodem -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 xÇ_z

6 Dlucht = alu*R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 xÇ_z

7 LWR  (3+4+5+6) 82,8 87,5 84,6 79,2 78,2 67,7 65,4 58,9 xÇ_z

8 LWA 56,6 71,4 76,0 76,0 78,2 68,9 66,4 57,8 xÇ_E^Fz

Eengetalswaarde:

Bronvermogen LWR 90,8 Ç_

A-gewogen bronvermogen LWA LWA 82,4 Ç_=E^F

êÉâÉåîÉêëáÉ=OKM 5979.04

Onderdeel _êçå=P=J=Ç~âîÉåíáä~íçê=Öêççí Datum åçîÉãÄÉê=OMNU

Project pí~íÉåÜçÑ=iÉáÇÉêÇçêé Bijlage 1

Berekening bronsterkte LWR
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Meetmethode jÉíÜçÇÉ=ffKO=J=dÉÅçåÅÉåíêÉÉêÇÉ=ÄêçåãÉíÜçÇÉ

Meetdatum NQ=åçîÉãÄÉê=OMNU Meetafstand, R OIR

Opmerking sÉåíáä~íáÉ=áå=ÜççÖëíÉ=ëí~åÇ=

octaafbandmiddenfrequentie [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Meetgegevens:

1 Ontvangstniveau Lp 68,6 71,7 69,6 63,2 61,3 53,3 48,5 43,4 xÇ_z

2 Achtergrondniveau 68,2 64,1 59,6 54,8 51,6 49,8 44,2 34,2 xÇ_z

3 Gecorrigeerd ontvangstniveau 58,0 70,9 69,1 62,5 60,8 50,7 46,5 42,8 xÇ_z

Berekening HMRI 1999:

4 Dgeo = 10 Log 4πR
2

19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 xÇ_z

5 Dbodem -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 xÇ_z

6 Dlucht = alu*R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 xÇ_z

7 LWR  (3+4+5+6) 75,0 87,8 86,1 79,5 77,8 67,7 63,4 59,8 xÇ_z

8 LWA 48,8 71,7 77,5 76,3 77,8 68,9 64,4 58,7 xÇ_E^Fz

Eengetalswaarde:

Bronvermogen LWR 90,8 Ç_

A-gewogen bronvermogen LWA LWA 82,7 Ç_=E^F

êÉâÉåîÉêëáÉ=OKM 5979.04

Onderdeel _êçå=Q=J=Ç~âîÉåíáä~íçê=Öêççí Datum åçîÉãÄÉê=OMNU

Project pí~íÉåÜçÑ=iÉáÇÉêÇçêé Bijlage 1

Berekening bronsterkte LWR
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Meetmethode jÉíÜçÇÉ=ffKO=J=dÉÅçåÅÉåíêÉÉêÇÉ=ÄêçåãÉíÜçÇÉ

Meetdatum NQ=åçîÉãÄÉê=OMNU Meetafstand, R NIR

Opmerking dÉäìáÇ=ÜççÑÇò~âÉäáàâ=~ÑâçãëíáÖ=î~å=~~åëäìáíáåÖ=ãÉí=Ç~â

octaafbandmiddenfrequentie [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Meetgegevens:

1 Ontvangstniveau Lp 77,9 65,0 61,3 55,0 51,7 50,2 46,0 41,0 xÇ_z

2 Achtergrondniveau 68,2 64,1 59,6 54,8 51,6 49,8 44,2 34,2 xÇ_z

3 Gecorrigeerd ontvangstniveau 77,4 57,7 56,4 41,5 35,3 39,6 41,3 40,0 xÇ_z

Berekening HMRI 1999:

4 Dgeo = 10 Log 4πR
2

14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 xÇ_z

5 Dbodem -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 xÇ_z

6 Dlucht = alu*R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 xÇ_z

7 LWR  (3+4+5+6) 89,9 70,2 68,9 54,0 47,8 52,2 53,8 52,5 xÇ_z

8 LWA 63,7 54,1 60,3 50,8 47,8 53,4 54,8 51,4 xÇ_E^Fz

Eengetalswaarde:

Bronvermogen LWR 90,0 Ç_

A-gewogen bronvermogen LWA LWA 66,6 Ç_=E^F

êÉâÉåîÉêëáÉ=OKM 5979.04

Onderdeel _êçå=R=J=^ÑÄä~~ëîÉåíáä~íçê Datum åçîÉãÄÉê=OMNU

Project pí~íÉåÜçÑ=iÉáÇÉêÇçêé Bijlage 1

Berekening bronsterkte LWR
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rscholten
Oppervlak
19.415,55 m² 

rscholten
Oppervlak
4.703,47 m² 

rscholten
Lijn

rscholten
Lijn

rscholten
Toelichting
Projectlocatie:StatenhofReaal 1-6, Leiderdorp

rscholten
Toelichting
Dove gevel

rscholten
Toelichting
Dove gevel

rscholten
Tekstvak
Winkelcentrum "Winkelhof"

rscholten
Oppervlak
514,05 m² 

rscholten
Toelichting
Chinees restaurant





moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Model: Basis - maatregelen
Basis - Statenhof te Leiderdorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant      96503,95     464126,72     0,50      0,50      6,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant      96492,77     464154,65     0,50      0,50      6,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00
Bron 2 Koeling supermarkt      96486,01     464157,57     1,00      1,00      6,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00
Bron 3 Dakventilator - CDA245      96440,48     464177,75     0,50      0,50      6,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00
Bron 5 Dakventilator - CDP222      96449,11     464186,81     0,50      0,50      6,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00

Bron 4 Dakventilator - CDA245      96419,71     464187,56     0,50      0,50      6,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00

28-11-2018 13:52:54Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Model: Basis - maatregelen
Basis - Statenhof te Leiderdorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N)

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant  5,002  2,501 --  41,687  62,517 --   3,80   2,04 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant  5,002  2,501 --  41,687  62,517 --   3,80   2,04 --
Bron 2 Koeling supermarkt 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00
Bron 3 Dakventilator - CDA245  9,510  2,000 --  79,250  50,003 --   1,01   3,01 --
Bron 5 Dakventilator - CDP222  9,510  2,000 --  79,250  50,003 --   1,01   3,01 --

Bron 4 Dakventilator - CDA245  9,510  2,000 --  79,250  50,003 --   1,01   3,01 --

28-11-2018 13:52:54Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Model: Basis - maatregelen
Basis - Statenhof te Leiderdorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant --   69,80   77,20   77,20   76,20   55,80   61,60   49,80   37,70   81,99
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant --   55,60   73,00   75,10   73,40   62,80   67,40   77,90   62,90   81,63
Bron 2 Koeling supermarkt --   54,90   62,00   63,00   64,90   65,50   63,10   56,00   51,10   71,17
Bron 3 Dakventilator - CDA245 --   56,60   71,48   76,30   76,30   78,10   69,50   66,90   58,00   82,52
Bron 5 Dakventilator - CDP222 --   63,70   54,10   60,30   50,80   47,80   53,40   54,80   51,40   66,54

Bron 4 Dakventilator - CDA245 --   48,80   71,70   77,50   76,30   77,80   68,90   64,40   58,70   82,68

28-11-2018 13:52:54Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Model: Basis - maatregelen
Basis - Statenhof te Leiderdorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

20      0,00 Relatief      5,50      8,50     11,50     14,50 -- -- Ja
11      0,00 Relatief      5,50      8,50 -- -- -- -- Ja
13      0,00 Relatief      5,50      8,50     11,50     14,50     17,50     20,50 Ja
14      0,00 Relatief      5,50      8,50     11,50     14,50     17,50     20,50 Ja
15      0,00 Relatief      5,50      8,50     11,50     14,50     17,50     20,50 Ja

16      0,00 Relatief      5,50      8,50 -- -- -- -- Ja
17      0,00 Relatief      5,50      8,50     11,50     14,50 -- -- Ja
18      0,00 Relatief      5,50      8,50     11,50     14,50 -- -- Ja
19      0,00 Relatief      5,50      8,50     11,50     14,50 -- -- Ja
12      0,00 Relatief -- --     11,50     14,50     17,50     20,50 Ja

28-11-2018 13:52:54Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Model: Basis - maatregelen
Basis - Statenhof te Leiderdorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   21,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   11,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   17,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   12,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   17,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   17,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   20,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   17,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   12,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   18,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   14,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   13,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   10,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   17,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   24,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28-11-2018 13:52:54Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Model: Basis - maatregelen
Basis - Statenhof te Leiderdorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k

scherm 1 scherm 1      2,00      6,00 Relatief aan onderliggend item 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28-11-2018 13:52:54Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Model: Basis - maatregelen
Basis - Statenhof te Leiderdorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.L 8k Refl.R 31 Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

scherm 1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28-11-2018 13:52:54Geomilieu V4.41
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moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

11_A 5,50 29 31 13
11_B 8,50 30 32 12
12_C 11,50 30 30 13
12_D 14,50 30 30 13
12_E 17,50 31 30 13

12_F 20,50 31 30 13
13_A 5,50 39 40 34
13_B 8,50 42 43 35
13_C 11,50 43 43 36
13_D 14,50 44 45 37

13_E 17,50 43 44 36
13_F 20,50 43 44 36
14_A 5,50 40 40 37
14_B 8,50 41 42 39
14_C 11,50 42 43 39

14_D 14,50 42 43 39
14_E 17,50 43 44 39
14_F 20,50 43 44 39
15_A 5,50 40 40 36
15_B 8,50 41 41 38

15_C 11,50 42 42 39
15_D 14,50 42 43 39
15_E 17,50 43 44 39
15_F 20,50 43 44 39
16_A 5,50 38 39 36

16_B 8,50 39 40 37
17_A 5,50 40 41 37
17_B 8,50 41 42 38
17_C 11,50 41 42 38
17_D 14,50 41 42 38

18_A 5,50 41 42 36
18_B 8,50 42 43 38
18_C 11,50 42 43 38
18_D 14,50 42 43 38
19_A 5,50 39 41 33

19_B 8,50 41 42 36
19_C 11,50 41 43 36
19_D 14,50 41 42 35
20_A 5,50 42 40 13
20_B 8,50 46 44 13

20_C 11,50 44 42 13
20_D 14,50 44 42 13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:13Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

12_C 11,50 30 30 13

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 24 25 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 19 20 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 13 13 13
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 26 24 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 26 24 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 1 -1 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

11_A 5,50 29 31 13

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 28 30 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 19 21 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 13 13 13
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 13 11 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 14 12 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 3 1 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

