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In deze brief informeren wij u over de notitie ‘Gebiedsontwikkeling en duurzaamheid’. Deze notitie richt 

zich op het toevoegen van kansen voor duurzaamheid aan de lopende RO projecten. Hiermee wordt 

verder invulling gegeven aan onze ambitie om Lansingerland te verduurzamen. 

 

Relatie met ‘Startnotitie Realistisch Duurzaam’ en het ‘Actieprogramma Realistisch Duurzaam’ 
In de ‘Startnotitie Realistisch Duurzaam’ en het ‘Actieprogramma Realistisch Duurzaam’ wordt het 
onderwerp duurzaamheid in brede zin behandeld, voor alle taakvelden van de gemeente.  

 

Een onderdeel hiervan zijn de projecten gericht op gebiedsontwikkeling (zoals woningbouw, bedrijven 

en groen). Om geen kansen te laten liggen, is geïnventariseerd in hoeverre het realistisch is om 

duurzaamheidsambities aan de lopende RO projecten toe te voegen. Het gaat zowel om de 

herontwikkeling van gemeentegrond als om private initiatieven, waarbij de gemeente een faciliterende 

rol heeft.  

 

Verdeling projecten in categorieën 

Afhankelijk van de zeggenschap van de gemeente en de mate waarin de ontwikkeling is gevorderd, 

variëren de mogelijkheden om duurzaamheidsresultaten te bereiken. De lopende projecten zijn verdeeld 

in 4 categorieën. De indeling per categorie bepaalt de mate waarop wordt ingezet op het behalen van 

duurzaamheidsresultaten.  

 

Voorbeelden van projecten met veel mogelijkheden zijn de uitbreiding van het winkelcentrum in Berkel 

en Rodenrijs, De Tuinen (deelgebied De Eilanden) en Bleizo. 

 

Daarentegen zijn er minder mogelijkheden in onder andere de vergevorderde delen van Westpolder, 

Parkzoom en Meerpolder.  
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Vervolg 

Deze notitie is een eerste stap. De kansrijke projecten worden binnen de projectteams uitgewerkt. 

Hierbij worden alle relevante aspecten integraal afgewogen (duurzaamheid, afspraken, kwaliteit, 

planning en financiën). Voor de overige projecten wordt ingezet op een aantal quickwins. 

 

 

Met een vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Lansingerland 

 

  

b.a. 

 

b.a. 
drs. ing. Ad Eijkenaar  

Secretaris 

Coos Rijsdijk 

Burgemeester 
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Notitie  
‘Gebiedsontwikkeling en duurzaamheid’ 
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1 Inleiding 

In het collegeprogramma “Delen, Durven, Doen” is duurzaamheid één van de vijf speerpunten voor de 
collegeperiode 2014-2018. In deze periode wordt de omslag gemaakt naar duurzaam denken en doen.  

 

Op 23 april 2015 heeft de gemeenteraad de ‘Startnotitie Realistisch Duurzaam’ vastgesteld. Deze 
startnotitie geeft inzicht in de doelstellingen en aanpak van duurzaamheid voor de komende jaren. In juli 

2015 wordt het ‘Actieprogramma Realistisch Duurzaam’ vastgesteld. De doelstellingen uit de startnotitie 

worden hierin vertaald naar concrete projecten en activiteiten. Het actieprogramma wordt jaarlijks 

geactualiseerd. 

 

De startnotitie en het actieprogramma behandelen het onderwerp duurzaamheid in brede zin, voor alle 

taakvelden van de gemeente. Een onderdeel hiervan zijn de projecten gericht op gebiedsontwikkeling 

(zoals woningbouw, bedrijven en groen). Voorliggende notitie gaat over deze projecten en richt zich op 

de lopende projecten. Onder een lopend project wordt verstaan een project dat zich bevindt tussen 

concreet vooroverleg en ingebruikname. Het gaat zowel om de herontwikkeling van gemeentegrond als 

om private initiatieven, waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. Om geen kansen te laten 

liggen, is geïnventariseerd in hoeverre het realistisch is om duurzaamheidsambities aan de lopende 

projecten toe te voegen.  

 

2 Doel van de notitie 

Deze notitie geeft inzicht in de kansen om duurzaamheid aan de projecten toe te voegen. De uitkomst 

van de inventarisatie wordt gebruikt als uitgangspunt voor de verdere planvorming, te maken afspraken 

en uitvoering. Het betekent een aanpassing van het kader (naast kwaliteit, programma en financiën), 

waarbinnen de projecten ontwikkeld worden. Op basis van deze notitie en de verdere uitwerking per 

project kunnen keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld: op welke projecten gaan we de 

komende tijd extra inzetten op duurzaamheid en welke resultaten willen we daarbij bereiken? 

 

3 Gebiedsontwikkeling en duurzaamheid 

Uit de inventarisatie van de lopende projecten blijkt dat duurzaamheid veelzijdig is en de uitkomsten 

niet eenduidig zijn. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de relevante duurzaamheidsthema’s met 
bijbehorende kansen (duurzaamheidsthema’s met kansen). Het overzicht kan binnen de projectteams 
gebruikt worden als handreiking bij het betrekken van het aspect duurzaamheid in het project. Niet alles 

kan zomaar overal toegepast worden, daarvoor is een integrale uitwerking en weging binnen het project 

van belang. Ook spelen verschillende aspecten op verschillende schaalniveaus een rol.  

 

Op objectniveau kan het de juiste keuze zijn om een energieneutrale woning te bouwen, maar op een 

hoger schaalniveau zou een andere afweging gemaakt kunnen worden als blijkt dat het een vrijstaande 

woning met een ruim perceel is in de buurt van een metrostation. Dan zijn er betere en duurzamere 

opties, die meer recht doen aan de kwaliteiten van die plek (bijvoorbeeld verdichting in de vorm van een 

appartementengebouw). Hieruit blijkt dat die weging integraal en door de schalen heen met een blik op 

de toekomst gemaakt dient te worden. Duurzaamheid speelt immers op lange termijn, omdat wat 

gebouwd wordt voor minimaal 50 tot 70 jaar maar waarschijnlijk langer zal staan. Woningen kunnen 

energieneutraal zijn, maar over 30 jaar moeten deze woningen nog steeds aantrekkelijk zijn om in te 

wonen (in een dan veel duurzamere nieuwbouwomgeving) en ze moeten voldoende flexibiliteit bieden 

voor aanpassingen. 

