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 2019 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 4 februari 2020 

     

Onderwerp: Heelblaadjespad 1  - vaststellen 

randvoorwaarden en 

coördinatieregeling 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0269F9BFBB* 
Beslispunten 

1. De stedenbouwkundige randvoorwaarden en het beeldkwaliteitsplan vaststellen als kader voor 

het bestemmingsplan, resp. redelijke eisen van welstand voor de ontwikkeling van een 

appartementencomplex op de locatie Heelblaadjespad 1. 

2. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening voor dit 

project van toepassing te verklaren waarbij de volgende onderdelen gecoördineerd voorbereid 

en bekendgemaakt worden: 

 Het bestemmingplan Heelblaadjespad 1; 

 De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en zo nodig aangevuld met voor de 

ontwikkeling noodzakelijke besluiten/vergunningen volgend uit de Wet ruimtelijke 

ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

 Noodzakelijke besluiten/vergunningen volgend uit: 

o de Wegenwet; 

o de Wegenverkeerswet; 

o de Algemene plaatselijke verordening geldend voor de gemeente Leiderdorp; 

o overige lokale verordeningen geldend voor de gemeente Leiderdorp. 

 

1 SAMENVATTING  

Voor de verwezenlijking van het project Heelblaadjespad 1, bestaande uit de sloop van de kerk 

Menswording en nieuwbouw van 19 woningen, worden de kaders vastgesteld voor de 

ontwikkeling van het bestemmingsplan en het bouwplan. 

Het toepassen van de coördinatieregeling daarbij, leidt tot inhoudelijke en procedurele 

afstemming van besluiten, voorkomt een stapeling van procedures, leidt relatief snel tot 

definitieve duidelijkheid voor de omwonenden en leidt hiermee tot een besparing van tijd en geld 

voor omwonenden, initiatiefnemer en gemeente.  
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2 Inleiding 

Bij brief van 1 november 2018 bent u door het college van burgemeester en wethouders 
geïnformeerd over het initiatief rondom het voormalige kerkgebouw van de Menswording aan het 
Heelblaadjespad 1. Voor deze locatie is door Citystone Group BV een plan uitgewerkt voor de 
realisatie van een appartementengebouw. De eerste plannen zijn door PLUIS Participatie Groep BV 
aan u gepresenteerd op 26 november 2018. Citystone Group BV is voor deze de rechtsopvolger 
van PLUIS Participatie Groep BV.  
 

3 Voorgeschiedenis 

Nadat eerder door de gemeente Leiderdorp ambtelijk de ruimtelijke randvoorwaarden voor het 
plan waren vastgelegd, heeft de ontwikkelaar een schetsontwerp opgesteld, dat uitging van de 
bouw van een appartementencomplex met 21 appartementen. Het complex kreeg een 
bouwhoogte van 12 meter en 4 bouwlagen. Op 30 oktober 2018 heeft B&W een principebesluit tot 
planologische medewerking genomen. Aan deze beginselmedewerking zijn de volgende 
voorwaarden verbonden: 

1. de verzoeker laat op zijn kosten een bestemmingsplan opstellen; 
2. de verzoeker overlegt een beeldkwaliteitsplan; 
3. de verzoeker sluit een exploitatieovereenkomst met het oog op kostenverhaal; 
4. de verzoeker neemt eventuele planschadevergoeding voor zijn rekening; 
5. de verzoeker organiseert een inloopgelegenheid met de omwonenden; 
6. de verzoeker koopt de aan het water grenzende grondstrook. 
7. de verzoeker zorgt voor voldoende parkeergelegenheid. 

Met de raadsbrief van 1 november 2018 is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. 
Op 26 november 2018 is het politiek forum geïnformeerd over de plannen. Tijdens deze 
bijeenkomst heeft de ontwikkelaar een presentatie gehouden en hebben diverse omwonenden 
ingesproken. In het debat hebt u op informele wijze aangegeven welke kaders u aan het plan wilt 
stellen, waarbij vooral aandacht wordt gevraagd voor overleg met de omwonenden en voor 
verkeersveiligheid in verband met langzaam verkeer en parkeren. Daarnaast werd aandacht 
gevraagd voor privacy, de hoogte van het gebouw, liever wat minder woningen, 30% sociale 
woningbouw, groen en duurzaamheid. 
In de daarop volgende periode zijn er diverse overleggen met omwonenden geweest en is het plan 
aangepast aan hun wensen en opmerkingen. In het bijgevoegde participatieverslag zijn deze 
aanpassingen gemotiveerd. Dit heeft geleid tot een verbeterd plan. 
 