11_B 8,50 30 32 12

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 29 31 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 20 22 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 12 12 12
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 15 13 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 16 14 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 6 4 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

12_D 14,50 30 30 13

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 23 25 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 19 20 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 13 13 13
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 26 24 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 26 24 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 2 0 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

12_E 17,50 31 30 13

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 23 24 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 19 20 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 13 13 13
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 26 24 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 26 24 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 2 0 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_F
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

12_F 20,50 31 30 13

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 22 24 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 19 20 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 13 13 13
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 26 24 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 26 24 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 2 0 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

13_A 5,50 39 40 34

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 25 26 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 36 37 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 34 34 34
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 31 29 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 28 26 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 21 19 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

13_B 8,50 42 43 35

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 25 26 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 39 41 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 35 35 35
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 33 31 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 31 29 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 20 18 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

13_C 11,50 43 43 36

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 24 26 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 40 42 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 36 36 36
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 33 31 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 31 29 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 21 19 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

13_D 14,50 44 45 37

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 24 26 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 42 43 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 37 37 37
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 33 31 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 31 29 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 22 20 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

13_E 17,50 43 44 36

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 23 25 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 42 43 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 36 36 36
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 21 19 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 19 17 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 22 20 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_F
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

13_F 20,50 43 44 36

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 23 24 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 42 44 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 36 36 36
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 25 23 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 19 17 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 22 20 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

14_A 5,50 40 40 37

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 21 23 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 35 36 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 37 37 37
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 32 30 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 14 12 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 5 3 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

14_B 8,50 41 42 39

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 22 23 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 35 37 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 39 39 39
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 34 32 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 15 13 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 6 4 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

14_C 11,50 42 43 39

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 24 26 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 37 39 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 39 39 39
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 34 32 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 15 13 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 6 4 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

14_D 14,50 42 43 39

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 25 27 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 38 40 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 39 39 39
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 34 32 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 16 14 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 6 4 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

14_E 17,50 43 44 39

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 25 27 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 40 42 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 39 39 39
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 34 32 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 16 14 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 7 5 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_F
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

14_F 20,50 43 44 39

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 25 27 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 41 42 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 39 39 39
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 9 7 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 16 14 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 9 7 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

15_A 5,50 40 40 36

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 2 4 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 34 36 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 36 36 36
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 33 31 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 18 16 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 21 19 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

15_B 8,50 41 41 38

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 3 4 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 35 36 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 38 38 38
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 34 32 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 18 16 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 22 20 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

15_C 11,50 42 42 39

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 3 5 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 36 38 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 39 39 39
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 35 33 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 19 17 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 26 24 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

15_D 14,50 42 43 39

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 6 8 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 37 39 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 39 39 39
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 35 33 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 20 18 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 27 25 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

15_E 17,50 43 44 39

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 14 16 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 40 42 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 39 39 39
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 35 33 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 23 21 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 27 25 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_F
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

15_F 20,50 43 44 39

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 14 16 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 40 42 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 39 39 39
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 22 20 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 23 21 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 27 25 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

16_A 5,50 38 39 36

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 17 19 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 34 36 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 36 36 36
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 20 18 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 19 17 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 9 7 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

16_B 8,50 39 40 37

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 17 19 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 35 36 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 37 37 37
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 20 18 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 17 15 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 11 9 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

17_A 5,50 40 41 37

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 30 32 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 36 37 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 37 37 37
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 22 20 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 19 17 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 11 9 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

17_B 8,50 41 42 38

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 32 34 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 36 38 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 38 38 38
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 22 20 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 19 17 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 11 9 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

17_C 11,50 41 42 38

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 33 35 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 37 38 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 38 38 38
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 22 20 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 19 17 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 12 10 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

17_D 14,50 41 42 38

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 33 35 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 37 39 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 38 38 38
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 21 19 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 20 18 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 14 12 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

18_A 5,50 41 42 36

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 13 15 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 38 40 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 36 36 36
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 26 24 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 21 19 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 24 22 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

18_B 8,50 42 43 38

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 14 16 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 40 42 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 38 38 38
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 26 24 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 21 19 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 25 23 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

18_C 11,50 42 43 38

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 15 16 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 40 42 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 38 38 38
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 26 24 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 21 19 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 27 25 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

18_D 14,50 42 43 38

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 17 19 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 40 42 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 38 38 38
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 26 24 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 22 20 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 27 25 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

19_A 5,50 39 41 33

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 28 30 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 37 39 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 33 33 33
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 26 24 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 20 18 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 15 13 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

19_B 8,50 41 42 36

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 31 33 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 39 41 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 36 36 36
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 26 24 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 20 18 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 15 13 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

19_C 11,50 41 43 36

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 32 34 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 39 41 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 36 36 36
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 26 24 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 20 18 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 16 14 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

19_D 14,50 41 42 35

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 32 34 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 39 41 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 35 35 35
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 25 23 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 20 18 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 17 15 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

20_A 5,50 42 40 13

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 11 13 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 16 18 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 13 13 13
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 33 31 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 42 40 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 19 17 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

20_B 8,50 46 44 13

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 13 14 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 16 18 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 13 13 13
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 33 31 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 46 44 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 19 17 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

20_C 11,50 44 42 13

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 13 15 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 16 18 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 13 13 13
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 33 31 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 43 41 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 19 17 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41



moBius consult bvTransformatie Statenhof te Leiderdorp
Geluiduistraling Winkelcentrum Winkelhof

Rapport: Resultatentabel
Model: Basis - maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

20_D 14,50 44 42 13

bron 1.1 Afzuiging Chinees restaurant 0,50 14 15 --
Bron 1.2 Afzuiging keuken Chinees restaurant 0,50 17 19 --
Bron 2 Koeling supermarkt 1,00 13 13 13
Bron 3 Dakventilator - CDA245 0,50 34 32 --
Bron 4 Dakventilator - CDA245 0,50 43 41 --

Bron 5 Dakventilator - CDP222 0,50 20 18 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-11-2018 13:50:38Geomilieu V4.41
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• aÉ=ä~åÖíáàÇÖÉãáÇÇÉäÇÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖëåáîÉ~ìë=òáàå=ÄÉêÉâÉåÇ=íÉê=éä~~íëÉ=î~å=ÇÉ=ÖÉîÉäë=î~å=
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ÉÉå=ÇÉÉä=î~å=ÉÉå=éÉêáçÇÉ=~ÅíáÉÑ=òáàåI=áë=ÉÉå=ÄÉÇêáàÑëÇììêÅçêêÉÅíáÉ=íçÉÖÉé~ëíK==

• t~~ê=î~å=íçÉé~ëëáåÖ=áë=ÉÉå=ò~ÅÜí=ÄçÇÉãîä~â=áåÖÉîçÉêÇK=aÉ=ëí~åÇ~~êÇ=ÄçÇÉã=áë=áåÖÉJ

îçÉêÇ=~äë=Ü~êÇK==

• aÉ=êÉâÉåå~ìïâÉìêáÖÜÉáÇ=î~å=ÉÉå=ÇÉêÖÉäáàâ=ãçÇÉä=î~äí=ÅçåÑçêã=ÇÉ=e~åÇäÉáÇáåÖ=ÄáååÉå==
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=
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Betrouwbaarheid		

Dit	onderzoek	is	op	zorgvuldige	wijze	uitgevoerd	conform	de	toepasselijke	en	van	kracht	

zijnde	regelgeving	ten	aanzien	van	natuurwetgeving.	Het	onderzoek	betreft	een	

momentopname	en	geeft	een	inschatting	van	de	geschiktheid	van	de	onderzoekslocatie	voor	

beschermde	soorten.	Het	incidenteel	voorkomen	van	beschermde	soorten	is	echter	nooit	met	

zekerheid	te	voorspellen.	Otte	Groenadvies	accepteert	derhalve	op	voorhand	geen	

aansprakelijkheid	ten	aanzien	van	mogelijke	beslissingen	die	de	opdrachtgever	naar	

aanleiding	van	het	door	Otte	Groenadvies	uitgevoerde	onderzoek	neemt.	
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1.	Inleiding	
	

1.1.	Aanleiding	en	doelstelling	

In	de	ruimtelijke	plannen	is	in	het	kader	van	de	uitvoerbaarheid	inzicht	gewenst	in	de	aanwezigheid	van	
beschermde	flora	en	fauna.	Met	andere	woorden,	in	het	ruimtelijke	ordeningstraject	dient	te	worden	
aangetoond	dat	het	plan,	de	verbouwing	en	mogelijke	uitbereiding	van	het	gebouw	Stratenhof	gelegen	aan	het	
Reaal	1-6	te	Leiderdorp,	uitvoerbaar	is.	In	dit	kader	dient	een	quickscan	flora	en	fauna	uitgevoerd	te	worden	op	
de	locatie	Reaal	te	Leidendorp.		

1.1.1	Uitgangspunten	

Uitgangspunt	voor	deze	rapportage	is	de	inkomende	e-	mail	van	de	heer	S.	Pieters,	Pluis	Participatie	Groep	BV	
op	9	augustus	2018.	Met	als	onderwerp	Offerte	aanvraag.	Op	13	augustus	2018	is	door	de	Otte	groenadvies	
een	offerte	met	nr.	18134	per	mail	verstuurd.		Op	10	september	2018	is	de	offerte	per	mail	door	de	heer	S.	
Pieters	geaccordeerd.		

1.2.	Methodiek	

Om	optimaal	om	te	gaan	met	het	zorgvuldigheidsprincipe	uit	de	Wet	natuurbescherming	heeft	Pluis	
Participatie	BV	besloten	om	een	onderzoek	te	laten	verrichten,	alvorens	de	werkzaamheden	uit	te	voeren.	
Onder	meer	bij	ruimtelijke	ingrepen	dient	rekening	te	worden	gehouden	met	beschermde	soorten	en	
gebieden.	Wet-	en	regelgeving	omtrent	deze	soorten	en	gebieden	is	vastgelegd	in	de	Wet	natuurbescherming.		
	
Het	onderhavige	rapport	beschrijft	de	resultaten	van	een	zogenaamde	quickscan	van	beschermde	
natuurwaarden	in	en	rond	het	plangebied.	Op	basis	daarvan	worden	uitspraken	gedaan	over	de	(mogelijke)	
effecten	van	de	voorgenomen	ontwikkelingen	en	de	eventueel	noodzakelijke	vervolgstappen.	De	rapportage	
kan	dienst	doen	als	onderbouwing	bij	bestemmingsplanwijzigingen	en	ontheffings-	of	vergunningaanvragen	in	
het	kader	van	de	Wet	natuurbescherming.	
	
