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Voorstel nummer: 2

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. l juli 2019

Agendapunt: Uitgangspunten notitie Baanderij

Onderwerp: Tra nsformatie Baanderij

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat al minimaal 8 jaar gesproken wordt over de transformatie van de Baanderij (motie
D66 over wonen op de Baanderij) en dat al in de begroting eind 2015 is aangekondigd dat er in 20i.6
een gebiedsvisie Baanderij zou komen;

Overwegende dat de voorliggende uitgangspuntennotitie slechts het vertrekpunt geeft vanuit
verschillende bestaande beleidskaders, en dus in de afgelopen 8 jaar slechts eerste voorzichtige
stappen zijn gezet,

Van mening dat de noodzaak van transformatie van de Baanderij groot is, gezien de grote vraag naar
woningen en de in de regio afgesproken krimp van de detailhandel, en dat de gemeente dit zelf heeft
uitgesproken door in de Ruimtelijke Structuurvisie de Baanderij als een hoogdynamisch gebied te
bestempelen;

Verzoekt het college bij de verschillende scenario's voor de toekomst van de Baanderij in ieder geval
in te gaan op:

- Een concreet streefgetal voor het aantal te realiseren woningen
- Een visie op innovatieve woonconcepten die hier kunnen worden gerealiseerd, voornamelijk

gericht op starters en ouderen'.
- Een visie op welke type bedrijvigheid past bij dit gebied
- Een uitwerking hoe transformatie van het gebied kan worden gerealiseerd en bekostigd

gezien het ontbreken van een grondpositie van de gemeente
- Een verkeersontsluiting die past bij het nieuwe gebruik
- Het vergroenen en verduurzamen van het gebied

Verzoekt het college nader uit te werken of het noodzakelijk is de aangekondigde investeringen in
het kadervan de Fietsnota in dit gebied, vooral rond de Touwbaan, te laten wachten op de realisatie
van de gebiedsvisie, of dat deze investeringen al eerder ter hand kunnen worden genomen;

Verzoekt het college nader uit te werken hoe marktpartijen gaan bijdragen aan de transformatie van
de Baanderij en in de Gebiedsvisie duidelijk te maken hoe zij bijdragen aan de uitwerking van deze
visie;



Verzoekt het college uit te zoeken in welke mate de grond verontreinigd is, met daarbij specifiek

aandacht voor eventueel andere eisen voor grond waar woningen op gebouwd worden, wat de

kosten zijn voor eventueel (resterende) opschoning van de grond en hoe deze zullen worden gedekt;

Dringt bij het college aan om de totstandkoming van de Gebiedsvisie Baanderij met volle vaart ter

hand te nemen, om zo duidelijkheid te geven aan ondernemers en omwonenden en gezien de

complexiteit van de opgave hulp in te zetten van andere gemeenten en of vanuit de provincie;

En gaat over tot de orde van de dag.

Leiderdorp, d.d. l juli 20L9

Ondertekening en naam:

ChristenUnie-SGP, Geert Schipaanboord

D66, Prachee van Brandenburg

GroenLinks, Bob Vastenhoud
PvdA, Roeland Schmidt


