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 2008 VOORSTELLEN Nr. 07181 (1) 

Afdeling:

  

Beleid & Projecten  Leiderdorp, B&W Datum  

Onderwerp: Centrumplein / gemeentelijke 

huisvesting 

 Aan de raad.  

 

 

 

 

Beslispunten 
1. Een keuze te maken uit de twee hoofdvarianten voor de gemeentelijke huisvesting: ge-

meentehuis op Centrumplein (huur) óf aan de Parallelweg (koop) met bijbehorend grond-
bod van Wereldhave. 

 
2. De grondexploitatie Centrumplein versie C-002 d.d. 13-11-07 vast te stellen ten behoeve 

van uitvoering van het project Centrumplein. 
 
3. De benodigde ruimtelijke ordeningsprocedure te delegeren aan het college van B&W. 
 
 

 

1 Inleiding* 
Op 24 september heeft uw raad ingestemd met variant 2 van het schetsplan Centrumplein 

als richtinggevend plan. Variant 2 is de variant zonder woningbouw. Ondertussen is een 

aantal zaken nader uitgewerkt, namelijk budgetneutraliteit in samenhang met de onder-

handelingen met Wereldhave (eigenaar Winkelhof) en onderzoek naar de nieuwe gemeen-

telijke huisvesting. 

Voor de nieuwe gemeentelijke huisvesting is een aantal varianten onderzocht. De keuze 

voor een variant kan gevolgen hebben voor het grondbod van Wereldhave. Wereldhave 

heeft een schriftelijke bieding gedaan voor een drietal varianten (zie bijlage 1). Momenteel 

wordt met Wereldhave een realisatieovereenkomst opgesteld met als uitgangspunt het 

huidige schetsplan. De definitieve realisatieovereenkomst kan pas vastgesteld worden als 

de keuze voor de gemeentelijke huisvesting gemaakt is, omdat deze mede daarvan afhan-
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kelijk is. De keuze voor de huisvestingsvariant en de bijbehorende bieding van Wereldhave 

zijn dus bepalend voor de uiteindelijke financiële uitkomsten. 

 

Locatiekeuze gemeentelijke huisvesting  
 

Centrumplan budgettair neutraal 

Bij de vaststelling van het Masterplan Centrum in 2001 heeft de raad de eis van een neu-

trale grondexploitatie gesteld. Het ging toen om het hele Centrumplan, dus ook Sjelter, 

Meas, Ommedijk, Parkpromenade en Santhorst. Later is bij het interactieve proces in de 

doelstelling de neutraliteit van het Centrumplein opgenomen. De boekwaarde van het Cen-

trumplein betreft echter niet alleen de historische kosten Centrumplein maar ook histori-

sche kosten van andere Centrumplanprojecten. Het is daarom logisch om van de grondex-

ploitatie van het hele Centrumplan uit te gaan. 

Als definitie voor budgetneutraliteit geldt: de plannen zijn budgetneutraal als de grondex-

ploitatie voor het Centrumplan per saldo nul is én een bijdrage levert aan de nieuwe ge-

meentelijke huisvesting, althans in zoverre de kosten uitstijgen boven de nulvariant (een 

gerenoveerd gemeentehuis op de huidige locatie). 

Voor het gemeentehuis geldt dus dat als het moet wijken voor een onderdeel van het Cen-

trumplan (de uitbreiding van de Winkelhof) de hieruit voortvloeiende meerkosten ten op-

zichte van de nulvariant uit de grondexploitatie Centrumplan gedekt moeten worden. 

 

Drie exploitaties 

Voor de kosten van nieuwe gemeentelijke huisvesting, grijpen drie soorten exploitaties in 

elkaar, namelijk: 

1. Programmabegroting 

2. Grondexploitatie(s) centrumplan 

3. Bouwexploitatie nieuwbouw / huur gemeentehuis 

Hieronder gaan we nader in op deze drie exploitaties, in relatie tot de gemeentelijke huis-

vesting. 

 

1. Programmabegroting 

• In de programmabegroting is voor 2008 uitgegaan van huisvestingslasten van het ge-

meentehuis van ca. € 500.000,- (excl. kapitaalslasten). Vanaf 2009 houdt de programma-

begroting rekening met een extra bedrag van € 500.000,- voor exploitatie- en kapitaalslas-

ten vanwege de in de nulvariant plaatsvindende renovatie van het gemeentehuis. Eerdere 
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berekeningen gaven aan dat renovatie minimaal leidt tot een kostenpost van ca. € 

915.000,-.  (Dit is € 844.000,- in 2005 door Stevens & van Dijk berekend, geïndexeerd naar 

01/01/09). Vanaf 2009 is er dus een dekking van € 1.000.000,- voor huisvestingslasten. 