In	dit	rapport	worden	de	resultaten	van	het	onderzoek	gepresenteerd	en	getoetst	aan	de	natuurwetgeving	en	
het	natuurbeleid.		

1.2.1.	Wat	is	een	quickscan	

De	quickscan	flora	en	fauna	is	een	oriënterend	onderzoek.	Hierin	wordt	de	geplande	ontwikkeling	getoetst	aan	
de	natuurwetgeving.	Door	middel	van	een	veldbezoek	en	bureauonderzoek	wordt	beoordeeld	welke	
natuurwaarden	verwacht	worden	in	het	plangebied	en	wordt	gekeken	naar	de	mogelijke	aanwezigheid	van	
beschermde	plant-	en	diersoorten.	Ook	wordt	gekeken	of	de	plannen	mogelijk	een	negatief	effect	hebben	op	
Natura	2000-gebieden	en	provinciaal	beschermde	natuurmonumenten.	Indien	beschermde	soorten	
voorkomen,	kan	een	vervolgonderzoek	noodzakelijk	zijn.	Tegelijkertijd	dient	te	worden	onderzocht	of	er	
gebruik	kan	worden	gemaakt	van	gedragscodes	en	worden	mogelijkheden	tot	ontheffing	verkent.		
	
Een	quickscan	is	een	momentopname	en	geen	standaard	veldinventarisatie	waarbij	meerdere	veldrondes	in	
een	seizoen	worden	uitgevoerd.	Een	quickscan	geeft	daardoor	een	beperkter	beeld	dan	een	standaard	
veldinventarisatie.	Omdat	het	onderzoek	een	momentopname	betreft,	kan	geen	rekening	worden	gehouden	
met	de	dynamische	aspecten	van	natuur,	zoals	migratie	en	kolonisatie	door	soorten	en	veranderd	
terreingebruik	en	–beheer	na	afloop	van	het	onderzoek.		
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1.2.2.	Uitvoer	onderzoek	

Op	21	september	2018	is	een	bezoek	gebracht	aan	het	plangebied	en	directe	omgeving.	Gedurende	het	
veldbezoek	is	gelet	op	de	mogelijk	aanwezigheid	van	beschermde	en	bedreigde	soorten	en	de	indirecte	
aanwezigheid	in	de	vorm	van	sporen	(verblijfplaatsen,	wissels,	pootafdrukken	en	dergelijke).	De	
weersomstandigheden	waren	licht	bewolkt,	droog	en	17°C.		
	
Tijdens	het	onderzoek	waar	dit	rapport	is	voortgekomen	is	niet	alleen	gelet	op	flora	en	fauna	binnen	de	
contouren	van	het	plangebied,	maar	ook	op	beschermde	flora	en	fauna	in	de	nabije	omgeving.	Verder	is	aan	de	
hand	van	verspreidingsatlassen	en	andere	standaardwerken	nagegaan	welke	bijzondere	planten-	en	
diersoorten	er	voor	kunnen	komen	in	het	plangebied.		
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2.	Wet-	en	regelgeving		

2.1	Wet	natuurbescherming		

De	Wnb	regelt	de	bescherming	van	in	het	wild	voorkomende	planten	en	dieren	(voorheen	Flora-	en	faunawet)	
(naast	de	bescherming	van	gebieden).	In	de	wet	is	onder	meer	bepaald	dat	beschermde	dieren	niet	gedood,	
gevangen	of	verontrust	mogen	worden	en	beschermde	planten	niet	geplukt,	uitgestoken	of	verzameld.	
Daarnaast	is	het	niet	toegestaan	om	de	directe	leefomgeving	van	beschermde	soorten,	waaronder	nesten	en	
holen,	te	beschadigen,	te	vernielen	of	te	verstoren	(artikelen	3.1,	3.5	en	3.10).	Bovendien	dient	iedereen	
voldoende	zorg	in	acht	te	nemen	voor	alle	in	het	wild	levende	planten	en	dieren	(algemene	zorgplicht,	artikel	
1.11).		

De	verbodsbepalingen,	die	handelingen	die	het	voortbestaan	van	planten	en	diersoorten	in	gevaar	kunnen	
brengen	verbieden,	is	een	belangrijk	onderdeel	van	de	Wet	natuurbescherming.	Deze	verboden	zorgen	ervoor	
dat	in	het	wild	levende	soorten	zoveel	mogelijk	met	rust	worden	gelaten.	Deze	verschillen	per	
beschermingsgroep.	De	Wet	natuurbescherming	kent	drie	verschillende	beschermingsregimes:		

• Vogelrichtlijnsoorten			
• Habitatrichtlijnsoorten			
• Andere	soorten			

De	provincies	hebben	in	haar	verordeningen	uit	de	lijst	van	‘andere	soorten’	diersoorten	aangewezen	waarvoor	
een	vrijstelling	geldt	en	dus	geen	ontheffing	van	verbodsbepalingen	hoeft	te	worden	aangevraagd.	Deze	lijst	
met	vrijgestelde	soorten	is	per	provincie	anders.	De	zorgplicht	is	wel	van	toepassing.	Bij	ruimtelijke	plannen,	
met	mogelijke	gevolgen	voor	beschermde	planten	en	dieren,	is	het	verplicht	om	vooraf	te	toetsen	of	deze	
kunnen	leiden	tot	overtreding	van	de	verbodsbepalingen.	Wanneer	dat	het	geval	dreigt	te	zijn,	moet	
onderzocht	worden	of	er	maatregelen	(mitigatie	en/of	compensatie)	genomen	kunnen	worden	om	dit	te	
voorkomen	of	om	de	gevolgen	voor	beschermde	soorten	te	verminderen.	Onder	bepaalde	voorwaarden	geldt	
een	vrijstelling	of	is	het	mogelijk	van	het	bevoegd	gezag	ontheffing	van	de	verbodsbepalingen	te	krijgen	voor	
activiteiten	op	het	gebied	van	ruimtelijke	ontwikkeling	en	inrichting.	Deze	ontheffing	wordt	slechts	verleend	
indien:			

• Er	geen	bevredigend	alternatief	is;			
• Er	sprake	is	van	een	wettelijk	belang;			
• Geen	afbreuk	wordt	gedaan	aan	een	gunstige	staat	van	instandhouding	van	de	soort.		

	

Zie	bijlage	voor	het	wettelijk	kader	van	de	soortbescherming	in	de	Wnb.		

De	Wnb	beschermt	ook	een	aantal	planten	en	vissen	die	onder	de	Flora-	en	faunawet	niet	beschermd	waren.	
Hiermee	is	rekening	gehouden	in	onderstaande	natuurtoets,	zie	verder	in	paragraaf	4.1	Aanwezigheid	
beschermde	soorten.			
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3.	Gebiedsomschrijving	

3.1.	Huidig	gebruik	planlocatie	en	omgeving	

De	planlocatie	ligt	in	de	provincie	Zuid-Holland	in	de	gemeente	Leiderdorp.	De	gemeenten	Leiderdorp	en	
Leiden	worden	slechts	gescheiden	door	rivieren	als	de	Zijl	en	de	Oude	Rijn.	Leiderdorp	ligt	in	een	
veenweidegebied.	Deze	gebieden	bestaan	voornamelijk	uit	weiden	op	veengrond.	Veenweidegebieden	worden	
doorsneden	door	vele	sloten.	De	sloten	tussen	de	veenweides	dienen	voor	meerdere	doelen	tegelijk.	Als	afvoer	
van	het	overtollige	water	en	een	barrière	voor	het	vee	en	de	vervoersweg.	De	sloten	moeten	ook	regelmatig	
worden	geschoond	om	niet	te	verlanden.	
	
De	planlocatie	ligt	in	de	wijk	Binnenhof	en	maakt	gedeeltelijk	deel	uit	van	het	winkelcentrum	Winkelhof	
gelegen	aan	het	Reaal	1-6.	In	de	omgeving	liggen	nieuwbouwwijken	waar	openbaar	groen	en	particuliere	
tuinen	het	beeld	bepalen	van	een	enigszins	groen	straatbeeld.	Op	diverse	plaatsen	zijn	relatief	brede	
watergangen	aanwezig.	Ten	zuiden	van	de	planlocatie,	aan	de	overzijde	van	de	doorgaande	weg	Engelendaal,	
ligt	het	park	De	houtkamp	.		
	
Het	plangebied	betreft	het	gebouw	de	Stratenhof.	Deze	is	opgebouwd	uit	zes?	verdiepingen	en	in	gebruik	
geweest	als	kantoorgebouw.	Op	de	onderstaande	afbeelding	wordt	de	planlocatie	met	een	rode	kleur	
weergegeven.			
	

	
Afbeelding	1.	Plangebied:	rood	
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Foto’s	impressie	plangebied	

	 	
Planlocatie	gezien	vanaf	Engelendaal	 	 Planlocatie	gezien	vanaf	het	binnenterrein	

	 	
Impressie	foto’s	genomen	vanaf	het	dak	

3.2.	Toekomstig	gebruik	van	het	plangebied	en	voorgenomen	ingrepen	

Met	de	voorgenomen	ontwikkelingen	wordt	het	bestaande	gebouw	intern	verbouwd,	de	ramen	worden	
vervangen	en	de	twee	met	kunststof	wanden	opgebouwde	verdiepingen	vervangen.	Mogelijk	vindt	op	een	deel	
van	het	gebouw	uitbereiding	plaats.	De	uitvoering	van	het	plan	is	gepland	na	verkrijgen	van	de	benodigde	
vergunningen.		
	

	
Afbeelding	2:	Zwart.	Mogelijke	uitbreiding/opbouw	van	het	gebouw	Stratenhof		
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3.3.	Ligging	ten	opzichte	van	beschermde	gebieden	

In	de	omgeving	van	het	plangebied	komen	geen	beschermde	gebieden	voor	in	het	kader	van	
natuurbescherming.	De	dichtstbij	gelegen	provinciaal	beschermde	gebieden	behoren	tot	de	Natuurnetwerk	
Nederland	(NNN)	en	bevinden	zich	buiten	de	bebouwde	kom	op	circa	twee	kilometer	afstand	van	het	
planlocatie.	Natura	2000-gebieden	(Europees	beschermd)	liggen	op	een	nog	grotere	afstand.		
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4.	Beschermde	soorten	

4.1.	Natuurgebieden	

De	afstand	van	het	plangebied	tot	beschermde	gebieden	is	dermate	groot	in	verhouding	tot	de	schaal	van	de	
ingreep	dat	een	negatief	effect	op	voorhand	is	uit	te	sluiten.		
	