 

Ondanks dat er altijd binnen het project integraal afgewogen dient te worden, zijn enkele algemene 

stelregels te bedenken die als kader voor de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten kunnen dienen: 

 

 Gebiedsontwikkeling vraagt om een integrale aanpak, inclusief duurzaamheid; 

 Duurzaamheid kent vele aspecten, die ook nog op verschillende schalen en in de tijd een rol 

spelen; 
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 Aandacht voor verkeer/infrastructuur (minder autobezit, meer fietsgebruik, stimuleren delen 

van groene auto, laadpalen); 

 Aandacht voor water- en groenstructuren/water(oevers) en de wijze waarop deze ingevuld 

worden; 

 Aandacht voor groene hoogwaardige architectuur; 

 Aandacht voor openbare ruimte (halfverharding, hoogwaardig, dus niet elke paar jaar 

herinrichten, energiezuinige verlichting), sociale veiligheid en leefbaarheid; 

 Zorgvuldig omgaan met ruimtegebruik (bij voorkeur geen uitbreiding van bebouwing buiten de 

daarvoor aangewezen locaties, nadruk op meervoudig grondgebruik, minimale aanleg van nieuwe 

infrastructuur); 

 Verdichten rondom het metrostation in Westpolder en in de centra (meer variatie in 

woonomgeving, minder autogebruik). 

 

4 Toekomstige en kleinschalige ontwikkelingen 

Deze notitie richt zich op de lopende projecten. Voor toekomstige ontwikkelingen is het van belang dat 

in het beginstadium van deze projecten, naast de andere relevante aspecten, ook direct de 

duurzaamheidskansen worden geïnventariseerd. Duurzaamheid wordt daarmee veel nadrukkelijker een 

integraal onderdeel van de aanpak van een project. 

 

Diverse kleinschalige ontwikkelingen zijn niet in deze notitie opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

het oprichten van een beperkt aantal woningen, al dan niet met een wijzigings- of 

uitwerkingsbevoegdheid in een geldend bestemmingsplan. Een ander voorbeeld van een kleinschalige 

ontwikkeling is de vestiging van een nieuw bedrijf op een bestaand bedrijventerrein of de verkoop van 

vrije kavels. Ook bij deze kleinschalige ontwikkelingen verdient het aspect duurzaamheid aandacht.  

 

Voor alle lopende en nieuwe ontwikkelingen (klein en groot) is het goed om in een vroeg stadium 

eigenaren, initiatiefnemers en potentiële kopers te informeren over de maatschappelijke en economische 

voordelen van het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen, zodat zij dit kunnen betrekken in hun 

beslissing. Denk bijvoorbeeld aan standaardbrieven/flyers die worden verstrekt aan een ontwikkelaar, 

een aanvrager om omgevingsvergunning, een geïnteresseerde in een vrije kavel/ bedrijfskavel en een 

Vereniging van Eigenaren. 

 

5 Rangschikking lopende projecten op kansen voor duurzaamheid 

Afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt en de zeggenschap die de gemeente heeft,  

variëren de mogelijkheden om duurzaamheidsresultaten te bereiken.  
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De mogelijkheden zijn in de regel groter wanneer de gemeente meer zeggenschap heeft. In deze 

situaties is het toevoegen van duurzaamheidsambities het meest effectief, zeker wanneer dit in het 

beginstadium van een ontwikkeling kan (categorie 1 en 2). 

 

De mogelijkheden zijn in de regel kleiner wanneer de gemeente minder zeggenschap heeft. Dit kan het 

gevolg zijn van een bestaande overeenkomst met een ontwikkelende partij. Er is dan sprake van een 

afhankelijke positie. Het behalen van duurzaamheidsresultaten kan in dat geval alleen met medewerking 

van de ontwikkelende partij, waarbij de mogelijkheden in principe groter zijn wanneer het project nog 

niet vergevorderd is (categorie 3 en 4). Dat neemt niet weg dat de gemeente ook in deze situaties de 

ontwikkelende partij kan verleiden c.q. uitdagen duurzaamheid toe te voegen aan de projecten.  

 

Hieronder zijn de categorieën 1 t/m 4 uit bovenstaand schema toegelicht. De lopende projecten zijn op 

basis hiervan gerangschikt. Het inzetten op projecten uit categorie 1 is het meest effectief: enerzijds 

een hoog te realiseren niveau aan duurzaamheid en anderzijds geen tot weinig negatieve effecten zoals 

vertraging en financiële consequenties. Ook in categorie 3 kan het effectief zijn om actief in te zetten op 

het behalen van duurzaamheidsresultaten. Het inzetten op projecten uit categorie 2 en 4 is het minst 

effectief. De mate van inzet dient zich hier te beperken tot eventuele quickwins: het toevoegen van 

enkele concrete duurzaamheidsmaatregelen voordat het project wordt opgeleverd. De gemeente kan dit 

zelf realiseren (openbare ruimte) of de ontwikkelende partij daartoe verleiden c.q. uitdagen. 

 

Toelichting indeling 

Categorie 1 

 Veel zeggenschap gemeente, plannen in ontwikkeling; 

 Veel mogelijkheden om duurzaamheidsresultaten te bereiken; 

 Op gebiedsniveau, gebouw en kavel niveau en in de openbare ruimte; 

 Effectief om op in te zetten: uitwerking binnen projectteam.  

 

Categorie 2 

 Veel zeggenschap gemeente, ontwikkeling al vergevorderd; 

 Beperkte mogelijkheden om duurzaamheidsresultaten te bereiken; 

 Vooral op gebouw niveau, soms nog op kavel niveau; 

 Niet effectief om op in te zetten: beperken tot quickwins. 

 

Categorie 3 

 Weinig zeggenschap gemeente, plannen in ontwikkeling; 

 Mogelijkheden om duurzaamheidsresultaten te bereiken; 

 Vooral op gebouw en kavel niveau en in de openbare ruimte; 

 Effectief om op in te zetten: uitwerking binnen projectteam. 

 

Categorie 4 

 Weinig zeggenschap gemeente, ontwikkeling al vergevorderd; 

 Beperkte mogelijkheden om duurzaamheidsresultaten te bereiken; 

 Vooral op gebouw niveau, soms nog op kavel niveau; 

 Niet effectief om op in te zetten: beperken tot quickwins. 