• Als de ontwikkeling van het Centrumplein leidt tot hogere huisvestingslasten, dan die-

nen die uit de grondexploitatie Centrumplan terugverdiend te worden. Het positieve saldo 

wordt dan verrekend naar een jaarlijkse bijdrage aan begroting. 

 

2. Grondexploitatie 

• Op basis van de bieding van Wereldhave heeft het Centrumplein een positief saldo (zie 

vertrouwelijke bijlage 2). Overigens zorgt Wereldhave ook voor de inrichting van het open-

bare gebied. Dit komt bovenop het grondbod en is niet terug te vinden in de grondexploita-

tie. 

• Het positieve saldo van het Centrumplein komt ten behoeve van het positieve saldo van 

het Centrumplan en levert een bijdrage aan de gemeentelijke huisvesting (zie vertrouwelij-

ke bijlage 3). 

 

3. Bouwexploitatie nieuwbouw / huur gemeentehuis 

• Op basis van de programmabegroting en de grondexploitatie (zie punt 1 en 2 hierbo-

ven) kan geconcludeerd worden dat voor gemeentelijke huisvesting vanaf 2009  

€ 1.000.000,- per jaar beschikbaar is, plus een eenmalig bedrag uit de grondexploitatie 

Centrumplan 

• Totaal leveren de programmabegroting en het positieve saldo op het Centrumplan een 

maximaal beschikbaar budget op voor de nieuwe gemeentelijke huisvesting (zie vertrou-

welijke bijlage 3). 

 

Voorselectie huisvestingsvarianten 

Het bureau DHV heeft een aantal huisvestingsvarianten onderzocht voor nieuwe gemeen-

telijke huisvesting. In het rapport van juni 2007 (zie bijlage 4B) is voornamelijk gekeken 

naar de kwaliteit van de huisvestingsmodellen en de gevolgen voor de organisatie. In sep-

tember 2007 heeft de raad verzocht om een verkenning voor de huisvestingsvarianten uit 

te voeren die toegespitst is op de financiële aspecten. Het DHV-rapport van november is 

hier het resultaat van (zie vertrouwelijke bijlage 4C). 

In beide DHV-rapportages zijn verschillende huisvestingsvarianten onderzocht. Op basis 

van toetsing aan kwaliteit en kosten komen twee hoofdvarianten naar voren (zie bijlage 

4A), namelijk: 
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• Gemeentehuis op Centrumplein (huur) 

Dit betreft een huurvariant waarbij de frontoffice en raadzaal in de nieuwe winkeluitbreiding 

komen volgens het schetsplan Centrumplein. Deze worden gehuurd van belegger Wereld-

have). Voor de backoffice wordt kantoorruimte in het gebouw de Statenhof gehuurd. 

• Gemeentehuis aan Parallelweg (koop) 

Dit betreft een koopvariant, waarbij het gehele gemeentehuis gehuisvest wordt aan de Pa-

rallelweg. Het schetsplan Centrumplein wordt hierbij niet aangepast, de 1378 m2 die voor 

frontoffice en raadzaal was ingetekend, wordt anders ingevuld. Wereldhave stelt dat daar-

door de waarde van het nieuwe onroerend goed vermindert en biedt daarom € 250.000,- 

minder voor de grond.  

Voor de Parallelweg zijn drie mogelijke locaties globaal bekeken. De locaties bij de Ge-

meentewerf en het zwembad lijken de beste opties te zijn. Het is echter nog niet noodzake-

lijk om nu al een keuze in te maken. Deze exacte locatiekeuze kan later in het proces aan 

de orde komen.  

 

Toetsing varianten op budgetneutraliteit 

• Gemeentehuis op Centrumplein 

De huur van de Statenhof plus de huur bij Wereldhave levert een totale huursom per jaar 

op van € 855.000,- (bij 20 jaar) of € 783.000,- 1 (bij een termijn van 40 jaar). Dit valt binnen 

het berekende bedrag dat beschikbaar is voor gemeentelijke huisvesting (zie vertrouwelij-

ke bijlage 3). 