Weidevogelgebied	
Met	betrekking	tot	het	weidevogelgebied	en	beschermde	landschapselementen	geldt	dat	de	planlocatie	niet	is	
gelegen	in	het	beschermde	gebied.	Negatieve	effecten	zijn	niet	te	verwachten	naar	aanleiding	van	de	
voorgenomen	ontwikkeling.	
	
Lokaal	
In	de	aanlegfase	kunnen	werkzaamheden	met	machines	leiden	tot	een	tijdelijke	geluids-	en	optische	
verstoring.	Dit	kan	leiden	tot	enige	tijdelijke	negatieve	effecten	op	aanwezige	fauna.	De	tijdelijke	verstoring	in	
de	aanlegfase	is	van	korte	duur	en	zal	naar	alle	verwachting	niet	leiden	tot		negatieve	effecten,	daar	de	soorten	
voldoende	alternatieven	hebben	om	te	foerageren	in	de	omgeving.	Significante	negatieve	effecten	zijn	
daarmee	op	voorhand	uit	te	sluiten.		
	
De	voorgenomen	ontwikkelingen	en	bijbehorende	werkzaamheden	zijn	van	relatief	kleinschalig	karakter	en	op	
dusdanige	afstand	van	beschermde	gebieden	dat	negatieve	effecten	(externe	werking)	kunnen	worden	
uitgesloten.		

4.2.	Flora	

De	planlocatie	betreft	de	bovenverdiepingen	van	een	gebouw.	Een	kruid-,	struik-	en	boomlaag	ontbreken.		
	
Beschermde	houtopstanden	
Uit	bureau	onderzoek	is	gebleken	dat	de	gemeente	Leiderdorp	een	bomenbeleidsplan	en	een	lijst	met	
‘bijzonder	waardevolle	bomen’	in	Leiderdorp	heeft	vastgesteld.	Op	de	planlocatie	en	de	directe	omgeving	
hiervan	komen	geen	beschermingswaarde	bomen	voor.	Negatieve	effecten	hierop	kunnen	worden	uitgesloten.	
	
Tijdens	het	veldbezoek	werden	geen	beschermde	of	bedreigde	plantensoorten	of	resten	hiervan	op	het	
plangebied	aangetroffen.	De	locatie	is	onderzocht	op	het	voorkomen	van	beschermde	plantensoorten.	Op	
grond	van	het	grondgebruik,	al	dan	niet	rondom	het	plangebied,	zijn	het	voorkomen	van	strikter	beschermde	
plantensoorten	derhalve	uit	te	sluiten.		

4.3.	Fauna	

4.3.1.	Zoogdieren	

Er	zijn	geen	zoogdieren	in	het	plangebied	waargenomen.	Mogelijk	maken	soorten	als	huismuis	en	huisspitsmuis	
gebruik	van	het	gebouw.	De	steenmarter	is	als	passant	te	verwachten.	

De	soort	huismuis	zijn	niet	beschermd	in	de	Wet	natuurbescherming,	voor	deze	soort	geldt	de	algemene	
zorgplicht.	Huisspitsmuis	is	opgenomen	in	de	lijst	nationaal	beschermde	soorten,	Wet	natuurbescherming.	In	
het	kader	van	de	ruimtelijke	inrichting	geeft	de	provincie	Zuid-Holland	vrijstelling	voor	deze	soorten.	Eveneens	
zijn	voor	deze	soorten	de	algemene	zorgplicht	onverminderd	van	toepassing.	De		steenmarter	is	beschermd	in	
de	lijst	Nationaal	beschermde	soorten.		
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De	ingreep	zal	naar	verwachting	leiden	tot	een	beperkt	en	tijdelijk	verlies	van	leefgebied	van	de	
bovengenoemde	zoogdieren.	Dit	heeft	geen	invloed	op	de	gunstige	staat	van	instandhouding	van	deze	soorten,	
omdat	er	voldoende	alternatief	leefgebied	aanwezig	blijft.	Wel	geldt	de	algemene	zorgplicht	ten	aanzien	van	
deze	soorten.		
	
Met	de	voorgenomen	ontwikkeling	worden	geen	negatieve	effecten	op	grondgebonden	zoogdieren	verwacht.	
Nader	onderzoek	of	het	aanvragen	van	een	ontheffing	is	niet	noodzakelijk.		

4.3.2.	Vleermuizen	

Een	vleermuisonderzoek	valt	buiten	het	kader	van	een	quickscan.	Wel	is	de	potentie	onderzocht	van	het	
plangebied	voor	vleermuizen	en	is	gelet	op	sporen.	Verblijfplaatsen	van	vleermuizen	bevinden	zich	in	holten	
van	bomen	en	besloten	of	donkere	ruimten	van	kunstwerken,	zoals	gebouwen.		
Er	is	onderzocht	welke	soorten	redelijkerwijs	of	mogelijk	te	verwachten	zijn	aan	de	hand	van	het	landschap,	de	
omgeving	en	gekend	verspreidingsbeeld.	Daarna	is	onderzocht	welke	functies	voor	vleermuizen	mogelijk	
voorkomen.	Als	richtlijn	is	hiervoor	de	checklist	van	het	huidig	geldende	vleermuisprotocol	(2017)	
aangehouden	(zie	bijlage).	Het	gaat	om	voor	vleermuis	van	belang	zijnde	objecten	die	door	de	beoogde	
activiteit	of	plan,	in	relevante	mate	worden	aangetast.	Foerageergebied	en	vliegroutes	zijn	alleen	beschermd	
als	ze	essentieel	zijn	voor	het	goede	voortbestaan	van	de	soort	ter	plaatse.		
	
Verblijfplaatsen	
Het	gebouw	is	opgebouwd	uit	een	spouwmuur	waarin	steenwol	aanwezig	is.	De	verdiepingen	zijn	voorzien	van	
platte	daken	met	een	strakke	afwerking.	Op	het	dak	zijn	enkele	kunststof	en	metalen	opbouwen	die	dienen	
voor	luchtcirculatie,	toegang	behuizingen	van	de	nooduitgang/trap,	liftschacht	e.d.	aanwezig.		
	
De	raamkozijnen,	de	platte	daken	en	de	te	vervangen	kunststof	wanden	beschikken	over	een	strakke	
afwerking.	Er	zijn	geen	naden	en	kieren	tussen	de	stenen	vensterbanken	en	dakranden	aangetroffen.	In	de	
spouwmuren	is	steenwol	aanwezig.	Vleermuizen	vermijden	plaatsen	waar	irriterende	materialen	aanwezig	zijn.		

	 	
Strakke	afwerking	rondom	de	raamkozijnen		 Te	vervangen	kunststof	wanden		
	

	

Uitsnede	van	de	constructie	tekening	opbouw	
spouwmuur	Stratenhof.	Complete	bouwtekening		
zie	bijlage	3	
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Kunststof	wanden,	metalen	opbouw	 	 Installatie	op	het	dak	

	 	
Buiten-	en	binnenzijde	liftschacht,	nooduitgang	opbouw	op	het	dak	
	
De	kunststof	en	metalen	opbouwen	op	het	dak	bestaan	uit	stalen	wandplaten	die	fabrieksmatig	zijn	gevuld	met	
isolatiemateriaal.	Het	dak	en	de	randen	van	de	kozijnen	zijn	geheel	strak	met	stalen	randen	en	
kunststofkozijnen	afgewerkt.	De	wanden	en	randen	zijn	dusdanig	glad	dat	deze	geen	geschikte	verblijfplaatsen	
voor	vleermuizen	bieden.	
	
Foerageergebied	en	vlieg-	en	mitigatieroutes	
In	de	omgeving	het	plangebied	wordt	mogelijk	gefoerageerd	door	vleermuizen.	Hier	is	echter	geen	sprake	van	
een	foerageergebied	dat	van	essentieel	belang	is	voor	vleermuizen.	In	de	directe	omgeving	zijn	vele	
vergelijkbare	en	meer	geschikte	locaties	aanwezig.	Daarnaast	blijft	tijdens-	en	na	de	ruimtelijke	ontwikkeling	
het	plangebied	geschikt	als	foerageergebied.	Het	plangebied	vormt	geen	schakel	als	vlieg-	en	mitigatieroute.		
	
Licht	
Met	de	nieuwe	inrichting	moet	rekening	worden	gehouden	met	kunstmatige	lichtbronnen	om	lichtverstoring	
te	voorkomen.	Dit	betekent	dat	de	plaatsing,	de	intensiviteit	en	de	stralingsrichting	van	buitenlampen	zodanig	
moet	zijn	dat	er	geen	verstoring	van	strooilicht	plaatsvindt.	Werken	met	vleermuisvriendelijke	verlichting	en	
maak	de	verlichting	dynamisch.	Te	allen	tijde	moet	de	verlichting	naar	beneden	gericht	zijn	om	verstoring	door	
middel	van	strooilicht	te	voorkomen.	

4.3.3.	Vogels	

Huismus	en	gierzwaluw	
Het	gebouw	is	voorzien	van	een	plat	leren	dak,	in	meerdere	lagen	verdeeld	over	het	gebouw.	Er	zijn	geen	
dakpannen,	openingen	en	opstaand	dakleer	aanwezig.	Het	dak	biedt	geen	geschikte	ruimte	die	kan	dienen	als	
nest-	en	verblijfplaats	voor	de	soorten	huismus	en	gierzwaluwen.		
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Veel	voorkomende	soorten	
De	veelvoorkomende	vogelsoorten	benutten	de	omgeving	van	het	gebouw	als	foerageergebied	en	
nestgelegenheid.	Tijdens	de	werkzaamheden	worden	hierop	geen	verstoringen	verwacht.		
	
Voor	alle	beschermde,	inheemse	(ook	de	algemeen	voorkomende)	vogelsoorten	geldt	vanuit	de	Wet	
Natuurbescherming	een	verbod	op	handelingen	die	nesten	of	eieren	beschadigen	of	verstoren.	Ook	
handelingen	die	een	vaste	rust-	of	verblijfplaats	van	beschermde	vogels	verstoren	is	niet	toegestaan.	In	de	
praktijk	betekent	dit	dat	verstorende	werkzaamheden	bij	voorkeur	buiten	het	broedseizoen*	moeten	
plaatsvinden.		
	
*In	het	kader	van	de	Wet	natuurbescherming	wordt	voor	het	broedseizoen	geen	standaardperiode	gehanteerd.	
Van	belang	is	of	een	broedgeval	verstoord	wordt,	ongeacht	de	datum.	Globaal	gaat	het	echter	om	de	periode	
van	15	maart	tot	15	juli.		
	

