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Onderwerp

Voortgang van de ontwikkelingen rond de
Duivenvoordecorridor.

Geachte Statenleden,

ln de commissie vergadering Ruimte en Leefomgeving op 25 november 2015, de Provinciale
Statenvergadering op 16 december 2015 en in antwoord op de Statenvragen nr. 31 16 en nr.
3143 heb ik aangegeven u schriftelijk te willen informeren over de afspraken, de stand van zaken
en de ontwikkelingen in de Duivenvoordecorridor. U heeft mij verzocht in gesprek te gaan met de

gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten over de invulling van de (woning)bouw en
om duidelijkheid wat betreft de afspraken rond de 15% bebouwing. U heeft gevraagd of andere
financieringsmodellen dan woningbouw realistisch zijn. Daarnaast vroeg u zich af in hoeverre de
aanbevelingen van de PAL opgevolgd kunnen worden om de gemeenten meer tijd te gunnen om
uit de financiële problemen te komen.
De Duivenvoordecorridor
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De Duivenvoordecorridor ligt tussen de bebouwing van Leidschendam-Voorburg in het zuiden, de

spoorlijn in het westen, de Vliet in het oosten en de bebouwing van Voorschoten in het noorden
(zie kaart 1). Als corridor vormt het een groene doorgang tussen de duinen en het Groene Hart.
Het gebied dankt zijn naam aan kasteel en landgoed Duivenvoorde, dat sinds het begin van de
13" eeuw midden in het gebied ligt. Het totale gebied is circa 300 hectare groot en heeft grote
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landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Het van oorsprong lommerrijke strandwallen- en

station Den Haag CS is

De parkeerruimte voor

strandvlaktenlandschap heeft in de vorige eeuw echter een steeds opener karakter gekregen en
is in de loop der jaren door ontwikkeling van glastuinbouw en bedrijfsgebouwen in toenemende

auto's is beperkt.

mate verrommeld.
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ln het eerste decennium van deze eeuw ontwikkelden Rijk, provincie en gemeenten de ambitie
het gebied zo veel mogelijk in oude luister herstellen. Het belang van de Duivenvoordecorridor
voor cultuur en natuur, maar ook voor leefbaarheid, welzijn en gezondheid van de stedeling werd
in verschillende nota's en plannen benadrukt (onder meer: onderdeel (rijks)bufferzone in Nota

het tien minuten lopen.
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Ruimte 2004, onderdeel Provinciaal Landschap Duin Horst en Weide in Provinciale Structuurvisie
2007, Pact van Duivenvoorde van gemeenten Wassenaar Voorschoten en Leidschendam in
2001).

Op 19 februari 2008 sloten de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, de provincie
Zuid Holland en het Rijk het "bestuursconvenant Duivenvoordecorridor" om vast te leggen wat zij
van elkaar venruachten bij het herstel en de ontwikkeling van dit waardevolle landschap. Door de
aanwezige kassen te slopen neemt de totale hoeveelheid bebouwing aanzienlijk af. Door de
aanleg van recreatieve routes, herstel van lanen en natuuruvaarden worden de recreatieve
mogelijkheden verruimd en verbetert de landschappelijke kwaliteit van het gebied. Sanering van
de kassen in het gebied vergt grote investeringen. Ontwikkeling van beperkte, zorgvuldig
ingepaste woningbouw draagt bij aan de financiering van deze sanering. Woningbouw is daarbij
geen doel op zich, maar een middel om met de vervanging van de in het gebied liggende kassen
en bedrijfsgebouwen door een aantal woongebouwen de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te
verbeteren.

Afspraken en kaders voor woningbouw en groen in de Duivenvoordecorridor
Wat betreft de voonruaarden waaronder woningbouw in de Duivenvoordecorridor plaats kan
vinden, is in het convenant van 2008 de regeling uit de (door PS op 30 januari 2008 vastgestelde)
Zevende partiële herziening van het streekplan Zuid-Holland West 2003 overgenomen. Hierin is
bepaald dat voor de sanering van de op dat moment in het gebied aanwezige 33 ha liggende
kassen en bedrijfsgebouwen "...een aantal woongebouwen met een grondopperulakte van