 

Rangschikking lopende projecten (met een willekeurige volgorde per categorie) 

Categorie 1 (veel zeggenschap / plannen in ontwikkeling) 

 Centrum Berkel, Westersingel  

 De Tuinen (deelgebied De Eilanden) 

 Meerpolder (deelgebieden nr. 50, tussen nr. 59 en 60, en nr. 74) 

 Bleizo 

 AMG Schmidtpark (Horeca) 

 Oudeland (fase 2) 
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 Leeuwenhoekweg 

 Ruimte voor Ruimte 

 Treurniet 

 ASB 

 Kanocentrum Outdoor Valley 

 Bibliotheek Notaris Kruytstraat 

 

Categorie 2 (veel zeggenschap / ontwikkeling vergevorderd) 

 Oudeland (fase 1) 

 AMG Schmidtpark (behalve Horeca) 

 Westpolder, scholen 

 

Categorie 3 (weinig zeggenschap / plannen in ontwikkeling) 

 Westpolder (deelgebied 4 west, 6, 7 en 10) 

 Parkzoom (deelgebied 3) 

 Meerpolder (deelgebieden nr. 71 en nr. 75/76/77) 

 Hoeksekade Noord 

 Rembrandtlaan 38 

 Centrum Berkel, Brandweerkazerne 

 VMBO Bleiswijk 

 VMBO Bergschenhoek 

 Voormalig gemeentehuis Bergweg Noord 

 

Categorie 4 (weinig zeggenschap / ontwikkeling vergevorderd) 

 Westpolder (deelgebied 4 oost, 5) 

 Parkzoom (deelgebieden 1, 2 en 4) 

 Meerpolder (deelgebieden nr. 59.1, nr. 60.1 fase 1 en 2, nr. 90) 

 Vluchtheuvel 

 Rodenrijse Zoom 

 

Projectbeschrijvingen 

In bijlage 2 is de uitkomst van de inventarisatie opgenomen (projectbeschrijvingen). Naast het 

programma en de fase van het project worden de reeds meegenomen duurzaamheidsaspecten en kansen 

voor het toevoegen van duurzaamheidsambities genoemd. Benadrukt wordt dat de uitkomst van de 

inventarisatie niet volledig en niet bindend is. Wel bieden de projectbeschrijvingen een goed vertrekpunt 

voor de verdere uitwerking binnen de projectteams. De mate waarop wordt ingezet op het aspect 

duurzaamheid is afhankelijk van de categorie, waarin het project is ingedeeld (zie hierboven). 
 

6. Uitwerking kansen duurzaamheid 

Integraal voorstel per project voor projecten in categorie 1 en 3 

Voor de projecten uit categorie 1 en 3 worden in de projectteams de kansen om duurzaamheidsambities 

toe te voegen verder besproken en uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld 

gebracht. De mate waarin daadwerkelijk wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is 

uiteindelijk een bestuurlijke keuze op basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging 

gemaakt van alle relevante aspecten binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, 

kwaliteit).  

 

Quickwins voor projecten in categorie 2 en 4 

Voor de projecten uit categorie 2 (veel zeggenschap / ontwikkeling vergevorderd) en categorie 4 (weinig 

zeggenschap / ontwikkeling vergevorderd) is nagegaan welke quickwins nog kunnen worden behaald, 

voordat het project wordt opgeleverd. Hieronder staan deze quickwins vermeld. Deze acties worden op 

korte termijn opgepakt.  
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Oudeland (fase 1) 

Bedrijven verleiden tot duurzaamheidsmaatregelen (acquisitie/uitgiftegesprekken). 

 

AMG Schmidtpark (behalve horeca) 

Het park is behalve de horecagelegenheid vrijwel afgerond. Geen quickwin. 

 

Westpolder, scholen 

School WP3 is al in gebruik genomen. School WP2 is in aanbouw. Geen quickwin. 

 

Westpolder, deelgebied 4 oost 

Vrijwel afgrond. Geen quickwin. 

 

Westpolder, deelgebied 5 

2 fases zijn nog niet vergund, wel is sprake van gemaakte afspraken.  

 

Gesprek organiseren om de ontwikkelende partij te verleiden c.q. uit te dagen duurzaamheid toe te 

voegen aan de projecten. Denk onder andere aan ‘groeimodel woning’: woning geschikt maken voor 
(toekomstige) duurzaamheidsmaatregelen. 

 

Parkzoom, deelgebied 1 

Grotendeels gebouwd dan wel vergund. De openbare ruimte is vrijwel afgerond. 1 appartementengebouw 

moet nog vergund worden.  

 

Gesprek organiseren om de ontwikkelende partij te verleiden c.q. uit te dagen duurzaamheid toe te 

voegen aan de projecten.  

 

Parkzoom, deelgebied 2 

Grotendeels afgerond. 8 woningen moeten nog vergund worden, wel is sprake van gemaakte afspraken.  

 

Gesprek organiseren om de ontwikkelende partij te verleiden c.q. uit te dagen duurzaamheid toe te 

voegen aan de projecten. Denk onder andere aan ‘groeimodel woning’: woning geschikt maken voor 
(toekomstige) duurzaamheidsmaatregelen. 

 

Parkzoom, deelgebied 4 

Grotendeels afgerond. De openbare ruimte is vrijwel afgerond. 14 waterwoningen en 2 

appartementengebouwen moeten nog vergund worden.  

Gesprek organiseren om de ontwikkelende partij te verleiden c.q. uit te dagen duurzaamheid toe te 

voegen aan de projecten. Denk onder andere aan ‘groeimodel woning’: woning geschikt maken voor 
(toekomstige) duurzaamheidsmaatregelen. 

 

Meerpolder, deelgebied 59.1  

Er komen 16 woningen op basis van Cradle2Cradle principe. Is goed voorbeeld van duurzaam bouwen. 

 

Mogelijkheden openbare ruimte nagaan, zoals halfverharding, laadvoorzieningen en LED verlichting. 

 

Meerpolder, deelgebied 60.1 fase 1 en 2 

Fase 1 (16 woningen) is in aanbouw. Fase 2 (12 woningen) volgt onder dezelfde afspraken. Geen 

quickwin. 

 

Mogelijkheden openbare ruimte nagaan, zoals halfverharding, laadvoorzieningen en LED verlichting. 
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Meerpolder, deelgebied 90  

Er is 1 appartementengebouw in aanbouw. Het tweede appartementengebouw is vergund. Nog 3 

appartementengebouwen moeten vergund worden. Daarover zijn afspraken gemaakt en het 

bestemmingsplan biedt weinig flexibiliteit.  