4.3.4.	Overige	soorten	

Met	de	geplande	werkzaamheden	worden	geen	negatieve	effecten	op	amfibieën,	reptielen,	vissen	en	
ongewervelden	verwacht.	Een	ontheffing	of	nader	onderzoek	naar	deze	soorten	is	niet	noodzakelijk.		

	
	 	



	 14	

5.	Conclusies	

5.1.	Beschermde	gebieden	

- Het	plangebied	maakt	geen	deel	uit	van	beschermde	gebieden	en	Natura	2000,	ook	in	de	omgeving	
komen	dergelijke	gebieden	niet	voor.	Op	grond	van	de	beperkte	schaal	van	de	ingreep	en	de	
bestemming	is	een	negatief	effect	op	beschermde	natuurgebieden	uit	te	sluiten.	

5.2.	Beschermde	soorten	

Flora	
- Tijdens	het	veldbezoek	werden	geen	beschermde	of	bedreigde	plantsoorten	of	resten	hiervan	op	het	

plangebied	aangetroffen,	het	voorkomen	van	strikter	beschermde	plantsoorten	zijn	derhalve	uit	te	
sluiten;	

- Op	het	perceel	en	in	de	directe	omgeving	zijn	geen	monumentale-	en	behoudenswaardige	bomen	
aanwezig.	

Fauna	
- De	bebouwing	is	geschikt	voor	de	huismuis.	Deze	soort	is	niet	beschermd	in	de	Wet	

natuurbescherming.	Voor	deze	soorten	geldt	de	algemene	zorgplicht;	
- De	bebouwing	is	geschikt	voor	de	soort	huisspitsmuis.	Deze	soort	is	opgenomen	in	de	lijst	nationaal	

beschermde	soorten,	Wet	natuurbescherming.	In	het	kader	van	de	ruimtelijke	inrichting	geeft	de	
provincie	Zuid-Holland	vrijstelling	voor	deze	soorten.	Eveneens	zijn	voor	deze	soorten	de	algemene	
zorgplicht	van	toepassing;	

- De	steenmarter	is	als	passant	te	verwachten.	In	de	toekomst	blijft	het	plangebied	hiervoor	geschikt.		
Negatieve	effecten	op	steenmarter	worden	niet	verwacht;	

- Wat	betreft	vaste	verblijfplaatsen	van	vleermuizen	biedt	de	bebouwing	geen	geschikte	mogelijkheden	
om	te	dienen	als	verblijfplaats	voor	vleermuizen;	

- Het	valt	niet	te	verwachten	dat	de	geplande	werkzaamheden	een	negatieve	invloed	heeft	op	
eventueel	aanwezige	vlieg-	en	foerageerroutes	van	vleermuizen;	

- Er	worden	geen	negatieve	effecten	op	amfibieën,	reptielen,	vissen	en	ongewervelden	verwacht.	Een	
ontheffing	of	nader	onderzoek	naar	deze	soorten	is	niet	noodzakelijk;	

- Goedgekeurde	gedragscode	Flora-	en	faunawet,	ruimtelijke	ontwikkeling	van	de	vereniging	stadswerk	
kan	worden	toegepast	tijdens	de	werkzaamheden.	Hierin	wordt	beschreven	hoe	om	te	gaan	met	o.a.	
de	algemene	zorgplicht.	Wel	moet	er	een	kanttekening	worden	geplaatst,	als	basis	van	de	
gedragscode	ligt	de	Flora-	en	faunawet.	De	gedragscode	is	nog	niet	aangepast	op	de	(per	1	januari	
2017)	geldende,	Wet	natuurbescherming.	

5.3.	Aanbevelingen	

- Om	schade	aan	broedsels	te	voorkomen	wordt	geadviseerd	om	buiten	het	broedseizoen	te	werken.	
De	piek	van	het	broedseizoen	ligt	in	de	periode	half	maart-half	juli,	maar	eerdere	en	latere	
broedgevallen	komen	voor.	Het	is	mogelijk	om	tijdens	het	broedseizoen	te	werken	wanneer	
maatregelen	zijn	genomen	om	broedgevallen	te	voorkomen	of	wanneer	een	inspectie	uitwijst	dat	
geen	broedsels	aanwezig	zijn.	

- Zorg	dat	de	werkzaamheden	binnen	het	plangebied	plaatsvinden.	Mocht	er	tijdens	de	uitvoer	van	het	
werk	onverhoopt	bijzonderheden	worden	aangetroffen,	raadplaag	een	inzake	deskundige;	
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6.	Geldigheid	
Dit	onderzoek	is	uitgevoerd	conform	de	landelijk	geldende	richtlijnen.	Het	bevoegd	gezag	provincie	Zuid-
Holland	hanteert	de	volgende	definitie	voor	de	geldigheid	van	onderzoeken	naar	beschermde	soorten:	“	
Onderzoeksgegevens	hebben	een	beperkte	geldigheidstermijn.	Voor	vogels	en	soorten	genoemd	op	Bijlage	IV	
van	de	Habitatrichtlijn,	Bijlage	I	en	II	van	het	Verdrag	van	Bern	en	Bijlage	II	van	het	Verdrag	van	Bonn	hanteren	
we	daarom	een	geldigheidstermijn	van	maximaal	3	jaar.	Voor	soorten	genoemd	op	de	bijlage	bij	de	wet	
natuurbescherming	is	deze	periode	5	jaar.	
	
Dit	rapport	gaat	in	op	de	effecten	van	de	ontwikkeling	zoals	beschreven	in	de	aanleiding	van	het	onderzoek.	
Wijzigingen	of	aanpassingen	in	de	ontwikkeling	kunnen	tot	andere	conclusies	ten	aanzien	van	de	effecten	op	
beschermde	soorten	leiden.	
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Bijlage	

BIJLAGE	1:	WETTELIJK	KADER	WET	NATUURBESCHERMING	–	SOORTBESCHERMING		

De	Wnb	is	op	1	januari	2017	in	werking	getreden.	De	wet	is	in	de	plaats	gekomen	van	de	
Natuurbeschermingswet	1998,	de	Flora-	en	faunawet	en	de	Boswet.	De	wet	is	ingedeeld	in	hoofdstukken	en	
kent	een	algemeen	deel	(hoofdstuk	1),	delen	over	Natura	2000-gebieden	(hoofdstuk	2),	soorten	(hoofdstuk	3),	
houtopstanden,	hout	en	houtproducten	(hoofdstuk	4),	verder	delen	die	gaan	over	vrijstellingen,	beschikkingen	
en	verplichtingen	(hoofdstuk	5),	financiële	bepalingen	(hoofdstuk	6),	handhaving	(hoofdstuk	7),	overige	
bepalingen	(hoofdstuk	8)	en	tot	slot	een	beschrijving	van	het	overgangsrecht	(hoofdstuk	9)	en	een	beschrijving	
van	de	wijziging	van	overige	wetten	(hoofdstuk	10).	In	navolgende	paragrafen	is	een	samenvattende	
beschrijving	van	het	onderdeel	soortbescherming	gegeven,	wat	relevant	is	voor	onderliggende	toetsing.		

Categorieën		

De	wet	maakt	onderscheid	in	drie	categorieën	van	beschermde	soorten,	namelijk:		
• Vogelrichtlijnsoorten			
• Habitatrichtlijnsoorten			
• Andere	soorten			

	
Vogelrichtlijnsoorten		
Alle	van	nature	in	Nederland	in	het	wild	levende	vogels	van	soorten	als	bedoeld	in	artikel	1	van	de	
Vogelrichtlijn	zijn	in	Nederland	beschermd.	De	soorten	van	artikel	1	van	Vogelrichtlijn	zijn	alle	vogelsoorten	die	
op	het	Europese	grondgebied	van	de	lidstaten	van	de	EU	voorkomen.	Het	deel	daarvan	dat	van	nature	in	
Nederland	voorkomt,	is	dus	beschermd	(art.	3.1	lid	1).		
		
Habitatrichtlijnsoorten		
In	deze	categorie	vallen	alle	in	het	wild	levende	dieren	zoals	genoemd	in:			

• bijlage	IV,	onderdeel	a,	bij	de	Habitatrichtlijn,			
• bijlage	II	bij	het	Verdrag	van	Bern	of;			
• bijlage	I	bij	het	Verdrag	van	Bonn;	(art.	3.5	lid	1)		en	(in	hun	natuurlijke	verspreidingsgebied)	planten	

van	soorten,	genoemd	in:			
• bijlage	IV,	onderdeel	b,	bij	de	Habitatrichtlijn	of;			
• bijlage	I	bij	het	Verdrag	van	Bern;	(art.	3.5,	lid	5)		

De	bijlagen	zijn	zeer	uitgebreid	en	er	staan	ook	veel	soorten	in	genoemd	die	van	nature	niet	in	Nederland	
	voorkomen.			
	
Andere	soorten		
Naast	de	soorten	waarvan	de	bescherming	op	Europees	niveau	verplicht	is	gesteld,	is	er	ook	een	aantal	soorten	
op	nationaal	niveau	beschermd.	Dit	is	dus	een	“nationale	kop”	op	de	Europese	bescherming.	Het	gaat	hierbij	
om	soorten	die	zeer	zeldzaam	en/of	bedreigd	zijn	en	waarvan	het	duurzaam	voortbestaan	niet	is	verzekerd	als	
er	geen	beschermingsmaatregelen	worden	getroffen.	De	soorten	waar	het	om	gaat	zijn	opgenomen	op	de	
bijlage	bij	de	wet	(art.	3.10,	lid	1	onder	a	en	c).			
	
Verbodsbepalingen		Ten	aanzien	van	vogels	verbiedt	de	wet	het	opzettelijk	doden	of	vangen	(art.	3.1	lid	1),	het	
opzettelijk	vernielen	van	nesten,	rustplaatsen	en	eieren	(art.	3.1	lid	2),	het	rapen	of	onder	zich	hebben	van	
eieren	(art.	3.1	lid	3)	en	het	opzettelijk	storen	van	vogels	(art.	3.1lid	4).	Het	verbod	tot	opzettelijk	storen	geldt	
niet	in	het	geval	de	storing	niet	van	wezenlijke	invloed	is	op	de	staat	van	instandhouding	van	de	desbetreffende	
vogelsoort	(art.	3.1	lid	5).			
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Ten	aanzien	van	de	overige	Europees	beschermde	diersoorten	verbiedt	de	wet	het	opzettelijk	doden	of	vangen	
(art	3.5	lid	1),	het	opzettelijk	verstoren	(art	3.5	lid	2),	het	opzettelijk	vernielen	of	rapen	van	eieren	(art	3.5	lid	3)	
en	het	beschadigen	of	vernielen	van	voortplantingsplaatsen	of	rustplaatsen	(art	3.5	lid	4).	Ten	aanzien	van	de	
Europees	beschermde	plantensoorten	verbiedt	de	wet	het	opzettelijk	plukken	en	verzamelen,	afsnijden,	
ontwortelen	en	vernielen	(art	3.5	lid	5).		
	