4 Uitwerking principebesluit 

Aan de voorwaarden die aan het principebesluit zijn verbonden, is voldaan of wordt voldaan na 
ondertekening van de exploitatie-overeenkomst. De exploitatie-overeenkomst zal door beide 
partijen worden ondertekend voordat de vergunningaanvraag en het ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage worden gelegd. De voorwaarden die aan het principebesluit zijn verbonden, zijn op de 
volgende wijze ingevuld: 

1. Bestemmingsplan: De opdracht tot het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan  is 
inmiddels door initiatiefnemer verleend. Het ontwerpbestemmingsplan zal na instemming van 
B&W ter inzage worden gelegd. Naar verwachting kan het ontwerpbestemmingsplan in 
september 2020 aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. 
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2. Beeldkwaliteitsplan: Het beeldkwaliteitsplan is in overleg met ontwikkelaar, door ons 
opgesteld. Aan de raad wordt bij deze gevraagd het beeldkwaliteitsplan vast te stellen, opdat de 
beoordeling door welstand t.z.t. plaats kan vinden. 
3. Exploitatieovereenkomst: Over de exploitatieovereenkomst wordt momenteel nog 
onderhandeld over de fine tuning. Er zijn geen wezenlijke geschilpunten. 
4. Planschadevergoeding: Dit is onderdeel van de exploitatieovereenkomst. 
5. Organisatie van een inloopgelegenheid met de omwonenden: Er zijn inmiddels meerdere 
bijeenkomsten geweest, waarbij initiatiefnemer goed heeft geluisterd naar de inbreng van de 
omwonenden. Dat wil niet zeggen dat aan alle wensen gehoor gegeven kon worden, maar er 
zijn wel significante wijzigingen doorgevoerd. Een verdere toelichting daarop is opgenomen in 
het ter kennisname bijgevoegde participatieverslag. 
6. Grondstrook:  De verzoeker heeft het gebruik van de grondstrook langs het water al in zijn 
plannen verwerkt. De koop wordt opgenomen in de exploitatieovereenkomst. 
7. Parkeergelegenheid: Aan deze voorwaarde is gedeeltelijk op eigen terrein voldaan, 
gedeeltelijk op openbaar terrein. Er worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd, waarbij 
het kruisen van het fiets- en voetpad alleen nog plaatsvindt bij de inrit naar de parkeergarage. 
Het plan voldoet aan ons parkeerbeleid. 

Daarbij zal ook de inrichting van het openbaar gebied voor rekening komen van de ontwikkelaar. 
Dit wordt vastgelegd in de exploitatieovereenkomst. 
 

5 Inhoud plan 

In de loop van het proces is het ontwerp voor de nieuwbouw aangepast aan de wensen van de 
gemeente en van de omwonenden. Omwille van een grotere privacy zijn er diverse wijzigingen 
aangebracht aan onder andere ramen en balkons. Behalve deze wijzigingen in details, die voor 
omwonenden van wezenlijk belang kunnen zijn, zijn er ook een aantal aanpassingen die invulling 
geven aan de kaders die u ons in uw bijeenkomst van 26 november 2018 meegaf.  
 
Om een grotere verkeersveiligheid voor het langzame verkeer (veel schoolgaande kinderen op de 
fiets) te waarborgen, zijn de parkeerplaatsen deels inpandig gebracht. In de eerdere ontwerpen 
moest voor elke individuele parkeerplaats het voet- en fietspad worden gekruist. Nu gebeurt dat 
op één centrale plaats: de inrit van de parkeergarage. Voor het langzame verkeer ontstaat 
hierdoor  een overzichtelijke situatie en een grotere verkeersveiligheid. 
 