maximaal 5 ha mag worden gerealiseerd". Over het bij de woongebouwen behorende groen is
bepaald dat dit "zo gesitueerd en bestemd moet worden dat ook dit groen een bijdrage levert aan
de ruimtelijke kwaliteit" van de Duivenvoordecorridor.
Dit betekent dat de bij de woningen behorende tuinen niet binnen de genoemde 5 hectare vallen
en dat deze grondoppervlakte in principe volledig kan worden bebouwd. Hierbij moet wel
rekening worden gehouden met de ruimtelijke kwaliteit, hetgeen een belangrijke ontwerpopgave
voor de uitwerking van de woningbouwplannen met zich mee brengt. ln de bestemmingsplannen
die door de gemeenten in 2007 zijn vastgesteld (en die bij het convenant zijn gevoegd) worden
de tuinen ook niet meegerekend bij het bepalen van het bebouwde oppervlakte. De
bestemmingsplannen uit 2007 maken overigens niet allemaal volledig gebruik van de maximale
bebouwingsruimte die streekplan en convenanttekst bieden. ln andere documenten en
beleidsstukken wordt tenslotte ook wel gesproken over "15% vervangende bebouwing" in plaats
van over een maximaal grondoppervlakte van 5 hectare. Bij een te amoveren oppervlakte van de
kassen en bedrijfsgebouwen van in totaal 33 hectare komt 15% op een vergelijkbare oppervlakte
neer.
De Duivenvoordecorridor heeft de status van beschermingscategorie I in de provinciale
Verordening Ruimte. Om in de Duivenvoordecorrdior toch de gewenste ontwikkeling mogelijk te
maken, zijn de ambities en de afspraken voor de Duivenvoordecorridor opgenomen in het
Programma Ruimte. Op 16 december 2015 is hiervoor bijde partiële herziening van de Visie
Ruimte en Mobiliteit ook de zogenoemde "3 ha kaart" aangepast. Deze kaart geeft aan op welke
locaties buiten bestaand stedelijk gebied nog nieuwe bebouwing mag worden ontwikkeld.
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Partijen hebben in het convenant van 2008 met elkaar afgesproken een supervisor aan te stellen
om de ruimtelijke kwaliteit van de beeldkwaliteitsplannen, stedenbouwkundige plannen,
inrichtingsplannen, uitwerkingsplannen en vrijstellingen zoveel mogelijk te garanderen. De
gemeenten hebben zich verplicht alle plannen aan de supervisor ter advisering voor te leggen en
zijn adviezen in acht te nemen. Zij kunnen van deze adviezen alleen (gemotiveerd) afwijken als
de doelstellingen van het convenant niet in geding komen. De supervisor is mede door het Rijk en
de provincie gefinancierd. De supervisor wordt (samen met zijn team dat bestaat uit

vertegenwoordigers van de welstandscommissies van beide gemeenten) ook wel het Q{eam of
het Kwaliteitsteam genoemd.
Ook over de ontwikkeling van het groen zijn in het convenant van 2008 afspraken gemaakt. Dit
zou (overeenkomstig de indertijd gemaakte afspraken tussen rijk en provincies) worden

gefinancierd uit lnvesteringsbudget Landelijk Gebied en zich gelijktijdig voltrekken met de
ontwikkeling van de woningbouw in het gebied. Er was een opgave van in totaal 37 hectare
Recreatie om de Stad (RodS) en maximaal 16 hectare Ecologische Hoofdstructuur
geprogrammeerd. Bijde herijking van de RodS/EHS opgave in 2013 (vanwege de bezuinigingen
van het rijk) zijn deze afspraken herzien. ln de "Wijzigingsovereenkomst lntegrale groen

ontwikkeling Duivenvoordecorridor" van december2Ol3 zijn de nieuwe afspraken vastgelegd. De
EHS-opgave is komen te vervallen, maar de RodS afspraken voor het beleefbare groen zijn
gehandhaafd. De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten zullen respectievelijk 8 en
29 hectare beleefbaar groen inrichten. De provincie stelt daarvoor een verwervingsbudget en een
inrichtingsbudget beschikbaar. ln de overeenkomst is bepaald dat er geen relatie bestaat tussen
de door de gemeenten te veruverven gronden en de 37 in te richten hectare. Een deel van deze
37 hectare RodS groen kan dus worden ontwikkeld binnen het vrijkomende gebied van de
kassen, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Een belangrijk deel van de opgave zal worden
gerealiseerd door bestaande groene gebieden beter toegankelijk te maken met recreatieve paden
en door kenmerkende landschapselementen te herstellen.

Overleg met de gemeenten over de ontwikkelingen rond de Duivenvoordecorridor
De provincie heeft recent, maar ook eerder, met beide gemeenten ambtelijk en bestuurlijk contact
gehad over de ontwikkelingen in de Duivenvoordecorridor. Voor beide gemeenten zijn de situatie
in de vastgoedmarkt en daarmee de financiële perspectieven sinds 2008 ingrijpend veranderd. ln

een bestuurlijk overleg op 9 maart 2015 hebben de gemeenten aangegeven dat deze
veranderingen ook ingrijpen op hun uitwerking van de plannen voor de Duivenvoordecorridor.
Leidschendam-Voorburg gaf aan een integrale heroriëntatie te zijn gestart. De gemeente
Voorschoten had reeds in 201312014 onderzocht welke optimalisaties mogelijk zijn binnen de
bestaande ontwikkellocaties. Beide gemeenten gaven aan binnen de uitgangspunten van het
convenant te willen blijven, waarop de bestuurlijke afspraak is gemaakt dat de provincie in
principe ook bereid is medewerking te verlenen aan aanpassingen van de bestemmingsplannen
mochten de veranderde marktperspectieven daartoe nopen, uiteraard binnen de uitgangspunten
van kwaliteit en kwantiteit zoals deze in 2008 zijn geformuleerd en het provinciaal ruimtelijk beleid
zoals dit is vastgelegd in het programma Ruimte.
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Op 15 februari 2016 heb ik een locatiebezoek gebracht aan de Duivenvoordecorridor en ben ik
door de wethouders Beimers en Bremer van Voorschoten en wethouder Rozenberg van
Leidschendam-Voorburg geinformeerd over de gemeentelijke plannen.
Leidschendam-Voorburg heeft de fundamentele heroriëntatie, waarbij vele opties zijn verkend
(ook alternatieven voor de woningbouw), in december 2015 afgerond met vaststelling door de
gemeenteraad van een nieuwe ontwikkelstrategie met een bijbehorende essentiekaart.
Leidschendam-Voorburg houdt vast aan een (weliswaar herziene) woningbouwopgave binnen de
gemaakte afspraken met rijk en provincie. De nieuwe ontwikkelstratesiel houdt in dat de
gemeente primair gaat ontwikkelen op de reeds verworven gronden. De gemeente wil de gronden
doorverkopen en de markt kaders meegeven. Per deelgebied is in de strategie de essentie van
de ontwikkeling weergegeven. De gemeente stelt vervolgens per deelgebied een spelregelkaart
op waarin de kaders en de ambities worden benoemd. De supervisor zal worden uitgenodigd te
adviseren over de spelregelkaarten. Ook gaat het college de supervisor betrekken bij de
onderhandelingen door middel van ontwerpateliers met initiatiefnemers en beoordeling van
initiatieven. De spelregelkaarten vormen de basis voor een nieuw uit te werken bestemmingsplan.
Mogelijk worden de ontwikkelingen per locatie eerder mogelijk gemaakt door een zelfstandige
procedure op basis van een aanvraag voor een omgevingsvergunning te volgen. Verdere
planuitwerking in Leidschendam-Voorburg is voor 2016 en 2017 voorzien. De qemeenteliike
olanninq van het vervoloproces2 is geagendeerd in de vergadering van Raadscommissie
Openbaar gebied van 12 april 2016.
De gemeente Voorschoten heeft haar strategie minder ingrijpend herzien en is ook reeds verder