Ten	aanzien	van	de	nationaal	beschermde	diersoorten	geldt	slechts	een	verbod	op	het	opzettelijk	doden	of	
vangen	(art	3.10	lid	1	onder	a)	en	het	opzettelijk	beschadigen	of	vernielen	van	voortplantingsplaatsen	of	
rustplaatsen	(art	3.10	lid	1	onder	b).	Ten	aanzien	van	de	nationaal	beschermde	plantensoorten	geldt	een	
verbod	op	het	opzettelijk	plukken	en	verzamelen,	afsnijden,	ontwortelen	of	vernielen	(art	3.10	lid	1	onder	c).		
	
Gedragscodes,	vrijstellingen	en	ontheffingen		
	
Gedragscode		
De	in	het	voorgaande	beschreven	verbodsbepalingen	zijn	niet	van	toepassing	op	handelingen	die	zijn	
beschreven	in	en	aantoonbaar	worden	uitgevoerd	volgens	een	door	de	minister	van	EZ	vastgestelde	
gedragscode	(art.	3.31	lid	1).	Het	moet	dan	gaan	om	handelingen	die	plaatsvinden	in	het	kader	van:		
a.	een	bestendig	beheer	of	onderhoud	aan	vaarwegen,	watergangen,	waterkeringen,	waterstaatswerken,	
oevers,	vliegvelden,	wegen,	spoorwegen	of	bermen,	of	in	het	kader	van	natuurbeheer;			
b.	een	bestendig	beheer	of	onderhoud	in	de	landbouw	of	de	bosbouw;			
c.	een	bestendig	gebruik;			
d.	ruimtelijke	ontwikkeling	of	inrichting.			
	
Vrijstelling		
Provinciale	staten	en	de	minister	van	EZ	kunnen	vrijstelling	verlenen	van	de	verbodsbepalingen	(art	3.3	lid	2-	4;	
3.8	lid	2-5,	3.10	lid	2).	Voor	zover	het	gaat	om	de	hiervoor	beschreven	verbodsbepalingen,	kan	in	het	kader	van	
ruimtelijke	ontwikkeling	en	inrichting	een	ontheffing	worden	verleend	op	de	verbodsbepalingen	van	artikel	3.1,	
3.5	en	3.10,	dus	ten	aanzien	van	alle	beschermde	soorten.	Een	vrijstelling	mag	alleen	worden	verleend	
wanneer	aan	bepaalde	voorwaarden	is	voldaan.	Deze	zijn	gelijk	aan	de	voorwaarden	waaronder	een	ontheffing	
verleend	kan	worden	(zie	hieronder).		
Voor	welke	soorten	een	vrijstelling	geldt,	verschilt	per	bevoegd	gezag	(ministerie	van	EZ	en	de	afzonderlijke	
provincies).	De	lijst	met	vrijgestelde	soorten	van	het	ministerie	is	alleen	van	toepassing	op	handelingen	
waarvoor	de	minister	van	EZ	het	gevoegd	gezag	is.	Voor	handelingen	waarvoor	Gedeputeerde	Staten	het	
bevoegd	gezag	zijn,	geldt	de	vrijstellingslijst	van	de	betreffende	provincie.		
	
Ontheffing		
Voor	soorten	waarvoor	(in	de	betreffende	provincie)	geen	vrijstelling	geldt,	moet	wanneer	niet	volgens	een	
gedragscode	wordt	gewerkt	een	ontheffing	worden	aangevraagd	wanneer	er	een	handeling	wordt	uitgevoerd	
waardoor	een	verbodsbepalingen	van	artikel	3.1,	3.5	of	3.10	van	de	Wnb	wordt	overtreden	(art	3.3	lid	1,3;	3.8	
lid	1,3,	3.10	lid	2).	Of	deze	ontheffing	kan	worden	verleend,	hangt	af	van	of	men	kan	voldoen	aan	de	
voorwaarden.	Deze	voorwaarden	verschillen	per	categorie.		
	
De	eerste	eis	die	wordt	gesteld,	is	dat	er	geen	andere	bevredigende	oplossing	mag	zijn.	Dat	betekent	-	ook	in	
combinatie	met	de	in	artikel	1.11	beschreven	zorgplicht	-	wanneer	een	overtreding	redelijkerwijs	te	voorkomen	
is	en	ontheffing	niet	mogelijk	is.	De	werkzaamheden	moeten	dan	op	zodanige	wijze	worden	uitgevoerd	dat	er	
geen	overtreding	van	de	wet	plaatsvindt.	Te	denken	valt	aan	het	kappen	van	bomen	buiten	het	broedseizoen,	
of	het	afzetten	van	en	het	wegvangen	van	soorten	in	het	werkgebied.		
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Verder	kan	een	ontheffing	alleen	worden	verleend	wanneer	is	aangetoond	dat	er	geen	afbreuk	wordt	gedaan	
aan	de	gunstige	staat	van	instandhouding	van	de	betreffende	soort.	Daarnaast	gelden	er	per	categorie	
verschillende	aanvullende	voorwaarden.		
	
Voor	Vogelrichtlijnsoorten	kan	alleen	een	ontheffing	worden	verleend:	(art	3.3	lid	4):		
1.	in	het	belang	van	de	volksgezondheid	of	de	openbare	veiligheid;		
2.	in	het	belang	van	de	veiligheid	van	het	luchtverkeer;		
3.	ter	voorkoming	van	belangrijke	schade	aan	gewassen,	vee,	bossen,	visserij	of	wateren;		
4.	ter	bescherming	van	flora	en/of	fauna;			
5.	voor	onderzoek	of	onderwijs,	het	uitzetten	of	herinvoeren	van	soorten,	of	voor	de	daarmee	
	samenhangende	teelt,	of			
6.	om	het	vangen,	het	onder	zich	hebben	of	elke	andere	wijze	van	verstandig	gebruik	van	bepaalde	vogels	in	
kleine	hoeveelheden	selectief	en	onder	strikt	gecontroleerde	omstandigheden	toe	te	staan.			
	
Voor	Habitatrichtlijnsoorten	kan	alleen	een	ontheffing	worden	verleend:	(art	3.8	lid	5):		
1.	in	het	belang	van	de	bescherming	van	de	wilde	flora	of	fauna	of	in	het	belang	van	de	instandhouding	van	de	
natuurlijke	habitats;			
2.	ter	voorkoming	van	ernstige	schade	aan	met	name	de	gewassen,	veehouderijen,	bossen,	visgronden,	
wateren	of	andere	vormen	van	eigendom;			
3.	in	het	belang	van	de	volksgezondheid,	de	openbare	veiligheid	of	andere	dwingende	redenen	van	groot	
openbaar	belang,	met	inbegrip	van	redenen	van	sociale	of	economische	aard	en	met	inbegrip	van	voor	het	
milieu	wezenlijke	gunstige	effecten;			
4.	voor	onderzoek	en	onderwijs,	repopulatie	of	herintroductie	van	deze	soorten	of	voor	de	daartoe	benodigde	
kweek,	met	inbegrip	van	de	kunstmatige	vermeerdering	van	planten,	of			
5.	om	het	onder	strikt	gecontroleerde	omstandigheden	mogelijk	te	maken	op	selectieve	wijze	en	binnen	
bepaalde	grenzen	een	beperkt,	bij	de	ontheffing	of	vrijstelling	vastgesteld	aantal	van	bepaalde	dieren	van	de	
aangewezen	soort	te	vangen	of	onder	zich	te	hebben,	onderscheidenlijk	een	beperkt	bij	de	ontheffing	of	
vrijstelling	vastgesteld	aantal	van	bepaalde	planten	van	de	aangewezen	soort	te	plukken	of	onder	zich	te	
hebben.			
	
Voor	de	andere	soorten	gelden	de	voorwaarden	die	gelden	voor	de	overige	Europees	beschermde	soorten,	
aangevuld	met:	(art	3.10	lid	2):		
6.	in	het	kader	van	de	ruimtelijke	inrichting	of	ontwikkeling	van	gebieden,	daaronder	begrepen	het	daarop	
volgende	gebruik	van	het	ingerichte	of	ontwikkelde	gebied;			
7.	ter	voorkoming	van	schade	of	overlast,	met	inbegrip	van	schade	aan	sportvelden,	schietterreinen,	
industrieterreinen,	kazernes	of	begraafplaatsen;			
8.	ter	beperking	van	de	omvang	van	de	populatie	van	dieren,	in	verband	met	door	deze	dieren	ter	plaatse	en	in	
het	omringende	gebied	veelvuldig	veroorzaakte	schade	of	in	verband	met	de	maximale	draagkracht	van	het	
gebied	waarin	de	dieren	zich	bevinden;			
9.	ter	voorkoming	of	bestrijding	van	onnodig	lijden	van	zieke	of	gebrekkige	dieren;		
10.	in	het	kader	van	bestendig	beheer	of	onderhoud	in	de	landbouw	of	bosbouw;		
11.	in	het	kader	van	bestendig	beheer	of	onderhoud	aan	vaarwegen,	watergangen,	waterkeringen,		
waterstaatswerken,	oevers,	vliegvelden,	wegen,	spoorwegen	of	bermen,	of	in	het	kader	van		
natuurbeheer;		
12.	in	het	kader	van	bestendig	beheer	of	onderhoud	van	de	landschappelijke	kwaliteiten	van	een	bepaald		
gebied,	of		
13.	in	het	algemeen	belang.		
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Aanhaken	bij	de	Wet	Algemene	Bepalingen	Omgevingsrecht	(WABO)		
Er	kan	voor	worden	gekozen	geen	ontheffing	Wnb	aan	te	vragen,	maar	de	toestemming	aan	te	laten	haken	bij	
de	Omgevingsvergunning.	In	dat	geval	dient	het	betreffende	onderzoek	bijgevoegd	te	worden	bij	de	aanvraag	
Omgevingsvergunning.	Het	bevoegd	gezag	voor	de	Omgevingsvergunning	vraagt	vervolgens	een	verklaring	van	
geen	bedenking	(vvbg)	aan	bij	het	bevoegd	gezag	Wnb.	De	voorwaarden	waaronder	de	vvgb	wordt	afgegeven	
maken	vervolgens	onderdeel	uit	van	de	Omgevingsvergunning.		
	