 

• Gemeentehuis aan Parallelweg  

De afschrijving plus exploitatiekosten bij nieuwbouw kosten per jaar € 1.052.000,- (bij 20 

jaar) of € 717.000,- 2 (bij een termijn van 40 jaar). Dit valt binnen het berekende bedrag dat 

beschikbaar is voor gemeentelijke huisvesting (zie vertrouwelijke bijlage 3). 

 

De beschouwde periode bedraagt 20 of 40 jaar (een termijn van 40 jaar is gebruikelijk bij 

nieuwbouw in relatie tot gebruikelijke afschrijvingsmethodieken; voor een huurvariant is 40 

jaar echter een tamelijk lange periode. Daarom is er voor gekozen om beide termijnen in-

zichtelijk te maken). 

Uitgangspunten bij de koopvariant zijn: 
                                                      
1 Bedragen komen uit bijlage 6 en 8 DHV-rapport november 2007 (bijlage 4C). 
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- een marktconform, flexibel gebouw dat in de toekomst verkoopbaar is. 

- de restwaarde van het gebouw bedraagt 100% van de nieuwbouwwaarde. 

 

Conclusie  

• Op basis van bovenstaande informatie voldoen beide hoofdvarianten aan de eis van 

budgetneutraliteit.  

• Beide varianten kunnen bij een termijn van 20-40 jaar gedekt worden uit de begroting.  

• Over een middellange of lange periode valt de koopvariant gunstiger uit. Over een korte 

termijn komt de huurvariant er gunstiger uit. 

 

Het college heeft op basis van bovenstaande informatie voorkeur voor huisvesting van het 

gemeentehuis aan de Parallelweg. 

 

2 Beoogd effect* 
Doel is creëren van een levendig dorpshart, zoals vastgelegd in het Masterplan Centrum 

Leiderdorp, het goed maken van de boekwaarde Centrumplein en het realiseren van nieu-

we gemeentelijke huisvesting bij sloop gemeentehuis. 

 
 

3 Argumenten 
1. Een keuze te maken uit de twee hoofdvarianten voor de gemeentelijke huisves-

ting - gemeentehuis op Centrumplein (huur) óf aan de Parallelweg (koop) met bijbe-

horend grondbod Wereldhave (zie bijlagen 1, 3, 4A, B, C; zie kanttekeningen). 

Alleen als duidelijk is welke variant voor de nieuwe gemeentelijke huisvesting geldt, kan de 

verdere planontwikkeling voor het Centrumplan plaatsvinden. 

 

2. De grondexploitatie Centrumplein  vast te stellen ten behoeve van uitvoering van 

het project Centrumplein (zie vertrouwelijke bijlage 2; zie kanttekeningen). 

2.1. Met het grondbod van Wereldhave kan de gemeente een budgetneutraal plan realise-

ren. 

In de vertrouwelijke bijlage vindt u een toelichting met betrekking tot de budgetneutraliteit.  

Naast het realiseren van het plan kan ook een bijdrage geleverd aan de nieuwe gemeente-

lijke huisvesting. 
                                                                                                                                                                          
2 Bij deze nieuwbouwvariant is rekening gehouden met een andere invulling van de ruimte van frontoffice 
en raadzaal in het schetsplan. Het grondbod van Wereldhave daalt bij deze variant met  € 250.000,-. Dit 
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2.2. De € 2,1 miljoen t.b.v. boekwaarde (per 1/10/2007) van het Centrumplein worden 

hiermee terugverdiend (zie kanttekeningen). 

Dit betreffen niet alleen kosten van het Centrumplein, maar ook een deel van de histori-

sche kosten van de andere plannen van het Centrumplan. Historische kosten zijn destijds 

gedeeltelijk over alle Centrumplanprojecten verdeeld, een groot gedeelte is echter als 

sluitpost bij het Centrumplein ingebracht als boekwaarde. Dit is dé kans om deze kosten 

goed te maken en niet te hoeven afschrijven. 

 

2.3. Hiermee kunnen de zakelijke afspraken definitief worden vastgelegd. 

Pas als het uitvoeringkrediet is vastgesteld, kan B&W de contractvorming met Wereldhave 

en mogelijk ook Sofam (eigenaar Statenhof) afronden. Immers, met deze contracten legt 

de gemeente zich financieel vast. 