gevorderd met de uitwerking hiervan. Voorschoten blijft ook na de herziening binnen de kaders
van de vigerende bestemmingsplannen, met uitzondering van een enkele locatie waar de
woningbouw aanzienlijk wordt geintensiveerd. Het betreft hier de locatie Roosenhorst met een
verdubbeling van het bebouwingsoppervlakte tot 4000 m2. Voor deze locatie wordt het

bestemmingsplan herzien. Ook met 4000 m2 blijft de bebouwing van Roosenhorst nog binnen de
15o/o van het ter plaatse verwijderde glas. Voorschoten vraagt de supervisor om advies bij elk
plan en aanpassing daarvan. Tegelijk met de planherziening heeft de gemeente een tender3
uitgeschreven met de uitnodiging aan marktpartijen om ontwikkelvoorstellen voor Roosenhorst uit
te werken. ln de vergadering van de Voorschotense Raadscommissie Wonen, Ruimte en Groen

van 7 aprilois het initiatiefvoorstel"Open de Duivenvoorde corridor" besproken. Een voorstel op
zoek naar mogelijkheden om de Duivenvoordecorridor zo groen mogelijk te houden. ln het debat
is door de commissieleden ook voorgesteld een "Commissie van wijzen" in te stellen die zou
gaan onderzoeken of er nog alternatieve financiering mogelijk is. De voorstellen moeten nog in de

raadsvergadering worden behandeld.

t https://www.mijnbabs.nl/babsapi/publicdownload.aspx?site=Leidschendam&id=25679

'

https://www.mijnbabs.nl/babsapi/publicdownload.aspx?site=Leidschendam&id=27719
" https://www.tenderned. nl/tendernedweb/aankondiging/detail/samenvatting/akid/614c143B28aO710faf1acd2fe8e3c6ec/cid
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Tijdens het werkbezoek zijn alternatieve financieringsmodellen ook aan de orde geweest. Beide
gemeenten hebben hier reeds onderzoek naar gedaan. Opties als een natuurbegraafplaats, een
gethematiseerd landschapspark en realisatie van een wateropgave
(compensatie/opvang/overloopgebieden etc.) bleken echter geen soelaas te bieden, noch
financieel, noch ruimtelijk. Ook de door de PAL gesuggereerde ontwikkeling van alternatieve
woningbouwlocaties buiten de Duivenvoordecorridor biedt geen oplossing, omdat dan andere
gronden moeten worden verworven met bijkomende investeringen. De aanbeveling om de
gemeenten meer tijd te geven is inmiddels realiteit. ln 2008 werd er nog van uitgegaan dat de
afspraken uit het convenant eind 2015 gerealiseerd zouden zijn. De gemeenten hebben meer tijd
gekregen: alle partijen hebben bevestigd (ook al is de termijn van het convenant verstreken) ook
de komende jaren de afspraken uit 2008 als kader te (blijven) hanteren. Met de laatste partiële
herziening van de VRM behoudt de provincie ook het ruimtelijk instrumentarium om de afspraken
van het convenant te handhaven. Voor de sanering van de laatste delen van de 33 hectare glas
heeft de provincie de gemeenten in het kader van de subsidieprocedure de realisatietermijn 2 jaar
verlengd. De RodS opgave hoeft in principe pas in 2020 te zijn gerealiseerd.

Actuele stand van zaken ontwikkeling Duivencorridor
Het grootste deel (ca. 90 % van de 33 hectare) van de bedrijfsgebouwen en kassen is inmiddels
verwijderd (zie kaart 15). ln afwachting van de verdere ontwikkeling zijn de vrijgekomen gronden
met gras ingezaaid en tijdelijk in beheer gegeven.

Zoals hiervoor is aangegeven werkt Leidschendam-Voorburg nog aan de nieuwe
ontwikkelingsstrategie. De voorbereidende werkzaamheden voor de woningbouw aan de
Zuidzijde zullen naar verwachting in2017 beginnen. Ook de definitieve uitwerking van de groene
structuur vindt in Leidschendam-Voorburg nog plaats.
ln Voorschoten is het bouwrijp maken van de locatie Haagwijk begonnen. De eerste woning wordt
hier reeds gebouwd. Voor de ontwikkeling van de locatie Roosenhorst is een tender
uitgeschreven en een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. ln Voorschoten is daarnaast
begonnen met het beleefbaar maken van meer groenareaal en het herstel van groene

landschapselementen. Een eerste nieuw wandelpad (Knippolderpad) is gereed, de monumentale
bollenschuur langs de Veursestraatweg is in oude glorie hersteld en een groot deel van de
renovatie van het kasteelpark Duivenvoorde is uitgevoerd.