Uw verzoek om te onderzoeken of het aantal woningen verminderd kan worden heeft geleid tot 
een nieuw plan met 19 woningen. In dat licht hebben we ook de regionale woonagenda bij de 
ontwikkeling betrokken. In de regionale woonagenda van Holland Rijnland is onder meer 
afgesproken om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en daarbij rekening te houden 
met de veranderende bevolkingssamenstelling. Door de vergrijzing ontstaat behoefte aan een 
nieuw segment in de woningvoorraad: slim, toekomstgericht, gelijkvloers en comfortabel wonen. 
Doorstroming maakt dat bestaande woningen beschikbaar komen voor jonge generaties. In dit 
plan wordt ruimte geboden aan de vraag van de groep potentiële doorstromers, aansluitend bij 
hun comfort- en kwaliteitsvraag. De ligging nabij winkels is daarvoor ideaal. Daarmee krijgen we 
ook meer differentiatie in het aanbod binnen de gemeente. Dit heeft bij onderhavig plan geleid tot 
19 grotere (i.p.v. 21) appartementen. 
 
Beide voornoemde punten maken het plan wel duurder. Mede daardoor is er binnen het plan zelf 
geen ruimte meer om 30% sociale woningbouw te realiseren. In het collegeprogramma wordt 
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uitgegaan van gemiddeld 30% sociale woningbouw over alle projecten. Voor Heelblaadjespad is in 
eerste instantie in principe geaccordeerd dat er 6 sociale koopwoningen (30%) zouden worden 
gerealiseerd. Doordat dit als gevolg van de bovengenoemde wijzigingen niet meer haalbaar bleek, 
zijn in 2019 de plannen in relatie getrokken met de ontwikkeling op de locatie van het voormalige 
politiebureau. Hier zijn 20 van de 44 woningen sociale woningen, dat is 7 meer dan de vereiste 
30%. Op 16 april 2019 heeft B&W besloten deze extra sociale woningen te gebruiken om andere 
plannen ruimtelijk en financieel beter haalbaar te maken. Bij brief van 14 mei 2019 bent u 
daarover geïnformeerd. Over het geheel genomen wordt hiermee voldoende sociale woningbouw 
gerealiseerd.  
 
Waar de omgeving in 2017 vroeg om een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte te realiseren op 
de locatie van de Menswording, blijkt inmiddels die vraag te zijn verstomd. Er heeft zich geen 
groep gemeld die bereid is de gemeenschappelijke ruimte te beheren. Daarmee is deze optie niet 
in de verdere uitwerking betrokken. 
 

6 Randvoorwaarden 

Initiatiefnemer heeft alle hierboven genoemde punten in een nieuw schetsontwerp uitgewerkt. Dit 
schetsontwerp dient als basis voor de verdere uitwerking in het bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitsplan. In de bijlage vindt u het schetsontwerp ter informatie. Hierin wordt onder 
meer uitwerking gegeven aan het uiterlijk, privacy, bezonning, parkeren, duurzaamheid en groen.  
Citystone Group BV zal een ontwerpbestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning op 
(laten) stellen. De raad dient voor beide de randvoorwaarden vast te stellen (beslispunt 1). De 
stedenbouwkundige randvoorwaarden en het beeldkwaliteitsplan vormen de uitgangspunten en 
toetsingsdocumenten voor bestemmingsplan en omgevingsvergunning. Het beeldkwaliteitsplan 
dient als leidraad voor welstand. 
Volgens onze planning kan het ontwerpbestemmingsplan voor de zomer ter inzage worden gelegd. 
Deze kan dan met de zienswijzen in september ter vaststelling aan u worden aangeboden. Na 
vaststelling van het bestemmingsplan door de raad, kan de omgevingsvergunning door het college 
worden getoetst en verleend.  
 