 

3. De benodigde ruimtelijke ordeningsprocedure te delegeren aan het college van 

B&W (zie kanttekeningen) 

3.1. Het schetsplan geeft in grote lijnen weer wat er gerealiseerd gaat worden. 

 

3.2. Het is een breed gedragen plan dat instemming heeft van alle stakeholders. 

De stakeholders zullen ook in het vervolgtraject als klankbordgroep hun invloed kunnen 

uitoefenen en zorg dragen voor de gemaakte afspraken en uitgangspunten uit het stake-

holderstraject. De raad heeft 24 september 2007 ingestemd met een klankbordgroep op 

IBO-niveau ‘raadplegen’. 

 

3.2. Nadat de raad de kaders heeft vastgesteld is het aan B&W om binnen die kaders de 

plannen verder te laten uitwerken en te bespreken met de klankbordgroep. 

 

3.3. Delegatie is wenselijk vanuit de gedachte tijd is geld en “besturen op hoofdlijnen”. 

Het voldoet aan de door de raad gestelde uitgangspunten, waaronder budgetneutraliteit. 

Op 24 september heeft de raad besloten om het uitgangspunt van woningbouw te laten 

vervallen. 

Elke maand extra kost de gemeente alleen al aanzienlijke rentelasten. Door bij besluitvor-

ming niet afhankelijk te zijn van de raadscyclus, kan tijd bespaard worden. Uiteraard wordt 

                                                                                                                                                                          
is verrekend in de huisvestingslasten. 
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de raad wel nauwgezet geïnformeerd over het proces en blijven gestelde uitgangspunten 

van kracht. 

 

 

4 Kanttekeningen 
Beslispunt 1: instemmen nieuwe gemeentelijke huisvesting 

• Bij de huurvariant moet het voorbehoud gemaakt worden dat het gebouw de Statenhof 

voldoende ruimte beschikbaar heeft en binnen dezelfde condities aanbiedt als in haar bie-

ding van 3 juli 2007. Sofam heeft haar aanbieding van 3 juli 2007 namelijk ingetrokken. Wij 

tekenen daarbij aan dat in de afgelopen maanden van leegstand sprake was en ook eind 

oktober bleek op zich nog voldoende ruimte beschikbaar te zijn. 

• Ook eventueel toekomstige besluitvorming over een Shared Service Center is van in-

vloed op de nieuwe gemeentelijke huisvesting. Als het Shared Service Center gerealiseerd 

wordt, is voor de gemeentelijke huisvesting minder ruimte nodig is. Echter, de huisves-

tingslasten voor het Shared Service Center moeten wel betaald worden. Uitgangspunt is 

dat een dergelijke operatie voor wat betreft de huisvestingskosten neutraal uitpakt. 

Bij de keuze voor de koopvariant wordt een marktconform gebouw neergezet. Indien de 

gemeente op den duur minder vierkante meters gaat benutten, zal de vrije ruimte verhuurd 

kunnen worden. Hier zit enig risico in als niet snel een huurder gevonden kan worden. 

• Met de stakeholders is een informatief gesprek geweest over een eventuele huisves-

tingsvariant die gevolg heeft voor het schetsplan. De bewoners uit de stakeholdersproject-

groep gaven in meerderheid aan graag het schetsplan, zoals het door de raad in septem-

ber is vastgesteld, te behouden. Een alternatieve invulling van de frontoffice en raadzaal is 

binnen bepaalde voorwaarden akkoord. Een voorwaarde is dat aan de parkeernorm3 vol-

daan blijft worden en daarnaast dat het een ‘goede, chique’ uitstraling moet hebben (geen 

snackbar, schreeuwerige reclameposters of veel extra horecameters in het totale plan). De 

bewoner/stakeholder uit de Vogelwijk heeft aangegeven liever helemaal geen winkeluit-

breiding te willen hebben en ziet het liefst zoveel mogelijk versobering van het plan. Door 

de raadzaal en frontoffice anders in te vullen, verandert er echter niets in de massa waar-

mee de bewoners uit de Vogelwijk eerder akkoord zijn gegaan. Daarnaast is voor hen het 

grootste winstpunt al behaald, namelijk dat ze geen woningbouwmassa aan de Vogelwijk-

zijde van de Engelendaal krijgen. 