Betrokkenheid van de provincie bij de ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor
Hoewel de daadwerkelijke ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor in hoofdzaak een taak van
beide gemeenten is, blijft de provincie hierbij op verschillende onderdelen betrokken. Voor een

deel is deze betrokkenheid formeeljuridisch van oorsprong. Voor de sanering van de 33 hectare
glas in de Duivenvoordecorridor heeft de provincie aan de gemeenten een bijdrage van in totaal
5,9 miljoen euro toegekend. Deze subsidie wordt op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde

hectares afgerekend. Voor de realisatie van de RodS opgave (inrichting en beheer) heeft de
provincie een subsidie van in totaal6,8 miljoen toegekend. Dit is gebeurd op basis van de in2O14
goedgekeurde projectplannen van de gemeenten. Het plan van Voorschoten is inmiddels in
uitvoering. Leidschendam-Voorburg zal na de heroriëntatie waarschijnlijk een gewijzigd
5

Kaart 1 is samengesteld op basis van analyse van luchtfoto's van Duivenvoordecorridor uit
2003 en 2015
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projectplan uitwerken, dat volgens de subsidievoonrvaarden ook weer aan de provincie moet
worden voorgelegd. Voor de restauratie van kasteel en landgoed Duivenvoorde heeft ZuidHolland 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Na het herstel van de Marotzaal en de tuinen van
Zocher zijn nu de voorbereidingen van een nieuw bezoekerscentrum in volle gang.
Binnen het ruimtelijke spoor kan de provincie een reactieve aanwijzing geven als (de aanpassing
van) een bestemmingsplan of de verlening van een omgevingsvergunning niet strookt met het
provinciaal beleid. Zoals hiervoor is aangegeven zijn de afspraken over de Duivenvoordecorridor
inmiddels verankerd in het programma Ruimte.
De betrokkenheid van de provincie beperkt zich echter niet tot de formele rol. Wij zetten ons in
voor een ontwikkeling van het gebied met een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit. Zo is in
samenwerking met het gebied het gebiedsprofiel Duin Horst en Weide uitgewerkt waarin de
waarden van de regio grondig zijn geanalyseerd en ook specifiek voor de Duivenvoordecorridor
ambities zijn geformuleerd. De gemeente Voorschoten heeft een provinciaal medewerker met
expertise op het gebied van ruimtelijke kwaliteit betrokken bij de aanbesteding van het deelgebied
Roosenhorst. Leidschendam-Voorburg wil de provincie betrekken bijhet uitwerken van de
ambities en de kaders voor de deelgebieden in de zogenoemde "spelregelkaarten". Tenslotte is
de provincie ook betrokken bij de ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor als (weg)beheerder
van de N447, de Veurseweg/Veursestraatweg.
Samenvattend kan worden vastgesteld dat er grote vorderingen zijn gemaakt, maar dat
ontwikkeling en herstel van de Duivenvoordecorridor nog niet zijn afgerond. Met name de sinds
2008 drastisch veranderde vastgoedmarkt heeft de uitvoering vertraagd en noopt op onderdelen
tot een gewijzigde invulling van de plannen. Alle partijen onderschrijven nog steeds de
doelstellingen, de uitgangspunten en de randvoonruaarden van de afspraken uit 2008 en spannen
zich in om de Duivenvoordecorridor tot een (nog) aantrekkelijker cultuurhistorisch, recreatief
groen landschap te ontwikkelen.
Hoogachtend

Mevrouw A. Bom - Lemstra
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Bijlagen

Toelichting grondoppervlakte woningbouw;
Kaart 1 - Plangrens Duivenvoordecorridor, verwijderd glas;
Kaarl2 - Ontwikkellocaties woningbouw, oppervlakte glas en woonbebouwing;
Bestuursconvenant Duivenvoorde 19 februari 2008.
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Bijlage: Toelichting grondoppervlakte woningbouw:
Op kaart 2 zijn de contouren aangegeven van gebieden waarin volgens de essentiekaart en de
bestemmingsplannen van de beide gemeenten woningbouw kan worden ontwikkeld

(ontwikkellocaties). Het maximaal grondoppervlakte van de (woon)gebouwen binnen deze
locaties bedraagt maximaal 5 ha (= 15 o/o van 33 ha te venruijderen glas). Op de kaart zijn de
reeds venruijderde en de nog te verwijderen kassen aangegeven. ln de rechterhoek van de kaart
is het totaal oppervlakte van deze kassen op schaal weergegeven met daarbinnen een weergave
van het maximaal toegestane oppervlakte woongebouwen.
Het daadwerkelijk ruimtebeslag van de woningbouwontwikkelingen inclusief bijbehorende
voorzieningen (tuinen, parkeerplaatsen, ontsluiting etc.) en de ruimtelijke beleving hiervan zijn
afhankelijk van de landschappelijke en stedenbouwkundige uitwerking. Onderstaande illustraties
geven een indruk van de effecten van 4 verschillende inrichtingsopties. Het grondoppervlakte van
de bebouwing is in alle 4 de schetsen gelijk. De bijzondere kwaliteiten van de
Duivenvoordecorridor vragen om een zorgvuldige en hoogwaardige ontwikkeling. Dat is ook de
ambitie van de gemeenten, die hierbij worden geadviseerd door de onafhankelijke supervisor met
zijn team.