7 Coördinatiebesluit 

Zoals eerder vermeld heeft de participatie van de omwonenden geleid tot grote en kleine 
aanpassingen. Sommige aanpassingen worden zichtbaar in het bestemmingsplan, andere 
aanpassingen worden pas zichtbaar in de omgevingsvergunning. Mede om die reden is het 
verstandig om het ontwerpbestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning gelijktijdig ter 
inzage te leggen. Dat voorkomt dat omwonenden hun afspraken missen bij de terinzagelegging van 
het ontwerpbestemmingsplan en zienswijzen indienen op punten die in de aanvraag 
omgevingsvergunning thuis horen. Om beide procedures tegelijk te kunnen voeren wordt aan de 
raad voorgesteld een coördinatiebesluit te nemen (beslispunt 2). Een tweede voordeel van het 
coördinatiebesluit is dat de procedure sneller doorlopen kan worden. 
 
Het coördinatiebesluit heeft uitsluitend betrekking op een procedurele keuze om de benodigde 
omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit samen te laten lopen met de wijziging van het 
bestemmingsplan en de overige noodzakelijke besluiten voor het project. De uitwerking van het 
bestemmingsplan moet nog plaatsvinden en wordt in een later stadium aan uw raad voorgelegd. 
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd een besluit te nemen op de aanvraag om 
een omgevingsvergunning en zo nodig het besluit hogere grenswaarden toe te passen. 
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Het plangebied waar de coördinatieregeling op van toepassing is, is aangegeven in bijlage 1. N.B: 
het plangebied waarvoor de coördinatieregeling van toepassing wordt verklaard, is groter dan de 
ontwikkelingslocatie van de Menswordingkerk. Hierdoor kan gelijktijdig de procedure worden 
doorlopen voor in-en uitritten en voor wijzigingen aan het parkeerterrein en groen. 
 

8 Beoogd effect 

De kaders vaststellen voor de verdere ontwikkeling van het bestemmingsplan en bouwplan. 
De noodzakelijke besluiten/vergunningen voor het project Heelblaadjespad 1 gecoördineerd voor 
te bereiden door toepassing van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet 
ruimtelijke ordening. 
 

9 Argumenten 

1.1 Vooraf vastleggen van de kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling is gewenst. 

De ontwikkelaar werkt op dit moment het ontwerpbestemmingsplan uit. Voor een goed 
planproces is het gewenst dat vooraf de kaders worden vastgesteld waarbinnen het 
ontwerpbestemmingsplan wordt uitgewerkt. 
 

1.2  De welstandsnota Leiderdorp 2016  vraagt bij nieuwe ontwikkelingen een beeldkwaliteitskader 

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

vastgesteld. 

Voor (her)ontwikkelingsprojecten die in een welstandsvrij gebied liggen zoals deze locatie, stelt de 
Welstandsnota Leiderdorp 2016 dat er welstandseisen dienen te worden meegegeven. Daarom is 
het nodig een beeldkwaliteitsparagraaf als toetsingskader voor redelijke eisen van welstand vast te 
stellen. De beeldkwaliteitsparagraaf bestaat uit een korte weergave van het stedenbouwkundig 
plan, voorzien van een toelichting. Hierbij is het beoogde beeld van het gebied beschreven en 
weergegeven. De daarop afgestemde opzet en beeldkwaliteit van de bebouwing is in woord en 
beeld uiteengezet. 
De kwalitatieve uitgangspunten met betrekking tot het te ontwikkelen vastgoed en de grenzen 
met de openbare ruimte zijn in het toetsingskader omvat. De beeldkwaliteitsparagraaf zal na 
vaststelling voor de welstandscommissie als toetsingskader gelden om de gewenste kwaliteit van 
deze ruimtelijke ontwikkeling te waarborgen. 
 

2.1 Gecombineerde procedure scheelt tijd en kosten. 

Door de procedures van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning niet na elkaar (serieel) 
te volgen, maar gelijktijdig (parallel) wordt tijd gewonnen. Omdat slechts eenmalig in de procedure 
sprake is van zienswijzen en eenmalig de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State, wordt 
bespaard op tijd en kosten. De Raad van State dient bovendien binnen 6 maanden uitspraak te 
doen in plaats van binnen 1 jaar. Onderstaand figuur maakt dit inzichtelijk. 
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2.2 Ontwikkelaar wenst snelle start bouw.  