                                                      
3 Parkeernorm wordt momenteel bekeken op dit aspect en wordt teruggekoppeld met de stakeholders. 
Voor de commissie op 15 januari verwachten we dat hier duidelijkheid over is. 
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• In het Masterplan Centrum, zoals door de raad in 2001 werd vast gesteld, wordt gespro-

ken over het creëren van een levendig dorpshart met verschillende functies. Zo worden 

verschillende functies in het Sociaal Cultureel Centrum ondergebracht, die bijdragen aan 

de levendigheid. In het Masterplan werd er nog vanuit gegaan dat het gemeentehuis op 

haar huidige locatie gehuisvest zou blijven. Bij de uitwerking van het plan door Jo Coenen, 

circa één jaar later, werd voor het eerst gedacht aan sloop/nieuwbouw van het gemeente-

huis. In een onderzoek naar nut en noodzaak uitbreiding Winkelhof (BRO- onderzoek uit 

2005) blijkt een kwalitatieve impuls noodzakelijk om het winkelcentrum in de toekomst 

goed te kunnen laten functioneren. Uitbreiding van de Winkelhof kan slechts plaats vinden 

op de locatie van het huidige gemeentehuis, zoals ook in het schetsplan van de stakehol-

ders is getekend. Het gemeentehuis zal dus moeten wijken, waarmee het Winkelhof zicht-

baarder gemaakt kan worden als tegenpool van de Santhorst. 

Bij de koopvariant bevindt het gemeentehuis zich niet meer in het centrum van Leiderdorp, 

maar aan de Parallelweg. Qua afstand is dit slechts ± 800 meter, maar een gemeentehuis 

in het centrum heeft voor veel mensen een symbolische waarde. In het Masterplan is het 

gemeentehuis overigens niet specifiek benoemd voor het centrum. Men kan zich afvragen 

in hoeverre een gemeentehuis voor extra levendigheid zorgt in verhouding tot detailhandel 

of horeca. Het college acht het gemeentehuis in het centrum echter niet van cruciaal be-

lang voor de levendigheid van dit centrum.4

De koopvariant aan de Parallelweg ligt in de W4-zone. Een gebied dat momenteel ontwik-

keld wordt en een mogelijkheid voor verschillende functies kan bieden. Een publieke func-

tie zoals het gemeentehuis zou in deze zone niet misstaan. 

 

Beslispunt 2: grondexploitatie 

Met betrekking tot de budgetneutraliteit is 19 november een besloten bijeenkomst voor 

commissie en raad georganiseerd waarin zaken nader zijn toegelicht. 

Elke maand vertraging kost de gemeente met betrekking tot de grondexploitatie aanzienlij-

ke rentekosten. Daarnaast lopen ook andere kostenposten door, waaronder de interne en 

externe uren. Deze vertraging benadeelt de budgetneutraliteit. Daarnaast is de aanbieding 

van Wereldhave geldig t/m 29/2/2008. Snelle besluitvorming is daarom gewenst. 

 

Indien de plannen voor het Centrumplein geen doorgang vinden, zal de boekwaarde op 

een andere manier gedekt moeten worden. Voor ca. € 1,8 miljoen is in 2006 een voorzie-

                                                      
4 Qua verhouding: Winkelhof trekt wekelijks ruim 80.000 bezoekers (cijfer 2005), de Gemeentewinkel ca. 
600 per week. 
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ning getroffen in de reserve grondbedrijf. Ook voor de kosten uit 2007 moet een dekking 

gevonden worden. 

Zoals al in het raadsvoorstel van 24 september 2007 is toegelicht, betekent een dergelijk 

scenario dat het gemeentehuis gerenoveerd wordt (de nulvariant). De huisvestingslasten 

voor het gemeentehuis stijgen dan naar ruim € 9 ton per jaar. En ook in die situatie moet 

rekening gehouden worden met kosten voor tijdelijke huisvesting. 

Dus bij geen doorgang van de plannen verslechtert de grondexploitatie Centrumplan. 

Daarnaast wordt er geen uitvoering gegeven aan het Masterplan Centrum en zal op alter-

natieve wijze getracht moeten worden de doelstelling te bereiken, door bijvoorbeeld herin-

richting van de omgeving van het gemeentehuis. 

 

Beslispunt 3: delegeren B&W 

Gezien de invoering van de Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (WRO), is het nog niet dui-

delijk welke procedure gelopen zal moeten worden: artikel 19 van de huidige WRO of een 

vergelijkbare procedure in het kader van de nieuwe WRO. 

 

Realisatieovereenkomst 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de realisatieovereenkomst met Wereldhave. 