Afbeelding: 4 inrichtingsopties met vergelijkbaar grondoppervlakte woongebouwen

-

NB: deze

illustratie is uitsluitend bedoeld ter illustratie van het ruimtelijke effect van verschillende
inrichtingsopties. Dit zijn geen werkelijke "ontwerpschetsen" voor de woningbouwlocaties in de
D u i ve n voo
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BESTUURSCONVENANT DUIVENVOORDECORRIDOR

tussen
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIIVITELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER
en
DE PROVINCIE ZUID.HOLLAND

en
DE GEMEENTE VOORSCHOTEN

en
DE GEMEENTE LEIDSCHEN DAM-VOORBU RG

19 februari 2008

DE PARTIJEN:

1.

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mllteubcheer, dr. J.M. Cramer,
handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: "de Ministe/';

2.

de provlncic Zuld-Holland, vertegenwoordigd door haar gedeputeerde drs. M.E.H. Koop,
daartoe gemachtigd door de commissaris van de Koningin de heer J. Franssen, handelend ter
uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland, híerna te
noemen: "de provincie";

3.

de gemeente Voorschoten, vertegenwoordigd door haar wethouder de heer H.H.V. Horlings,
daarloe gemachtigd door haar burgemeester de heer drs. J,M. Staatsen, handelend ter uitvoering
van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten,
hierna te noemen: 'Voorschoten";

4.

de gemecntc Leldschendam - Voorburg, vertegenwoordigd door haar wethouder
de heer mr. M.A. Houtzager, daartoe gemachtigd door haar burgemeester
drs. J.W. van der Sluijs, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, hierna te noemen:
"Leidschendam -Voorburg";

OVERWEGEND DAT:

(a)

De Duivenvoordecorridor vanwege zijn ligging tussen het Groene Hart en de
Noordzeekust en de recreatieve en ecologlsche mogelijkheden in de Nota Ruimte
'Ruímte voor ontwikkeling' als rijksbufferzone is aangewezen. Het beleid in deze zone is
erop gericht om dit gebied te transformeren tot relatief grootschalig, groen gebied met
diverse recreatiem ogelijkheden.

(b)

De Minister bij brief van 2 novembe¡ 20A7 met kenmerk 31253, nr. 2 aan de Tweede
Kamer haar aanpak kenbaar heett gemaakt voor het voorkomen van verdere
verrommeling van het landschap. Daarbij wordt ook genoemd het stimuleren van
ruimtelijke functies die bijdragen aan de openheid en het groene landelijke gebied,
waarbij als een van de doelstellingen geldt het saneren van ongewenste bebouwing.

(c)

De betrokken partijen plannen hebben ontwikkeld om in de Duivenvoorde-corridor de
glastuinbouw te saneren, builenplaatsen en bosschages te herstellen en te ontwikkelen
en te voorzien in recreatieve faciliteiten, De Minister en de Provincie positief oordelen
over deze voornemens en de wijze waarop partilen hieraan uitvoering willen geven.

(d)

Naast financiering uit publieke middelen als het lnvesteringsbudget Landelijk Gebied,
deze plannen kunnen worden gefinancierd door het ontwikkelen van woningbouw,
waarbij als eerste uitgangspunt geldt dat partijen geen winst beogen. Een tweede
uitgangspunt is dat realisatie van de groenopgave en de recreatieve functie zich
gelijktijdig zullen voltrekken met de ontwikkeling van de woningbouw in het gebied.

(e)

Ten behoeve van de ontwikkelingen in de Duivenvoordecorridor Provinciale Slaten van
Zuid Holland op 30 januari 2008 de Zevende partiele herziening van het streekplan Zuid
Holland West 2003 heeft vastgesteld. Daarin is bepaald dat de ruimtelijke kwaliteit van dit
gebied wordt verbeterd door het vervangen van de in het gebied liggende kassen en
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bedrijfsgebouwen die thans een oppervlak van in totaal 33 hectare innemen, door
enerzijds een aantal woongebouwen met een grondoppervlak van ma¡<imaal 5 hectare en
anderzijds minimaal 28 hectare die benut zullen worden voor het realiseren van bij het
bufferzonekarakter van het gebied passend, extra groen. Het bij de woongebouwen
behorende groen zal hierbij zo gesitueerd en bestemd moeten worden dat ook dit groen
een bijdrage zal leveren aan de voor dit deel van de Rijksbutferzone Den Haag, Leiden,
Zoetermeer nagestreefde ruimtelijke kwalíteit.

(f)

(g)

(h)

De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten in januari respectievelijk maart
2003 hebben ingestemd met de structuurvisie Duivenvoorde, in navolging waarvan beide
een bestemmingsplan hebben opgesteld, de gemeente Leidschendam-Voorburg het
bestemrn ingsplan Duivenvoordecorridor en de gemeente Voorschoten het
bestemmingsplan Buitengebied. Beide bestemmingsplannen de verplichting kennen voor
het college van burgemeester en wethouders om de bestemming "uit te werken
buitenplaatsen" te concretiseren in uitwerkingsplannen in de zin van artikel f 1 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordeníng.