Het verzoek tot het toepassen van de coördinatieregeling is afkomstig van Citystone Group BV. 
Citystone Group BV heeft een economisch belang om zo snel mogelijk de woningen te realiseren. 
Daarnaast blijkt uit meerdere vragen aan de gemeente door inwoners wanneer de woningen 
beschikbaar komen dat snelheid gewenst is.  
 

2.3 Versnelde procedure is ook voor de gemeente gunstig op financieel vlak. 

Na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, wordt een 
strook grond (oever) aan Citystone Group BV geleverd en ontvangt de gemeente haar geld. Een 
snelle start van de procedure is dus ook voor de gemeente gewenst. 
 

2.4 De gebundelde procedure schept helderheid. 

Het bundelen van procedures schept meer duidelijkheid voor omwonenden / belanghebbenden, 
initiatiefnemer en gemeente over de projectvoortgang. De transparantie wordt vergroot doordat 
de samenhang tussen de besluiten zichtbaarder wordt. Een abstract (bestemming)plan wordt 
direct vertaald in een concreet (bouw)plan. Hierdoor worden alle afspraken tussen ontwikkelaar 



Pagina 7 van 8 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/19/091986/178498    Agendapunt 8 

 2019 raadsvoorstel   

en belanghebbenden tegelijkertijd zichtbaar. Belanghebbenden en bezwaarden hoeven zich op 
maar één procedure te richten. 
 

10 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

2.1 Beperking mogelijkheden voor zienswijzen en beroep. 

Een nadeel zou kunnen zijn voor een belanghebbende dat voordat de benodigde besluiten worden 
genomen er maar één moment is om te reageren. Als een belanghebbende niet tijdig reageert, zijn 
er geen mogelijkheden van beroep meer. Voor de gemeente en/of ontwikkelaar is er een risico als 
de Raad van State één van de besluiten afkeurt, ook van de andere besluiten mogelijk geen gebruik 
kan worden gemaakt.  
 

2.2 De coördinatieregeling kan worden toegepast als aan alle indieningsvereisten voor een 

omgevingsvergunning is voldaan. 

Op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage 
worden gelegd, moet sprake zijn van een concreet plan en moet aan de indieningsvereisten voor 
de omgevingsvergunning zijn voldaan. Als dit niet het geval is, kunnen de procedures overigens 
weer worden losgekoppeld. Daarvoor is geen nieuw besluit van de raad nodig.  
 
Een nadeel van de coördinatieregeling is dat wanneer de originele aanvraag, die ten grondslag ligt 
aan de procedure, niet gewijzigd mag worden op hoofdpunten. Indien dit toch noodzakelijk blijkt is 
een hernieuwde terinzagelegging van alle besluiten/vergunningen die gecoördineerd worden 
voorbereid nodig. Het alternatief is de vergunningen alsnog los te koppelen en de eigen wettelijke 
procedures te laten doorlopen. 
 

11 Communicatie 

Het vaststellen van de ruimtelijke kaders en het beeldkwaliteitsplan is de verantwoordelijkheid van 
de raad. Het coördinatiebesluit is eveneens een raadsbesluit en wordt volgens de wettelijke 
vereisten gepubliceerd. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. 
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden t.z.t. volgens de wettelijke vereisten 
gepubliceerd en ter inzage gelegd. Hiervoor gelden de normale bezwaar- en 
beroepsmogelijkheden. 
In 2019 zijn diverse informatieavonden en overleggen georganiseerd voor omwonenden en 
overige geïnteresseerden. Dit heeft geleid tot de nodige wijzigingen en invullingen van het 
bouwplan. 
 

12 Financiën 

Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden, wel levert het tijd op. Voor het bestemmingsplan 
worden uiteraard kosten gemaakt, deze worden opgenomen in de exploitatieovereenkomst. Voor 
de omgevingsvergunning worden leges geheven.  
 

13 Evaluatie 

NVT. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Kaart van het plangebied coördinatieregeling 
2. Stedenbouwkundige randvoorwaarden 
3. Beeldkwaliteitsplan 
4. Schetsplan 
5. Participatieverslag 

 