 

Gesprek organiseren om de ontwikkelende partij te verleiden c.q. uit te dagen duurzaamheid toe te 

voegen aan de projecten.  

 

Mogelijkheden openbare ruimte nagaan, zoals halfverharding, laadvoorzieningen en LED verlichting. 

 

Vluchtheuvel 

Het project bestaat uit 10 woningen en 730 m² aan winkelruimte. Hiervoor is vergunning verleend.  

 

Mogelijkheden openbare ruimte nagaan, zoals halfverharding, laadvoorzieningen en LED verlichting. 

 

Rodenrijse Zoom 

Grotendeels afgerond. Nog 2 appartementengebouwen, waarvoor al vergunning is verleend. Geen 

quickwin. 

 

7. Implementatie en kennisopbouw in de organisatie 

Om te komen tot integrale voorstellen, ook voor nieuwe projecten, is het van belang dat het aspect 

duurzaamheid nadrukkelijker wordt geïmplementeerd in de werkwijze van de projectteams. 

Duurzaamheid dient een volwaardige discipline te vormen binnen het projectteam. Alleen met voldoende 

specialistische kennis binnen het projectteam kan geborgd worden dat het aspect duurzaamheid 

volwaardig onderdeel wordt de te maken integrale afweging per project. De aanwezigheid van de 

discipline duurzaamheid binnen de projectteams leidt bovendien tot kennisopbouw (op hoofdlijnen) van 

de overige projectteamleden en projectleiders. Hiermee groeit de bewustwording van het belang van 

duurzaamheid binnen gebiedsontwikkeling. Kennisopbouw bij de projectleiders vindt ook plaats door het 

organiseren van werkateliers Duurzaamheid. Net als de overige disciplines binnen een projectteam 

(stedenbouw, ruimtelijke ordening, verkeer, economie en financiën) is ook duurzaamheid echter een 

apart vakgebied dat steeds in ontwikkeling is en specialistische kennis vraagt. Het is daarom van belang 

dat de discipline duurzaamheid afzonderlijk blijft vertegenwoordigd binnen de projectteams.  

 

Tot slot vraagt ook verdere afstemming tussen de verschillende afdelingen binnen de gemeente 

aandacht. Denk hierbij onder andere aan de buitenruimte (afdeling Beheer en Onderhoud), 

vergunningverlening (afdeling Vergunningverlening en Handhaving) en verkeer (afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling). In relatie tot winkeliers, bedrijven en glastuinbouw is een rol weggelegd voor de afdeling 

Economische Zaken en Maatschappelijke Ontwikkeling. Zij kan in haar acquisitie zoeken naar aanvullende 

bedrijven, synergie en innovaties door de juiste verbanden en koppelingen te leggen. Ook de werkwijze 

met een aantal externe partijen vraagt mogelijk om aanpassing. Denk bijvoorbeeld aan het watersysteem 

(Hoogheemraadschap), milieu (DCMR) en groene architectuur (Welstand).  
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Bijlage 1 
 

Duurzaamheidsthema’s met kansen  
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Inleiding 
Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten hebben een grote complexiteit met een grote impact op de 

omgeving. Er zijn veel partijen bij betrokken en de projecten hebben op verschillende schaalniveaus 

relevantie. Dit houdt in dat er altijd een integrale afweging gemaakt dient te worden binnen projecten 

over welke duurzaamheidsaspecten op de juiste wijze binnen een project gerealiseerd kunnen worden. 

De onderstaande opsomming van duurzaamheidskansen kan dan ook niet zomaar in elk project direct 

geïmplementeerd worden en levert ook nog niet per definitie een duurzaam project op. Dit moet 

zorgvuldig geconstrueerd worden in samenspraak met diverse partijen, waarbij een mate van flexibiliteit 

en integraliteit in het proces geborgd dient te zijn. Alleen dan kunnen projecten een bijdrage leveren 

aan een verdere verduurzaming van Lansingerland. 

 

De huidige projecten zijn vooral projecten die al een lange historie hebben. Hoewel de gemeente nog 

een behoorlijke tijd met deze projecten bezig zal zijn, zullen nieuwe projecten meer gericht zijn op 

herontwikkeling en verdichting. Dit levert weer andere duurzame kansen op, deze zullen ook op deze 

lijst moeten komen, waarmee de lijst als een startpunt gezien kan worden, maar deze constant in 

ontwikkeling zal blijven als ondersteuning voor een blijvende verduurzaming van Lansingerland. 

 

Thema Water & Groen 

Een goed werkend watersysteem is randvoorwaardelijk voor een duurzame ontwikkeling. Door het 

watersysteem meer kwaliteit te geven ontstaat vanzelf toegevoegde waarde voor de leef- en 

belevingskwaliteit en daarmee aan de sociale cohesie. Dit geldt ook voor de groenstructuur, die in 

combinatie met de waterstructuur ook kan bijdragen aan de ecologische kwaliteit. 

 

Kansen: 

 Watersysteem als eenheid benaderen met voldoende waterkwantiteit en –kwaliteit; 

 Zoveel mogelijk oppervlaktewater af laten stromen in het watersysteem i.p.v. op de riolering; 

 Helofytenfilters of andere maatregelen t.b.v. waterkwaliteit inzetten; 

 Groene oevers met natuurlijk talud; 

 Sedumdak, groene daken en tuindaken zorgen voor opname water en dubbel grondgebruik; 

 Indien mogelijk halfverharding gebruiken; 

 Ontkoppeling hemelwaterafvoer/regenwater van riool naar uitstroom via openbare ruimte naar 

watersysteem, verbetert ook de waterkwaliteit; 

 Riolering stand alone, waardoor geen rioolbuis noodzakelijk is: AquaReUse (autonome 

waterzuivering); 

 Wadi’s als overloopmogelijkheid voor piek in wateraanvoer inzetten; 

 Niet bouwen in natte zones, die veel grondverbetering vereisen; 

 Waterbesparende maatregelen in het gebouw gebruiken (o.a. waterbesparende kranen); 

 Behoud bestaande bomen, zijn vaak groter en geven daarmee meer beschutting en diversiteit; 

 Toevoegen bomen waar mogelijk; 

 Aandacht voor beplanting en soortenrijkdom; 

 Halfverharding onder parkeerplaatsen daar waar mogelijk; 

 Eigen beheer van buitenruimte om diversiteit en kwaliteit van (collectieve) ruimte te vergroten; 

 Per aantal vierkante meter bebouwing hoogwaardig groen terug plaatsen; 

 Groenstroken meer belevings- en ecologische waarde geven; 

 Minder maaien, natuurlijke taluds, kruidenplanten voor vlinders en bijen; 

 Tijdelijke boomgaard (wilgengroei) t.b.v. houtsnippers; 

 In bepaalde gebieden zorgen voor integratie groen en bebouwing; 

 Parkeren op maaiveld voorzien van bomen eventueel in combinatie met ander groen; 

 Voldoende groen in de buitenruimte; 

 Behoud van (kwalitatief en ecologisch) water en groen in bestemmingsplannen. 