Alhoewel de Minister van VROM en de Provincie de uitgangspunten van de
bestemmingsplannen onderschrijven, zij nauw belrokken wensen te worden bij de
voorbereiding en uitvoering van de ruimtelijke plannen voor de Duivenvoordecorridor om
bij de invulling van het gebied recht te doen aan de rijks- en provinciale doelen. Tijdens
een bestuurlijk overleg op 29 maart 2007 partijen hierover nadere afspraken hebben
gemaakt.

ln het voorliggende convenant de afspraken uit het bestuurlijk overleg van 29 maart 2007
worden vastgelegd, waarbij ook vooral het advies van het College van Flijksadviseurs
d.d. 20 juli 2007 over de plannen voor de Duivenvoordecorridor wordt betrokken.

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

¡{ooF-psTUK

1.

r

ALGEMEEN

Definities
ln dit convenant wordt verstaan onder:
Duivenvoordecorridor: het gebied in de rijksbufierzone, zoals aangegeven op pKB-kaart
2 van de Nota Ruimte, Den Haag-Leiden-Zoetermeer, tussen de spoorlijn Den HaagLeiden en de vliet, buiten de rode contouren welke de gemeenten Voorschoten en
Leidschendam-Voorburg van elkaar scheidt. (ln bijlage 1 staat het plangebied waarop dit
convenant betrekking heeft opgenomen.)

Concept-uitvoeringsovereenkomst Groenafspraken "Duivenvoorde Corrido/': de
bestuurlijke overeenkomsl tussen de gemeenten en de Provincie Zuid Holland ten
aanzien van de groendoelstellingen in het gebied en de financiële ondersteuning daarvan
vanult het budget lnvesteringen Landelíjk Gebíed en andere groenbudgetten (nog geen
datum bepaald). (bijlage 2)
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Supervisor: de door de gemeenten aan te stellen adviseur die tot taak heeft om de
ruimtelijke kwaliteit van de plannen voor de Duivenvoordecorridor in nauwe
samenwerking met de gemeente zoveel mogelijk te opt¡maliseren, conform het advies
van het College van Rijksadviseurs d.d, 20 juli 2O07. (bijlage 3)

HOOFDETUK

2.

il

DOEL

Docl
Dit convenant heeft tot doelvast te leggen op welke wijze de gemeenten, de Mínister en
de provincie betrokken zijn bij de totstandkoming en uitvoering van de ruimtelijke invulling
van de Duivenvoordecorridor. Het realiserEn van een duurzame landschappelijke
structuur en het waarborgen van de aanwezigheid van een duurzame recreatiefunctie in
een overwegend groen landschap staan bij die ruímtelijke invulling centraal, daarbij dient
er in de Duiven-voordecorridor niet meer woningbouw gerealiseerd te worden dan slrikt
noodzakelijk is.

HOOFDSTUK

III

DE GEMEENTEN

3.

3.1

Burgemeaster en wethouders van Leidschendam-Voorburg zullen de uitwerkingsplannen
ingevolge de artikelen 8 tot en met 12 van het bestemmingsplan Duivenvoordecorridor,
dat is vastgesteld op 5 september 2007 ten aanzien van de 'Uit te werken Buitenplaatsen
- UB l, ll, lll, lV en V uitwerken waarbij het advies van het College van Rijksadviseurs als
uitgangspunt geldt. (bijlage 4)

3.2 Burgemeester

en wethouders van de gemeente Voorschoten zullen de
uitwerkingsplannen ingevolge de artikelen 10 tot en met 12 van het bestemmingsplan
Buitengebied, dat is vastgesteld op 30 augustus 2007 ten aanzien van de 'Uit te werken
Buitenplaatsen - UB l, ll en lll', uitwerken waarbij het advies van het College van
Rijksadviseurs als uitgangspunt geldt. (bijlage 5)

3.3

Behalve voor uitwerkingsplannen, geldt de onder artikelen 3.1. en 3.2. genoemde
verplichting ook voor zowel ruimtelijke plannen zoals bijvoorbeeld stedenbouwkundige
plannen, inrichtingsplannen en beeldkwaliteitsplannen, als voor vrijstellingen van het
bestemmingsplan en de eisen van welstand in de zin van artikel 12 en verder van de
Woningwet.

3.4

Burgemeester en wethouders van de gemeenten zullen bij het opstellen van de onder de
artikelen 3.1., 3.2. en 3.3. genoemde plannen, vrijstellingen en welstandseisen in ieder
geval aandacht besteden aan de maat, vorm, oriëntatie, detaillering, kleur,
materiaalgebruik, en profilering van de stedenbouwkundige en landschappelijke inrichting
van de Duivenvoorde-corridor.

3.5

De gemeenten stellen gezamenlijk een supervisor aan om de ruimtelijke kwaliteit van de
beeldkwaliteitsplan, stedenbouwkundige plannen, inrichtingsplannen, uitwerkingsplannen
en vrijstellingen zoveel mogelijk te garanderen.
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3.6

Bij de keuze voor een supervisor winnen de gemeenten advies in bii het College van
Rijksadviseurs.

3.7

De gemeenten leggen in ieder geval de in artikelen 3.1. en 3.2 en 3.3. genoemde
plannen, vrijstellingen en welstandseisen aan de superuisor ter advisering voor.

3.8

De gemeenten nemen het onder artikel 3.7. genoemde advies van de supervisor in acht.
Zlj kunnen hieruan gemotiveerd atwijken, voorzover de doelstelling van dit convenant
daardoor niet in het geding komt.