Wanneer	ervoor	wordt	gekozen	de	toestemming	Wnb	niet	aan	te	laten	haken,	moet	de	ontheffing	Wnb	zijn	
aangevraagd	voordat	de	Omgevingsvergunning	wordt	aangevraagd.		
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BIJLAGE	2:	VLEERMUIZEN	CHECKLIST	

Vigerend	vleermuisprotocol	tabblad	3	
	
Inleiding	 
Ga	eerst	na	welke	soorten	redelijkerwijs	of	mogelijk	te	verwachten	zijn	aan	de	hand	van	het	landschap,	de	
omgeving	en	gekend	verspreidingsbeeld	(binnen	20	km	van	het	plangebied,	denk	daarbij	indien	nodig	ook	
buiten	de	landsgrenzen).	Daarna	dient	gekeken	te	worden	welke	functies	voor	vleermuizen	mogelijk	
voorkomen.	Hiervoor	kan	de	onderstaande	checklist	als	geheugensteun	worden	gebruikt.	Het	gaat	om	voor	
vleermuis	van	belang	zijnde	objecten	die	door	de	beoogde	activiteit	of	het	plan,	in	relevante	mate	worden	
aangetast.	De	hieronder	aangegeven	soorten	en/of	soortgroepen	zijn	niet	dekkend.	Houd	rekening	met	het	
voorkomen	van	zeldzaam	voorkomende	soorten.		
Foerageergebied	en	vliegroutes	zijn	alleen	beschermd	als	ze	essentieel	zijn	voor	het	goede	voortbestaan	van	de	
soort	ter	plaatse.	Dat	blijkt	vaak	pas	uit	(nader)	onderzoek.		
		
Checklist		
		
1.	Dikke	bomen		
Is	in	of	grenzend	aan	het	plangebied	één	(of	meerdere)	dikke	boom	(doorsnede	globaal	>	3	dm	op	borsthoogte)	
aanwezig?		NEE	
		
a.2b	Zijn	holtes,	spleten,	scheuren,	losse	bast	uit	te	sluiten? Zo	niet,	nader	onderzoek	naar	(winter-,)	kraam-,	
zomer-	en	paar	verblijfplaatsen	van	boombewonende	soorten.	N.V.T.		
		
b.2a	Maakt	de	boom	(bomen)	deel	uit	van	een	mogelijke	route	of	verbinding?	Nader	onderzoek	naar	
vliegroutes	van	alle	(in	de	omgeving)	voorkomende	vleermuissoorten.	N.V.T.	
	
c.	2c	Maakt	de	boom	(bomen)	deel	uit	of	vormt	deze	mogelijk	foerageergebied	of	beschutting	van	een	
naastgelegen	foerageergebied? Nader	onderzoek	naar	foeragerende	vleermuizen.	N.V.T.		
		
2.	Opgaande	gewassen		
Zijn	op	of	grenzend	aan	het	plangebied	één	(of	zijn	meerdere)	dunne	bomen	(doorsnede	globaal	<	3	dm	op	
borsthoogte)	en/of	struiken/gewassen	(>	1,5	meter)	aanwezig?		NEE	
		
a.	Maken	de	struiken,	gewassen,	boom	(bomen)	deel	uit	van	een	mogelijke	route	of	verbinding	(lijnelement)? 
Onderzoek	naar	vliegroutes	van	vleermuizen.	N.V.T.	
	
b.	Zijn	er	zichtbare	holtes,	spleten,	scheuren,	losse	bast	in	de	boom	(bomen)? Nader	onderzoek	naar	zomer-	
en	paarverblijfplaatsen	van	boombewonende	soorten.	N.V.T.	
		
c.	Vormt	het	opgaand	groen	mogelijk	foerageergebied	of	beschutting	van	een	naastgelegen	foerageergebied	
(let	vooral	op	kleinschalig	gebied	of	parkachtige	omgeving)?	Nader	onderzoek	naar	foeragerende	vleermuizen.		
N.V.T.	
		
3.	Open	water		
Is	er	open	water	aanwezig?		
NEE,	niet	op	de	planlocatie,	wel	in	het	verderop	gelegen	park:	De	Houtkamp	
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a.	Is	er	water? Nader	onderzoek	naar	gebiedsfuncties	(foerageergebied	en	vlieg-	en/of	migratieroute),	
tweekleurige	vleermuis,	rosse	vleermuis,	ruige	dwergvleermuis,	watervleermuis	(>	1m	breed)	en	
meervleermuis	(>	2m	breed).	NEE	
		
b.	Is	er	water	in	tenminste	iets	besloten	gebied? Nader	onderzoek	naar	gebiedsfuncties	(foerageergebied	en	
vlieg-	en/of	migratieroute)	gewone	of	ruige	dwerg-,	baard-,	brandt’s-,	ingekorven,	franjestaart,	grijze	en	
gewone	grootoorvleermuis	en	laatvlieger.	N.V.T.	
		
c.	Is	er	water	in	open	gebied? Nader	onderzoek	naar	gebiedsfuncties	(foerageergebied	en	vlieg-	en/of	
migratieroute)	tweekleurige,	rosse	vleermuis,	ruige	dwergvleermuis	en	laatvlieger.	NEE	
		
d.	Heeft	het	water	een	mogelijk	essentiële	functie	als	drinkwater?	Nader	onderzoek	naar	functie	voor	alle	
soorten	vleermuizen.	NEE	
		
4.	Open	gebied		
Is	er	open	gebied	(>	1	ha)?	NEE	
		
a.	Bestaat	het	plangebied	uit	moeras,	grasland,	akker	of	anderszins	(denk	bij	<	500 meter	van	water	breder	
dan	2	meter	extra	aan	meervleermuis)? Nader	onderzoek	naar	gebruik	door	rosse	vleermuis,	meervleermuis,	
laatvlieger,	tweekleurige	vleermuis	en	ruige	dwergvleermuis.	NEE	
		
5.	Gebouwen		
Zijn	er	gebouwen	aanwezig?	JA	
		
a.	Biedt	het	gebouw	of	bieden	de	gebouwen	mogelijk	winter-,	kraam-,	zomer-	en	paarverblijfplaatsen	voor	
vleermuizen	(denk	aan	de	spouwmuur,	dakpannen,	kelders,	luiken	aan	de	muur,	gevelbekleding,	zolders,	
daklagen,	kruipruimtes,	etc.)?	(bouwtekening	ter	inzage	vragen).	Nader	onderzoek	naar	winter-,	kraam-,	
zomer-	en	paarverblijfplaatsen	van	gebouwbewonende	vleermuizen.	NEE,	Steenwol	in	spouwmuren,	plat	dak	
met	dakleer,	strakke	afwerking,	kozijnen	en	opbouw	van	kunststof	en	metaal.	
		
b.	Zijn	er	sporen	van	aanwezigheid,	poepvlekken,	keutels,	vraatresten,	bruinverkleuring	langs	de	rand	van	
invliegopeningen	en	dergelijke?	Nader	onderzoek	naar	gebouwbewonende	vleermuizen.	NEE	
		
c.	Mogelijk	foerageergebied? Nader	onderzoek	naar	foeragerende	vleermuizen.	NEE	
		
d.	Zijn	er	lange,	mogelijk	in	het	duister	liggende,	muren	aanwezig?	Nader	onderzoek	naar	gebiedsfuncties	vlieg-	
en/of	migratieroutes.	NEE	
		
e.	bij	hoogbouw	is	een	aandachtpunt	voor	paarverblijfplaatsen	voor	tweekleurige	vleermuis	NEE	
		
6.	Grotten,	groeves,	kelders	en	andere	objecten		
Zijn	er	grotten,	groeves,	kelders,	bruggen,	tunnels	en/of	andere	objecten	met	ruimten?	a.	Zijn	deze	geschikt	als	
verblijfplaats	voor	vleermuizen?	NEE	
Nader	onderzoek	naar	verblijfplaatsen	van	vleermuizen,	met	de	nadruk	op	winter-	en	paarverblijfplaatsen?	
N.V.T.	
	
7.	Grootschalige	landschapselementen		
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Zijn	er	grootschalige	lijnvormige	landschapselementen	zoals	kustzones,	grootschalige	dijken,	duinenrijen,	
rivierdalen	of	waterpartijen	die	een	verbindingsroute	zouden	kunnen	vormen	tussen	zomer-	en	
winterleefgebieden	(zie	kaart	bijlage	7	op	werkblad	1.	aanwijzingen	voor	gebruik)?		NEE	
		
Nader	onderzoek	naar	mogelijke	migratieroutes	van	o.a.	meervleermuis,	rosse vleermuis,	ruige	
dwergvleermuis	en	tweekleurige	vleermuis	in	voor-	en	najaar.	
		
Randvoorwaarden	en	vervolg		
De	conclusies	uit	de	veldverkenning	in	combinatie	met	deze	checklist,	gekende	verspreiding,	de	ligging	in	het	
landschap,	de	relatie	met	het	landschap	en	de	uitgebreide	tabel	van	het	protocol,	geven	de	
onderzoeksinspanning	(tijdstip,	omstandigheden,	frequentie	per	te	onderzoeken	soort)	voor	het	nader	
onderzoek	aan.	Er	is	zowel	in	deze	checklist	als	bij	de	uitgebreide	tabel	uit	het	protocol	aangenomen	dat	de	
onderzoeker	een	ervaren	ecoloog	is	die	kennis	heeft	van	het	landschap	en	potentieel	geschikte	habitats	voor	
vleermuizen	kan	identificeren. Er	is	getracht	een	beknopte	werkbare	tabel	te	maken,	uitgaande	van	voldoende	
basiskennis	van	ecologie	bij	vleermuizen	van	de	uitvoerende	ecoloog.		
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BIJLAGE	3:	BOUWTEKENING	STRATENHOF	HUIDIGE	SITUATIE	
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Bestaande situatie  Geplande situatie 

 

 

ZoninBeeld – Statenhof, Reaal 1-6, Leiderdorp  

 

Peildata  : 19 februari (21 oktober), 21 maart, 21 juni (langste dag), 21 september,  21 december (kortste dag) 

Formaat  : A4 

Datum  : 10 januari  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westgevel (ST) 

Oostgevel (SO) 

Westgevel (ST) 

Oostgevel (SO) 
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1 Aanleiding 

In opdracht van de heer Pieters van Pluis Participatie Groep BV is deze 

bezonningsstudie uitgevoerd. Doel is om een indruk te krijgen wat de effecten zijn van 

de vermindering van bezonning ten gevolge van geplande verbouwing van het pand aan 

de Reaal 1-6, Statenhof in Leiderdorp. 