 

Thema Belevingswaarde & Leefkwaliteit 

Een nieuwe ontwikkeling moet een logische aanvulling op de bestaande omgeving zijn. Daarbij spelen de 

belevingswaarde en de leefkwaliteit een belangrijke, maar moeilijk te meten rol. Bij voorkeur leidt een 
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ontwikkeling tot synergie en toegevoegde waarde voor de omgeving. Ook speelt dit een grote rol bij de 

toekomstwaarde, omdat esthetisch aantrekkelijke en flexibele gebouwen over het algemeen langer 

blijven staan en daarmee per definitie duurzamer zijn.  

 

Kansen: 

 Aansluiten op bestaande karakter van de wijk en qua openbare ruimte versterken van de 

laanstructuur met veel bomen en ruime herkenbare profielen; 

 Waar mogelijk de relatie met het water als leidraad nemen bij ontwikkelingen/uitwerkingen; 

 Groene uitstraling ook inzetten om de architectonische kwaliteit te verhogen; 

 Robuuste en kwalitatief hoogwaardige materialen met een lange levensduur verhogen de 

uitstraling en hoeven minder vaak vervangen te worden; 

 Landschappelijke inpassing integraal onderdeel maken van het plan en ook vastleggen i.p.v. 

alleen sturen op de gebouwde delen; 

 Verdichten op plekken die aansluiten op voorzieningen/openbaar vervoer om zo diversiteit van 

wijken te creëren en in de centra de belevingswaarde (horeca) te vergroten; 

 Relatie tussen functie en openbaar gebied (horeca - park) versterkt de kwaliteit van het gebied 

als geheel; 

 Lange termijn strategie, inzetten op beeldkwaliteit en die ook vasthouden met het oog op 

toekomstige ontwikkelingen (voorbeeld: impuls voor Oudeland kan komst A13/16 zijn); 

 Borgen van landschappelijke kwaliteiten op lange termijn, waardoor de duurzame/ecologische 

en visuele kwaliteiten behouden blijven; 

 Bijdrage aan wijkverbetering (voorbeeld: een bomenrij langs de Laan van Romen buiten de 

specifieke begrenzing van een project); 

 Transformaties van bestaande bebouwing mogelijk maken (voorbeeld: opbouw op monument 

Treurniet die bovendien als eyecatcher voor Berkel dient); 

 Behoud monumentale kwaliteiten, met nadruk op de linten, centra en diverse objecten; 

 Leefkwaliteit van woningen verhogen door de groenkwaliteiten nadrukkelijk in samenhang te 

ontwerpen. 

 

Thema Mobiliteit & Buitenruimte 

Nieuwe ontwikkelingen leveren ook nieuwe verkeersbewegingen op. Door ontwikkelingen op de juiste 

locatie te positioneren en waar mogelijk te koppelen aan openbaar vervoernetwerken en/of bestaande 

voorzieningen is een geïntensiveerd gebruik van de bestaande infrastructuur mogelijk i.p.v. de aanleg 

van nieuwe infrastructuur.  

 

Kansen: 

 LED-verlichting in buitenruimte; 

 Van LIOR naar Duurzame Inrichting Openbare Ruimte, waarbij aandacht is voor duurzame 

materialen en randvoorwaarden; 

 Zo min mogelijk verharding in de buitenruimte en daar waar mogelijk halfverharding; 

 Waar mogelijk efficiënt en intensief grondgebruik stimuleren en daardoor minder openbaar 

gebied van weinig toegevoegde waarde realiseren; 

 Kwalitatief hoogwaardig groen waar mogelijk toevoegen (bomen); 

 Voldoende groenareaal in de wijk, ook attractief maken; 

 Tijdelijke functies op nog niet verkochte delen of volgende fases gebruiken voor 

verduurzaming/placemaking; 

 Ruim voldoende aantal fietsvoorzieningen, op de juiste locatie en bevoordelen t.o.v. 

parkeerplaatsen; 

 Stimuleren fietsgebruik; 

 Aanbieden laadvoorzieningen voor elektrische auto’s zowel op eigen grond als in de openbare 
ruimte toevoegen (wellicht ook voor fietsers); 

 Daar waar mogelijk een kwalitatief hoogwaardige uitstraling van het parkeren en dus zo min 

mogelijk maaiveldparkeren; 
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 Maaiveld parkeerterreinen voorzien van voldoende bomen en waar mogelijk omzomen met 

hagen; 

 Stimuleren gebruik van (duurzame) leen/huurauto’s waardoor autobezit verlaagd wordt; 

 VVE’s wijzen op mogelijkheden collectieve duurzame auto’s, wellicht parkeernormen verlagen 
bij inzet hiervan. 

 

Thema Energie & Materiaal gebruik 

Een duurzame ontwikkeling maakt geen of nauwelijks aanspraak meer op fossiele brandstoffen. 

Integratie van duurzame energie in het ontwerp van objecten en wijken is dus van groot belang. Wel 

dient dit niet ten koste te gaan van de leefkwaliteit en flexibiliteit van een gebied, omdat een 

ontwikkeling alleen bij voldoende levensduur daadwerkelijk duurzaam is. Dit geldt ook voor 

materiaalgebruik dat afgestemd dient te zijn op de te verwachten levensduur van een object. 