3.9

De gemeente Voorschoten zal indien, naar aanleiding van optimalísat¡es, het
bouwvolume in de Duivenvoordecorridor op het Voorschotense grondgebied naar
beneden kan worden bijgesteld zo veel mogelijk openheid in het Centrale Gebied
nastreven, zoals bedoeld in het advies van het College van Rijksadviseurs (p. 7).

3.10

De gemeenten zullen zich inspannen om ook via privaatrechtelijke overeenkomsten met
derden de uitvoering van de uitwerkingsplannen te waarborgen, waarbij onder meer
aandacht zalworden besteed aan de koppeling tussen de realisatie van de woningbouw
enerzijds en de recreatielunctie en een duurzame landschappelijke structuur anderzijds.

3.11

Het bepaalde in de artikelen 3.1 tot en met 3.10 zal ook na inwerkingtreding van de
nieuwe Wet ruimtelijke ordening gelden bij het toepassen van de dan aan de gemeente
ter beschikking staande instrumenten.

HOOFDSTUK

IV

DE PROVINCIE

4.

4.1

De provincie zal in haar goedkeuringbesluiten van de bestemmingsplannen Buitengebied
van Voorschoten en Duivenvoordecorridor van Leidschendam-Voorburg melding maken
van het onderhavige convenant, alsmede de strekking daarvan.

4.2 De provincie zal niet afzien van haar bevoegdheid

om de uitwerkingsplannen van
burgemeester en wethouders van Voorschoten en Leidschendam-Voorburg ten aanzien
van de Duivenvoorde-corridor goed of af te keuren.

4.3

De provincie zal niet afzien van haar bevoegdheid om ten aanzien van vrijstellingen in de
zin van artikel 15, 17 of 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening al dan niet een
verklaring van geen bezwaar te verlenen.

4.4

De provincie zal bij het uitoefenen van haar onder añikel 4.1, en 4.2. genoemde
goedkeuringsrechten en de onder artikel 4.3 genoemde verklaring van geen bezwaar het
advies van het College van Rijksadviseurs of de supervisor in acht nemen.

4.5

De provincie zal op een nader te bepalen grondslag, onder de voorwaarde dat de
minister van VROM dit ook doet voor hetzelfde bedrag, de gemeenten financieel
tegemoetkomen in de kosten voor het aanstellen van de supervisor, waarbij de
tegemoetkoming maximaal eenzesde deel van de totale kosten zal bedragen met een
maximum van € 25.000,-- .

4.6

De provincie verleent, voortvloeiend uit het op 7 december 2005 gesloten
Onderhandelingsakkoord Overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener, de gemeenten
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ten behoeve van het realiseren van een duurzame landschappelijke structuur een
subsidie in het kader van de Wet lnvesteringen Landelijk Gebied overeenkomstig het
bepaalde in de concept-uitvoeringsovereenkomst Groenafspraken "Duivenvoorde
Corridor". (bijlage 2)

4.7

De 7e partiële herziening van het streekplan is op 30 januari 2008 vastgesteld door
Provinciale Staten. Dit is van belang teneinde de bestemmingsplannen van beide
gemeenten goed te kunnen keuren, waardoor de voorkeursrechten op grond van de Wet
voorkeursrecht gemeenten op de daartoe aangewezen percelen van kracht blijven.

4.8

De provincie zal ook bij andere ontwikkelingen die een rol spelen bij het verwezenlíjken
van de doelstelling van het onderhavige convênent, de uitgangspunten van dit convenant
in acht nemen.

4.9

Het bepaalde in de artikelen 4.1 tot en met 4.8 zal ook na inwerkingtreding van de
nieuwe Wet ruimtelijke ordening gelden bij het toepassen van de dan aan de provincie ter
beschikking staande instrumenten.

HOOFDSTUK

V

DE MINISTER

5.

5.1.

De Minister zal zich ten aanzien van de ontwikkelingen in de Duivenvoordecorridor
terughoudend opstellen voorzover het ontwikkelingen betrett waarin dit convenant
voorziet en zolang deze ontwikkelingen passen in het advies van het College van
Rijksadviseurs d.d. 20 jull 2007.

5.2.

De Minister zal, met instemming van de Minister van Landbouw Natuur en
Voedselkwaliteit, het College van Rijksadviseurs opdrachl verlenen om gemeenten en
provincie te adviseren bij de opdrachtformulering/aanstelling van de supervisor.

5.3.

De Minister zal, onder de voorwaarde dat de provincie dit ook doet voor hetzelfde
bedrag, op een nader te bepalen grondslag de gemeenten financieel legemoetkomen in
de kosten voor het aanstellen van de supervisor, waarbij de tegemoetkoming maximaal
eenzesde deel van de totale kosten zal bedragen met een ma¡<imum van € 25.000,-.

5.4.

De onder 5.3 genoemde tegemoetkoming laat onverlet dat de gemeenten in aanmerking
kunnen komen voor andere subsidiemogelijkheden ten aanzien van ontwikkelingen in de
Duivenvoordecorridor.