De concept overeenkomst wordt u vertrouwelijk ter informatie voorgelegd (zie bijlage 8). 

Direct na besluitvorming in de Raad van december zal B&W tot ondertekening overgaan. 

 

Schetsplan en openbaar gebied 

In bijlage 5A vindt u het schetsplan waar de raad op 24 september mee heeft ingestemd. 

In bijlage 5B vindt u het kruispunt Engelendaal na enige aanpassing. Momenteel wordt met 

een verkeerskundige bekeken hoe het kruispunt Engelendaal/promenade te optimaliseren. 

Hierbij wordt de Engelendaal zoveel als mogelijk behouden zoals deze nu is, de HOV is 

nog steeds mogelijk. De in eerste instantie aangebrachte aparte afslag naar de Vogelwijk 

is eruit gehaald, verkeerskundig is dit niet noodzakelijk in verband met het vervallen van de 

woningbouw. 

Met betrekking tot de verkeersdoorstroming, dit wordt zoals u op 24 september besloten 

heeft, meegenomen in een separaat verkeersproject. 

Ter kennisgeving treft u in bijlage 6 een voorstel aan voor inrichting van het openbare ge-

bied. 

 

Planning 
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Voor het Centrumplein is een globale planning opgesteld rekening houdend met huisves-

ting in Statenhof (zie bijlage 7). In het DHV-rapport van november 2007 (bijlage 4C) is een 

globale planning opgenomen bij een nieuwbouwvariant. De uitbreiding van het winkelcen-

trum is daarbij afhankelijk van de overgang van het ambtelijke apparaat naar de nieuwe 

gemeentelijke huisvesting (of (gedeeltelijke) tijdelijke huisvesting – afhankelijk van de te 

kiezen huisvestingsvariant). 

 

Voor de gemeentelijke huisvesting is een projectteam opgericht om een plan van aanpak 

te maken. Zij is afhankelijk van de besluitvorming over de nieuwe gemeentelijke huisves-

ting. Afhankelijk van bovenstaande zal zo spoedig mogelijk aan de raad een voorberei-

dingskrediet gevraagd worden. 

 

5 Kosten, baten en dekking* 
Met betrekking tot de budgetneutraliteit van het plan verwijzen wij u naar bijlage 2 en de 

toelichting tijdens de besloten bijeenkomst op 19 november. De twee hoofdvarianten voor 

gemeentelijke huisvesting vallen binnen de budgetneutraliteit van het Centrumplan. 

In de begroting wordt gesproken over een mogelijke extra bijdrage van € 350.000,- per 

2012 voor huisvestingslasten (hier is nog geen dekking voor). Omdat beide hoofdvarianten 

voor gemeentelijke huisvesting binnen de budgetneutraliteit van het Centrumplan vallen, is 

deze extra bijdrage vanuit de begroting niet noodzakelijk. 

Ingeval er daadwerkelijk, conform huidige raming een licht positief saldo resteert na afron-

ding van alle centrumplanprojecten, zal te zijner tijd daarover in het kader van de GIG door 

uw raad een beslissing genomen worden. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,      de burgemeester, 

 

 

 

 

A.H. Schouten     M. Zonnevylle 
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Bijlagen:     

 

• Bijlage 1 Brief aanbieding Wereldhave, dd. 12/10/2007  vertrouwelijk! 

• Bijlage 2 Grondexploitatie + toelichting  vertrouwelijk! 

• Bijlage 3 Overzicht opbrengsten en huisvestingslasten  vertrouwelijk! 

• Bijlage 4A Visie op varianten DHV rapport november 2007 in relatie tot DHV-rapport 

juni 2007 

• Bijlage 4B Beoordeling scenario’s gemeentelijke huisvesting Leiderdorp, DHV juni 

2007. 

• Bijlage 4C Gemeentelijke huisvesting Leiderdorp –  Uitbreiding opdracht  

‘beoordeling scenario’s gemeentelijke huisvesting Leiderdorp’, DHV  

november 2007.  vertrouwelijk! 

• Bijlage 5A Schetsplan Centrumplein, vastgesteld door raad op 24 september 2007 

• Bijlage 5B Ondergrond schetsplan met aanpassingen Engelendaal 

• Bijlage 6 Voorbeelden inrichting openbaar gebied 

• Bijlage 7 Globale planning project Centrumplein 

• Bijlage 8 Realisatieovereenkomst (concept op hoofdlijnen)  vertrouwelijk! 
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