2 Uitgangspunten 

Bij de visualisering van de bezonning is ervan uitgegaan, dat de zon gedurende deze 

periode ononderbroken schijnt (mogelijke bezonningsduur). Dat is in werkelijkheid 

echter niet altijd het geval.  In onderstaande grafiek staan de gemiddelde werkelijke en 

mogelijke bezonningsduur weergegeven. 

 
Grafiek: Uren bezonning op een horizontaal vlak in Nederland (bron: Van der Voorden, 
M. Stedebouwfysica gc 49 bezonning, faculteit Civiele techniek, Technische Universiteit 
Delft, 1979 p.31) 
 

De volgende peildata zijn in de ZoninBeeld opgenomen: 

 19 februari (representatief voor 21 oktober) 

 21 maart - equinox, dag en nacht zijn even lang 

 21 juni – langste dag 

 21 september - equinox, dag en nacht zijn even lang 

 21 december – kortste dag 

Gevraagd is de volgende situaties in het overzicht visueel inzichtelijk te maken: 

 Bestaande situatie 

 Geplande situatie 

3 Duiding 

 

Op alle in beeld gebrachte peildata blijken ten opzichte van de bestaande situatie 

beperkte afnames op te treden. Dit is vastgesteld op basis van de schaduwbeelden (p.3 

t/m p.30). 

De bezonning op de oostgevel van een blok van de Soeverein (SO) en westgevel van 

het Statendaalder (ST) zijn in onderstaande tabel geduid (ligging zie voorpagina). De 

gevels van deze woningen ondervinden naar verwachting relatief de meeste invloed.  

 

peil- 

data 

Bezonning 

omliggende woningen 

bestaand gepland 

19-feb 

SO: grotendeels ca. 09:00-16:00 uur 

ST: grotendeels ca. 16:00-17:00 uur  

SO: beperkte invloed tussen ca. 

15:00-16:00 uur 

ST: geen invloed 

21-mrt 

SO: grotendeels ca. 08:00-15:00 uur 

ST: grotendeels ca. 16:00-17:00 uur 

en deels ca. 16:00-18:00 uur 

SO: geen invloed 

ST: beperkte delen aan zuidzijde 

tussen ca. 17:00-18:00 uur 

21-jun 

SO: grotendeels ca. 07:00-15:00 uur 

ST: grotendeels  ca. 15:00-17:00 

uur en deels tussen ca. 18:00-21:00 

uur 

SO: geen invloed 

ST: beperkte delen aan zuidzijde 

tussen ca. 19:00-20:00 uur 

21-sep 

SO: grotendeels ca. 09:00-16:00 uur 

ST: grotendeels rond 17:00 uur en 

deels rond 18:00 

SO: geen invloed 

ST: beperkte delen aan zuidzijde 

tussen ca. 18:00-19:00 uur 

21-dec 

SO: deels ca. 10:00-15:00 uur 

ST: geen bezonning 

SO: beperkte delen tussen ca. 

12:00-15:00 uur 

ST: geen invloed 

Tabel 1: Duiding bezonning op relevante gevels 
 

Kortom de afname van bezonning ten gevolge van de geplande verbouwing is beperkt 

op de relevante gevels van de woningen. 

 

ir. Jurrijn Tack 

Rotterdam, 10 januari 2019  
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19-feb-9:00 uur (bestaande situatie) 19-feb-9:00 uur (geplande situatie) 

  
19-feb-10:00 uur (bestaande situatie) 19-feb-10:00 uur (geplande situatie) 
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19-feb-11:00 uur (bestaande situatie) 19-feb-11:00 uur (geplande situatie) 

  
19-feb-12:00 uur (bestaande situatie) 19-feb-12:00 uur (geplande situatie) 
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19-feb-13:00 uur (bestaande situatie) 19-feb-13:00 uur (geplande situatie) 

  
19-feb-14:00 uur (bestaande situatie) 19-feb-14:00 uur (geplande situatie) 
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19-feb-15:00 uur (bestaande situatie) 19-feb-15:00 uur (geplande situatie) 

  
19-feb-16:00 uur (bestaande situatie) 19-feb-16:00 uur (geplande situatie) 
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19-feb-17:00 uur (bestaande situatie) 19-feb-17:00 uur (geplande situatie) 

  
21-mrt-7:00 uur (bestaande situatie)  21-mrt-7:00 uur (geplande situatie)  
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21-mrt-8:00 uur (bestaande situatie) 21-mrt-8:00 uur (geplande situatie) 

  
21-mrt-9:00 uur (bestaande situatie) 21-mrt-9:00 uur (geplande situatie) 
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21-mrt-10:00 uur (bestaande situatie) 21-mrt-10:00 uur (geplande situatie) 

  
21-mrt-11:00 uur (bestaande situatie) 21-mrt-11:00 uur (geplande situatie) 
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21-mrt-12:00 uur (bestaande situatie) 21-mrt-12:00 uur (geplande situatie) 

  
21-mrt-13:00 uur (bestaande situatie) 21-mrt-13:00 uur (geplande situatie) 
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21-mrt-14:00 uur (bestaande situatie) 21-mrt-14:00 uur (geplande situatie) 

  
21-mrt-15:00 uur (bestaande situatie) 21-mrt-15:00 uur (geplande situatie) 
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21-mrt-16:00 uur (bestaande situatie) 21-mrt-16:00 uur (geplande situatie) 

  
21-mrt-17:00 uur (bestaande situatie) 21-mrt-17:00 uur (geplande situatie) 
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21-mrt-18:00 uur (bestaande situatie) 21-mrt-18:00 uur (geplande situatie) 

  
21-jun-6:00 uur (bestaande situatie) 21-jun-6:00 uur (geplande situatie) 
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21-jun-7:00 uur (bestaande situatie) 21-jun-7:00 uur (geplande situatie) 

  
21-jun-8:00 uur (bestaande situatie) 21-jun-8:00 uur (geplande situatie) 
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21-jun-9:00 uur (bestaande situatie) 21-jun-9:00 uur (geplande situatie) 

  
21-jun-10:00 uur (bestaande situatie) 21-jun-10:00 uur (geplande situatie) 
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21-jun-11:00 uur (bestaande situatie) 21-jun-11:00 uur (geplande situatie) 

  
21-jun-12:00 uur (bestaande situatie) 21-jun-12:00 uur (geplande situatie) 
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21-jun-13:00 uur (bestaande situatie) 21-jun-13:00 uur (geplande situatie) 

  
21-jun-14:00 uur (bestaande situatie) 21-jun-14:00 uur (geplande situatie) 
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21-jun-15:00 uur (bestaande situatie) 21-jun-15:00 uur (geplande situatie) 

  
21-jun-16:00 uur (bestaande situatie) 21-jun-16:00 uur (geplande situatie) 
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21-jun-17:00 uur (bestaande situatie) 21-jun-17:00 uur (geplande situatie) 

  
21-jun-18:00 uur (bestaande situatie) 21-jun-18:00 uur (geplande situatie) 
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21-jun-19:00 uur (bestaande situatie) 21-jun-19:00 uur (geplande situatie) 

  
21-jun-20:00 uur (bestaande situatie) 21-jun-20:00 uur (geplande situatie) 
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21-jun-21:00 uur (bestaande situatie) 21-jun-21:00 uur (geplande situatie) 

  
21-sept-8:00 uur (bestaande situatie) 21-sept-8:00 uur (geplande situatie) 
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21-sept-9:00 uur (bestaande situatie) 21-sept-9:00 uur (geplande situatie) 

  
21-sept-10:00 uur (bestaande situatie) 21-sept-10:00 uur (geplande situatie) 
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21-sept-11:00 uur (bestaande situatie) 21-sept-11:00 uur (geplande situatie) 

  
21-sept-12:00 uur (bestaande situatie) 21-sept-12:00 uur (geplande situatie) 
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21-sept-13:00 uur (bestaande situatie) 21-sept-13:00 uur (geplande situatie) 

  
21-sept-14:00 uur (bestaande situatie) 21-sept-14:00 uur (geplande situatie) 
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21-sept-15:00 uur (bestaande situatie) 21-sept-15:00 uur (geplande situatie) 

  
21-sept-16:00 uur (bestaande situatie) 21-sept-16:00 uur (geplande situatie) 
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21-sept-17:00 uur (bestaande situatie) 21-sept-17:00 uur (geplande situatie) 

  
21-sept-18:00 uur (bestaande situatie) 21-sept-18:00 uur (geplande situatie) 
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21-sept-19:00 uur (bestaande situatie) 21-sept-19:00 uur (geplande situatie) 

  
21-dec-10:00 uur (bestaande situatie) 21-dec-10:00 uur (geplande situatie) 
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21-dec-11:00 uur (bestaande situatie) 21-dec-11:00 uur (geplande situatie) 

  
21-dec-12:00 uur (bestaande situatie) 21-dec-12:00 uur (geplande situatie) 
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21-dec-13:00 uur (bestaande situatie) 21-dec-13:00 uur (geplande situatie) 

  
21-dec-14:00 uur (bestaande situatie) 21-dec-14:00 uur (geplande situatie) 
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21-dec-15:00 uur (bestaande situatie) 21-dec-15:00 uur (geplande situatie) 

  
21-dec-16:00 uur (bestaande situatie) 21-dec-16:00 uur (geplande situatie) 
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Colofon 
 

Een Zoninbeeld heeft als doel de schaduwwerking van de gebouwde omgeving in beeld te brengen.  

 

Opmerkingen: 
 Bij de meting in het 3D-model is in de periode van 28 maart tot 31 oktober uitgegaan van zomertijd (UCT+2).  

 Voor de berekeningen is uitgegaan van de lengte-, en breedtegraad van de locatie. 

 

De 3D meetopstelling ten behoeve van dit overzicht is gebaseerd op: 

 Aangeleverde tekeningen door opdrachtgever tek nr. N0201, N0202, van Manen d.d.26.11.2018 

 Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN 3). 

 

Opdrachtgever:  
De heer S. Pieters 
 
Pluis Participatie Groep BV 

Stadionweg 224 
1077 TE Amsterdam 
 

bezonningsingenieur.nl maakt onderdeel uit van : 

  
Zomerhofstraat 71 unit 136, 3032 CK Rotterdam 

 

E  : info@kraak-tack.nl  

W: www.kraak-tack.nl 

     www.bezonningsingenieur.nl 

 

http://www.kraak-tack.nl/
http://www.bezonningsingenieur.nl/