HOOFDSTUKVI SUPERVISOR
6

6,1

De supervisor heeft tot taak de gemeenten te adviseren over de in artikel 3 genoemde
plannen en welstandseisen teneinde de ruimtelijke kwaliteit van de beeldkwaliteitsplan,
stedenbouwkundige plannen, inrichtingsplannen, uitwerkingsplannen en vrijstellingen in
de Duivenvoordecorridor te optimaliseren.
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6.2

6.3

De supervisor brengt zijn advies uit aan de gemeentelijke werkgroepen Ru¡mtel¡jke
Kwaliteit en de welstandscommissies overeenkomstig het in bijlage 6 bijgevoegde
schema.
Bij zijn advies neemt de supervisor de volgende documenten in ieder geval als
uitgangspunt: het adv¡es van het College van Rijksadviseurs d.d. 20 juli 2QA7, eventuele
nadere advíezen, de bestemmingsplannen Duivenvoordecorridor en Buitengebied en de
Realisatiestrategieån met inbegrip van een Beeldkwaliteitsplan van de gemeente
Voorschoten d.d. 29 maart 2005 en de gemeente Leidschendam-Voorburg d.d. 26 april
200s.

HOOFDSTUK

7.

Vil

SLOTBEPAL¡NGEN

Afsprakenoverinformatleultwlsccllng

7.1

Burgem eester en wethouders zenden de ontwerp-uitwerkingsplan nen,
vrijstellingen/ontwerp-projectbesluiten en ontheffingen ter kennisneming respectievelijk
goedkeuring toe aan de VROM-lnspectie en Gedeputeerde Staten van de Provincie.

7.2

Burgemeester en wethouders van de gemeente stellen de provincie jaarlijks op de
hoogte van de voortgang van de groenopgave en de ontwikkeling van de recreatieve
functies in het gebied in relatie tot de sanering van glas en de ontwikkeling van rode
functies.

8.

lnwerklngtreding, duur en beëindlging

8.1

Dit convenant treedt in werking zodra dit door alle partijen is ondertekend en loopt in
ieder geval tot 2015, waarna de partijen jaarlijks zullen beoordelen ol een verlenging van
het convenant met een jaar wenselijk is, tenzij dit convenant tussentijds wordt opgeiegd
volgens het bepaalde in artikel8.3.

8.2

De partijen doen aÍstand van het recht dit convenant te ontbinden. Beëindiging van dit
convenant door tussentijdse opzegging is niet mogelijk, behoudens als bepaald in artikel
8.3 of wanneer parlijen dit gezamelijk overeenkomen.

8.3

ln de volgende gevallen is ieder van de partijen gerechtígd om, binnen drie maanden
nadat het betretfende geval zich voordoet, dit convenant tussentijds te beëindigen door
middel van een schriftelijk bericht aan alle overige partijen, zonder dat de partijen over en
weer gerechtigd zijn tot schadevergoeding:

(a)
(b)
(c)

indien de provincie geheel danwel part¡eel goedkeuring onthoudt aan het besluit
van de gemeenteraad van Leidschendam-voorburg om het bestemmingsplan
Duivenvoordecorridor vast te stellen, zodanig dat daarrnee de uitvoering van het
convenant in het geding komt;
indien de provincie geheel danwel partieel goedkeuring onthoudt aan het bestuit
van de gemeenteraad van Voorschoten om het bestemmingsplan Buitengebied
vast te stellen, zodanig dat daarmee de uitvoering van het convenant in het geding
komt;
indien de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroep tegen
een of beide besluiten van de provincie om de onder onderdelen (a) en (b)
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voornoemde bestemmingsplannen goed te keuren, gegrond verklaart, zodanig dat
daarmee de uitvoering van het convenant in het geding komt.

8.4

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na eindigen van dit convenant
voort te duren, blijven na beëindiging van dit convenant bestaan.

9.

Geschillenrcgeling
Geschillen die tussen de partijen naar aanleiding van dit convenant mochten ontslaan,
zullen in onderling overleg worden opgelost. Er is sprake van een geschil zodra één van
de partijen dit schriftelijk aan de andere partijen meldt. Dit dient te geschieden binnen
één maand na het ontstaan van een geschil. De partijen dienen hierop in overleg met
elkaar te treden om te bezien of binnen twee maanden in der minne een oplossing voor
dit geschil kan worden gevonden. Daarbij kan, met onderling goedvinden, advies worden
gevraagd aan een deskundige of een mediator.

10.

Wijzigingen
Dit convenant kan uitsluitond worden aangevuld of gewijãgd door een schriftelijk stuk dat
door alle partijen ondertekend is.

11.

Publlcatle
De Minister zaller uitvoering van de Aanwijzingen voor de convenanten (Regeling van de
Minister President, Minister van Algemene Zaken, van 21 januari 2003, nr. 03M¿148108
tot vaststelling van de Aanwijzingen voor de convenanten, Stcrt. 27 januari 2003, nr. 18,
p. 9) een zakelijke samenvatting van dit Convenant in de Staatscourant publiceren.

12.

Bijlagen

'12.1 De volgende bij dit convenant behorende bijlagen maken integraal onderdeel uit van dit
convenant:

Bijlage

1:

Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bij lage 4:
Bij lage 5:
Bij lage 6:

Kaart van de Duivenvoordecorridor;
Concept-uitvoeringsovereenkomst Groenafspraken "Duivenvoorde Corridor'';
Advies College van Rijksadviseurs d.d. 20 luli 2OO7 met kenmerk
2007.054905;
Bepalingen uit het bestemmingsplan Duivenvoordecorridor;
Bepalingen uit het bestemmingsplan Buitengebied;
Werkwijze supervisor.

12.2 ln gevalvan tegenstrijdigheid tussen de bijlagen enerzijds en de overige bepalingen van
dit convenant anderzijds, prevaleren de overige bepalingen van dil convenant.

'
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ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN VIERVOUD GETEKEND
te Voorschoten op 19 februari 2008
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