 

Kansen: 

 VVE kan financieel neutraal zonnepanelen op daken installeren. Algemene brief naar bestaande 

VVE’s; 
 Waar mogelijk oriëntatie van woningen op de zon met schuine dakvlakken; 

 Gebruik zonnepanelen en zonneboilers waar mogelijk; 

 WKO toepassen waar mogelijk (voorbeeld: ontwikkeling Hoogvliet aan Kerksingel); 

 Wisselwerking tussen verschillende functies (wonen, detailhandel, horeca): 

 Uitwisselingsmogelijkheden qua warmte en energie, (voorbeeld: tussen woningen en 

naastgelegen sporthal); 

 Windenergie op specifieke locaties toepassen; 

 Streven naar EPC 0, EPC-waarde van de schil zo hoog mogelijk zonder kunstgrepen als 

zonnepanelen; 

 Streven naar gesloten grondbalans waardoor er geen grond aangevoerd of afgevoerd hoeft te 

worden; 

 Energiezuinige apparatuur gebruiken bij liften, LED verlichting, toegangshekwerken; 

 Duurzame materialen gebruiken die afgestemd zijn op de levensduur van het project; 

 Duurzaamheidspakket aanbieden aan potentiële kopers; 

 Groeimodel woning (woning geschikt maken om eenvoudig te wijzigen naar EPC 0, loze leidingen, 

gevelisolatie etc.). De investering is laag en bewoners kunnen deze zelf invullen; 

 Flexibiliteit van de woning op lange termijn garanderen zodat er mogelijkheden zijn tot 

individuele aanpassing; 

 Waar mogelijk oppervlak van de woning in relatie tot de buitenruimte verkleinen, waardoor er 

meer onbebouwd areaal ontstaat (alleen richting de buitengebieden). 

 

Thema Sociale cohesie & Veiligheid 

In elk ruimtelijk plan wordt mede vorm gegeven aan de maatschappij. Het is daarom van belang dat 

projecten een bijdrage leveren aan het welzijn in de wijk. De sociale cohesie die dit oplevert zorgt voor 

een eigen identiteit waardoor men meer betrokken is bij de omgeving, wat positief is voor duurzaamheid 

en de sociale veiligheid. 

 

Kansen: 

 Sociale cohesie, ook aandacht daar waar bestaande woningen in de wijk geïntegreerd worden; 

 Dubbelfunctie voorzieningen, combineren met wonen levert meer sociale ogen op en daarmee 

veiligheid; 

 Verdichting, meer mensen bij de voorzieningen; 

 Collectieve leenauto’s om autobezit te verlagen; 

 Veilige parkeergarages, meervoudig grondgebruik en zo min mogelijk maaiveldparkeren; 

 Logische en sociaal veilige routes, onder meer naar OV knooppunten om zo de relaties te 

verbeteren; 

 Meer levendigheid en dus sociale veiligheid OV knooppunten; 

 Sociale werkgelegenheid; 
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 Collectieve buitenterrein, gezamenlijk zorg en voorzieningen (voorbeeld: jeu de boulesbaan); 

 Verkeersveiligheid; 

 Mogelijkheden vrijwilligerswerk, expositie ruimte, stadslandbouw exploreren; 

 Aantrekkelijke plinten, entrees met relatie en zicht op de straat; 

 Wisselwerking zorgfuncties-omgeving. 

 

Thema Lokaal milieu & gezondheid 

Een aantrekkelijke leefmilieu beperkt de overlast voor bewoners, werkenden en bezoekers. Dit komt de 

gezondheid van iedereen in het gebied ten goede. Om een gezond leefmilieu te krijgen is voldoende 

recreatieruimte noodzakelijk, hier ligt de mogelijkheid om de water- en groenstructuur in te zetten. 

 

Kansen: 

 Geluidsoverlast minimaliseren; 

 Geurhinder minimaliseren; 

 Minimale milieubelasting van bedrijven; 

 Veiligheidsrisico; 

 Duurzame bedrijvigheid; 

 Verwijderen asbest en andere potentieel gevaarlijke materialen; 

 Opruimen vervuiling in de grond; 

 Bijdrage aan recreatiemogelijkheden en daarmee de fitheid van de bevolking. 

 

Thema Voorzieningen & Cultuur 

Clustering van voorzieningen zorgt voor een grotere aantrekkingskracht en daarmee een hogere 

overlevingskans. Bovendien ontstaat de mogelijkheid om de belevingswaarde en de leefkwaliteit positief 

te beïnvloeden. Efficiënt gebruik van de voorzieningen verhoogt de betaalbaarheid, door de inzet van de 

culturele component kunnen bovendien monumenten en cultuurhistorisch waardevolle objecten 

behouden blijven. Dit geldt ook voor de bijzondere bomen en structuren die de leefbaarheid, kwaliteit 

en eenheid van een gebied bevorderen. 

 

Kansen: 

 Dubbelgebruik culturele voorzieningen (efficiënt gebruik bevorderen); 

 Parkeren, dubbel grondgebruik, fietsparkeren: integratie met voorzieningen; 

 Verdichting centrum; 

 Ondernemers koppelen (voorbeeld: FastNet koppelen aan tankstation of McDonald’s) 
 ‘Broedplaats’/opstarten bedrijfjes waardoor innovatie gestimuleerd wordt; 
 Zoeken naar aanvulling/synergie met de directe omgeving en daarmee versterking van gehele 

cluster; 

  Koppeling tussen verschillende gebruikers van verschillende objecten (voorbeeld: 

tuinbouwschool met glastuinbouw); 

 Recreatie/horeca inzetten voor imagoverbetering van een heel gebied. 

 

Thema Organisatie & Toekomstwaarde 

Duurzaamheid dient door de organisatie uitgedragen te worden en daar dient kennis voor opgebouwd te 

worden. Ook dient de gemeente inzicht te hebben in de toekomstwaarde van ontwikkelingen, immers 

een ontwikkeling is pas op lange termijn duurzaam. Ook tijdelijke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan 

die toekomstwaarde door ze in te zetten als placemaking. 

 

Kansen: 

 Bij aanvragen om omgevingsvergunningen gesprek aangaan over duurzaamheidsaspecten (als 

werkwijze implementeren binnen afdeling V&H); 

 Eenheid en bestaande kwaliteit van de wijk versterken door aansluiting te zoeken met de 

bestaande structuur en de hoofdstructuren voldoende kwaliteit laten behouden zodat deze als 

waardevolle lijnen in de mentale kaart van de bewoners komen; 

 Integraal document/folder voor duurzaamheid op bedrijfsterreinen; 
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 Standaardbrieven over duurzaamheid voor bedrijven, ontwikkelaars, (potentiële) kopers, VVE’s 
en particulieren; 

 Borging duurzaamheid waar mogelijk in bestemmingsplan; 

 Inzet BREEAM, GPR duurzame stedenbouw (opleidingen); 

 Parkmanagement (duurzame rangschikking en koppeling van de bedrijven); 

 Vraagstelling op hoger schaalniveau laten doorwerken richting de kleinere schaal (voorbeeld: de 

ontwikkeling aan de westzijde versterkt de algehele kwaliteit van het centrum van Berkel door 

een betere relatie met de Berkelse Plas en een betere openbare ruimte met een heldere entree. 

