
Kort verslag overleg Gemeente met Wereldhave over herinrichting Statendaalderplein  (via 

Teams).

Datum: 10 november 2020

Aanwezig: Wereldhave: mevrouw De Munnik en de heer Vennegoor

gemeente: de heer Van de Loo en de heer Dijkstra

Het  overleg vindt plaats op verzoek van de gemeente. 

De inzet van het gesprek van gemeentezijde was om zicht te krijgen op een bijdrage op korte 

termijn van Wereldhave aan de noodzakelijke opknapbeurt van het Statendaalderplein.

Herinrichting Statendaalderplein:

In 2013 zijn tussen partijen afspraken gemaakt over de verbetering van het openbaar gebied door 

het realiseren van 7000m2 aan retail. Deze afspraken zijn neergelegd in de “Overeenkomst 

Winkelhof Leiderdorp”. Na het sluiten van de overeenkomst bleek dat vanwege onverwachte 

economische omstandigheden en algemene veranderingen,  de afgesproken ontwikkeling , voor 

beide partijen, mogelijk niet de meest wenselijke zou zijn. 

De plannen voor de ontwikkeling van het Centrumplein zijn nog altijd in ontwikkeling. De concept-

randvoorwaarden  zoals  dit  voorjaar  opgesteld  door  Urban  Synergie  in  overleg  met  betrokken 

partijen,  met  o.a.  een  toren  van  14  verdiepingen.  Mede  vanwege  Corona  zijn  de  concept-

randvoorwaarden nog niet ter inzage gelegd in het kader van inspraak/participatie. De gemeente 

acht  het  verstandig  de voortgang  te  koppelen aan een hoogbouwvisie.  De ontwikkeling  van de  

volledige hoogbouwvisie en de daarop volgende benodigde procedures zullen naar verwachting nog 

jaren in beslag nemen. De locatie aan het Statendaalderplein is daar  onderdeel van.

 De verbetering van het openbaar gebied na afronding van de voormalige bouwplannen van 7000 

m2 uitbreiding retail van Wereldhave was daarbij een onlosmakelijk deel.  Hiertoe zijn onder andere  

in 2013 afspraken gemaakt in de ‘Overeenkomst Winkelhof Leiderdorp’. 

Het achterstallig onderhoud is inmiddels zo zichtbaar dat actie is geboden. De herinrichting gaat ver-

der dan het normale onderhoud en zou volgens  het standpunt van de gemeente voor rekening van 

Wereldhave moeten komen. Standpunt van Wereldhave is dat zij zich kan vinden in dit standpunt  

maar deze bijdrage pas  wil en kan concretiseren  met de daadwerkelijke ontwikkeling van de locatie  

oude gemeentehuis. 

Stedenbouwkundig bureau Urban Synergy heeft enkele varianten geschetst voor het opknappen van 

het plein. In de sobere variant  wordt het muurtje op het plein verwijderd en vervangen door een  

groenstrook met nieuwe zitelementen. De routing voor langzaam verkeer op het ‘voorplein’ wordt  

verbeterd  en  voorzien  van  plantenvakken  met  zitgelegenheid.  De  kosten  van  deze  variant  zijn 

globaal geraamd op € 175.000. Naar verwachting passen deze werkzaamheden grotendeels in een 

toekomstige complete herinrichting en kan het bijv. het straatmeubilair zeker hergebruikt worden. 



Daarbij wordt ook het aangrenzende gebied (aan de kant waar voorheen het CJG was gevestigd)  

opgeknapt en opgehoogd. Dit blijkt ook echt noodzakelijk.

Wereldhave onderschrijft de wens  en noodzaak  van het opknappen van het plein en heeft in de 

aanloop naar het Voorlopig ontwerp  en varianten meegedacht en is nu ook bereid daaraan 

medewerking te verlenen  ( er worden o.a. ook op het voorplein werkzaamheden verricht  welke 

gronden in eigendom zijn van Wereldhave). 

Het uitgangspunt voor Wereldhave is echter altijd geweest dat de investering in het plein bekostigd 

wordt uit de ontwikkeling van het Gemeente plot. Ondanks uitgewerkte plannen (voorheen haalbaar 

bioscoopplan en nu woningplan) heeft WHV nog steeds geen zekerheid over een ontwikkelingsplan.  

Het is niet mogelijk is om daarom nu een commitment te geven op iets waarover in de toekomst 

geen zekerheid tegenover staat. Een bijdrage kan  nu dus niet concreet worden toegezegd. Daarvoor 

zijn de mogelijke inkomstenbronnen ( plannen voor gemeenteplot) die hieraan ten grondslag 

moeten liggen nog te onzeker.

Als gemeente willen wij niet langer wachten op de uiteindelijke planvorming, ontwikkeling en uit -

voering  voor de locatie oude gemeentehuis. Er wordt een voorstel aan de gemeenteraad gedaan 

om een bedrag beschikbaar te stellen van € 175.000,- waarbij de gemeente vooralsnog deze kosten 

voor eigen rekening neemt.  Maar er zal in reactie op de vermoedelijke vraag uit de gemeenteraad 

inzake de te verwachten bijdrage van Wereldhave gemeld worden dat de gemeente t.z.t. de kosten 

zal  inbrengen  bij  de  uiteindelijke  eindafrekening  tussen  gemeente  en  uit  onderhandelen  met  

Wereldhave.

De daadwerkelijke  uitvoering van de werkzaamheden m.b.t.  Statendaalderplein  zal  t.z.t.  worden 

kortgesloten met de assetmanager van de Winkelhof (voorjaar 2021). 

Na besluitvorming door de raad zal er een overleg met de omgeving/marktkooplui plaatsvinden en 

vanzelfsprekend zullen ook de winkeliers worden geïnformeerd. 

Verbouwing Winkelhof

De noodzakelijke aanpassingen aan de parkeergarage zijn nagenoeg gereed. Inmiddels zijn ook de 

plannen voor uitbreiding ‘Albert  Heijn’  met  opp.  ‘Zeeman’  vergund.  In 2021 zal  de  Albert  Heijn 

volledig worden verbouwd. 

In 2021 zullen plannen worden voorbereid voor mogelijke verbeteringen aan Winkelhof aan de zijde  

van het Statendaalderplein. De entree aan die zijde behoeft ook verbetering. 

Randvoorwaarden locatie oude gemeentehuis

Zoals gemeld is de voortgang van dit proces vertraagd door Corona en nog extra door de noodzaak  

van gemeentezijde om dit vermoedelijke hoogteaccent in breder verband te bezien. Daarom is met 



een hoogbouwvisie gestart.  Tervisielegging en overleg met bewoners/ participatie van de concept-

randvoorwaarden, al dan niet in aangepaste vorm, zal dus pas in de loop van 2021 plaatsvinden.  

Gelet op de onzekerheid over deze locatie  zoekt Wereldhave ook naar alternatieven en vraagt of 

het denkbaar is dat op de locatie van de gedachte parkeergarage aan de Heinsiuslaan op enigerlei 

wijze woningen gerealiseerd zouden kunnen worden. 

(RvdL memoreert dat daar tot in hoogste instantie gevochten is voor iedere cm  maar hij zal dit door 

stedenbouwkundige laten bezien. )

Voor het verslag, 

R. van de Loo en P. Dijkstra