Door meer woningen wordt de levendigheid vergroot en dit vergroot ook de sociale veiligheid); 

 Tijdelijk grondgebruik inzetten voor toekomstwaarde (bijvoorbeeld houtopslag en zonneweide). 
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Bijlage 2 
 

Projectbeschrijvingen 
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Inhoudsopgave projectbeschrijvingen 

 
Categorie 1 (veel zeggenschap / plannen in ontwikkeling) 

 Centrum Berkel, Westersingel         p. 15 

 De Tuinen (deelgebied De Eilanden)       p. 17 

 Meerpolder (deelgebieden nr. 50, tussen nr. 59 en 60, en nr. 74)    p. 19 

 Bleizo           p. 21 

 AMG Schmidtpark (Horeca)        p. 22 

 Oudeland (fase 2)         p. 24 

 Leeuwenhoekweg         p. 26 

 Ruimte voor Ruimte         p. 28 

 Treurniet          p. 30 

 ASB           p. 32 

 Kanocentrum Outdoor Valley        p. 33 

 Bibliotheek Notaris Kruytstraat        p. 35 

 

Categorie 2 (veel zeggenschap / ontwikkeling vergevorderd) 

 Oudeland (fase 1)         p. 37 

 AMG Schmidtpark (behalve Horeca)       p. 38 

 Westpolder, scholen         p. 40 

 

Categorie 3 (weinig zeggenschap / plannen in ontwikkeling) 

 Westpolder (deelgebied 4 west, 6, 7 en 10)      p. 41 

 Parkzoom (deelgebied 3)        p. 43 

 Meerpolder (deelgebieden nr. 71 en nr. 75/76/77)     p. 45 

 Hoeksekade Noord         p. 47 

 Rembrandtlaan 38         p. 49 

 Centrum Berkel, Brandweerkazerne       p. 51 

 VMBO Bleiswijk          p. 53 

 VMBO Bergschenhoek         p. 55 

 Voormalig gemeentehuis Bergweg Noord       p. 56 

 

Categorie 4 (weinig zeggenschap / ontwikkeling vergevorderd) 

 Westpolder (deelgebied 4 oost, 5)       p. 58 

 Parkzoom (deelgebieden 1, 2 en 4)       p. 60 

 Meerpolder (deelgebieden nr. 59.1, nr. 60.1 fase 1 en 2, nr. 90)    p. 62 

 Vluchtheuvel          p. 64 

 Rodenrijse Zoom          p. 65 
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Project:  Centrum, Westersingel, Berkel en Rodenrijs 
Type project:   grondexploitatie 

Projectleider:  Yvonne Droogendijk 

Planning: 2015-2021 

Inventarisatie: 12 mei 2015 

 

 

Programma:  

-     Maximaal 11.000 m² commerciële ruimten 

-     80-120 appartementen 

- 4.500 m² water 

 

Fase: 

-     Aanbestedingsprocedure stopgezet 

-     Ambitiedocument 

-     Start bestemmingsplanprocedure 

 

Al in plannen verwerkt: 

-     Uitbreiding water, totaal 4.500 m³ 

-     Zichtlijnen (o.a. Kerk) 

-  Verdichting met woningen in het centrum 

-  Meervoudig grondgebruik (wonen, winkels en parkeren gestapeld in 1 gebouw) 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Water & Groen: 
- Waterkwantiteit en -kwaliteit 
- Groene oevers 
- Beplanting 
- Sedumdak 

 

Esthetiek & Buitenruimte: 
- Inrichting openbaar gebied (blijft bij gemeente), duurzame versie LIOR gebruiken 
- Voldoende fietsvoorzieningen 
- Kwalitatief hoogwaardige uitstraling (geen maaiveldparkeren) 

 

Energie & Materiaal gebruik: 
- LED verlichting 
- Materialen 
- Energie, EPC 
- WKO (vergelijkbaar als bij ontwikkeling Hoogvliet BV aan Kerksingel) 
- Wisselwerking tussen verschillende functies (wonen, detailhandel, horeca), warmte en energie 
- Laadpleinen, laadpalen, elektriciteit (wellicht ook voor fietsers) 

 

Sociale cohesie & Veiligheid: 
- Sociale cohesie 
- Verdichting, meer mensen bij de voorzieningen 
- Systeem van leenauto’s om autobezit te verlagen 
- Veilige parkeergarages, meervoudig grondgebruik en zo min mogelijk maaiveldparkeren 

 

Lokaal milieu & gezondheid: 
-  

 

Voorzieningen & Cultuur: 
- Woongerelateerde functies 
- Parkeren, dubbel grondgebruik, fietsparkeren,  
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- Verdichting centrum is vorm van duurzaamheid (eventueel nog meer woningen als minder 
behoefte bestaat aan detailhandel) 

 

Organisatie & Toekomstwaarde: 

-  

 

Stakeholders: 
- Gemeente 
- Ontwikkelende partijen 
- Winkeliersvereniging 
- VVE 
- Kopers 
- Bezoekers  

 

Procesafspraak: 

 

Bijdrage verduurzaming Lansingerland: 

Binnen het projectteam worden de kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen verder besproken en 

uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld gebracht. De mate waarin daadwerkelijk 

wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze op 

basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging gemaakt van alle relevante aspecten 

binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, kwaliteit). Dit bepaalt de bijdrage van 

deze ontwikkeling aan de verduurzaming van Lansingerland. 
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Project:  Tuinen, Bleiswijk  
Type project: grondexploitatie 

Projectleider:  Andre van den Boorn 

Planning: 2015-2018 

Inventarisatie: 12 mei 2015 

 

 

Programma (resterend): 
- Eiland 1: uitvraag marktpartij 
- Eiland 2: vrije kavels gemeente 
- Eiland 3: collectief particulier opdrachtgeverschap  

 

Fase: 

-     Eiland 1: aanbestedingsprocedure wordt opgestart 

- Eiland 2: beginfase 

- Eiland 3: initiatieffase, intentieovereenkomst 

 

Al in plannen verwerkt: 

-     Eiland 1: in uitvraag is verzocht om duurzaamheid, scoort hoog bij de beoordeling van de 

plannen 

-  Eiland 2: nog niet uitgewerkt, maar is ontwikkeling van gemeente 

- Eiland 3: nog niet uitgewerkt, maar gemeente kan randvoorwaarden meegeven 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

De drie eilanden hebben ieder een eigen aanpak. Het zijn drie vormen van ruimtelijke ontwikkeling 

(privaat, publiek en CPO). In elke ontwikkeling komt duurzaamheid op verschillende manier tot 

uitdrukking. Geschikt voorbeeldproject voor duurzaamheid. 

 

Water & Groen: 
- Natuurlijke oevers 
- Waterkwaliteit verbeteren 
- Ontkoppeling hemelwaterafvoer van riool 

 

Esthetiek & Buitenruimte: 
- Kwaliteit van de oevers is van groot belang voor de uitstraling 
- Inrichting openbare ruimte, halfverharding, voldoende groen in de buitenruimte 

 

Energie & Materiaal gebruik: 
- Eiland 2: zonnepanelen 
- Eiland 1 en 2: woningen kunnen als EPC 0 (gemeente geeft dan goed voorbeeld, eiland 2) 

 

Sociale cohesie & Veiligheid: 
- Eiland 3: collectief buitenterrein, gezamenlijk zorg 

 

Lokaal milieu & gezondheid: 
-  

 

Voorzieningen & Cultuur: 
-  

 

Organisatie & Toekomstwaarde: 

- 
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Stakeholders: 
- Marktpartij 
- CPO 
- Gemeente 

 

Procesafspraak: 
Wordt opgenomen in Actieprogramma Realistisch Duurzaam 

 

Bijdrage verduurzaming Lansingerland: 

Binnen het projectteam worden de kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen verder besproken en 

uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld gebracht. De mate waarin daadwerkelijk 

wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze op 

basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging gemaakt van alle relevante aspecten 

binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, kwaliteit). Dit bepaalt de bijdrage van 

deze ontwikkeling aan de verduurzaming van Lansingerland. 
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Project:  Meerpolder, Berkel en Rodenrijs 
Type project:  grondexploitatie 

Projectleider:  Yvonne Droogendijk 

Planning: 2015-2023 

Inventarisatie: 21 mei 2015 

 

 

Programma (resterend): 
- ca. 300 woningen (deels particulier) 

 

Fase:     
-    Vastgesteld bestemmingsplan met uitwerkingsbevoegdheden 

 

Al in plannen verwerkt: 

- Parkeren, groen en waterrijk dak, water, groen lint 

- Verdichting, groen, openheid, dubbel grondgebruik 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Nr. 90 Klapwijkse pier 

-    5 appartementengebouwen 

-    1e : in aanbouw 

-    2e : omgevingsvergunning in juni 2015 

-    Overige 3 nog te ontwikkelen 

-    Bouwmogelijkheden strak vastgelegd in bestemmingsplan 

-  Benutte kansen: verdichting in nabijheid van het centrum, dubbel grondgebruik (parkeergarage), 

groen dak met watersysteem 

- Kansen aanvullende maatregelen beperkt vanwege de tijd in het proces en het vastgelegde 

contract. Nadruk op laadpalen, zowel op openbaar als privaat parkeerterrein. Mogelijk LED 

verlichting buitenruimte. Inzetten op quickwins. 

 

Nr. 59-60 Oostmeerlaan 

-    Nr. 60.1 fase 1: 16 2onder1 kapwoningen: in aanbouw. Geen extra inzet op plegen. 

-    Nr. 60.1 fase 2: 12 woningen, vergelijkbaar met fase 1. Geen extra inzet op plegen. 

-    Nr. 59.1: 16 woningen (vrijstaand en 2onder1kap), op basis van principe Cradle2Cradle. 

Uitwerkingsplan in procedure. Is goed voorbeeld duurzaamheid (benutte kans). 

  

Nr. 50 en tussen 59 en 60 

-    6 en 8 vrije kavels, verkopen aan particulieren. Kans voor toevoegen duurzaamheid. 

-    Kansen: richting/aanbeveling/voorwaarden meegeven (bijvoorbeeld elke woning mag geen extra 

belasting betekenen (EPC). Ruimte bieden om meer duurzaamheidsambities te realiseren 

(bijvoorbeeld toestaan dat woningen aan elkaar gebouwd mogen worden). Kan een algemene 

brief/flyer voor worden opgesteld. 

  

Nr. 74 

-    Eigen grond, ca 20 woningen, geen claim 

-    Kansen, bijvoorbeeld voorbeeldproject waterwoning 

  

Nr. 75/76/77 

-    Dijklichamen, verschillende particulieren, ca. 40 woningen 

-    Uit te werken bestemming 

-    Manege in omgeving kan belemmering voor bouw betekenen 

-    Kansen beperkt, nader in beeld brengen. 
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Nr. 71 

-     Bouwclaim 

-     Juridisch geschil over precontractuele fase, levering grond, verkaveling onderdeel van niet 

getekende overeenkomst 

-     Ontwikkeling voor toekomst, kansen afhankelijk van uitkomst geschil. 

  

Stakeholders: 

Ontwikkelingen: Gemeente, resterende ontwikkelende partijen, enkele particulieren met grond 

Gerealiseerde situatie: VVE, buurtbewoners. 

 

Procesafspraak: 

 

Bijdrage verduurzaming Lansingerland: 

Binnen het projectteam worden de kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen verder besproken en 

uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld gebracht. De mate waarin daadwerkelijk 

wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze op 

basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging gemaakt van alle relevante aspecten 

binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, kwaliteit). Dit bepaalt de bijdrage van 

deze ontwikkeling aan de verduurzaming van Lansingerland. 
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Project:  Bleizo, Bleiswijk 
Type project:   grondexploitatie 

Projectleider:  Nanne Zwiep (GR Bleizo) 

Planning: 2015 e.v. 

Inventarisatie: 19 mei 2015 

 

 

Programma: 
- Leisure, reguliere bedrijven 

 

Fase: 
- Start nieuw bestemmingsplan 

 

Al in plannen verwerkt: 
-  

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Duurzaamheid als integrale opgave voor ontwikkeling Bleizo. 

 

Openbaar gebied  
- Inrichting is de verantwoordelijkheid van GR 
- Fysiek: wegen, riolering, groenvoorziening e.d. 
- Openbaar vervoer: bijdrage station, fietsvoorzieningen e.d. 

 

Grondpositie 
- Marketing en acquisitie kunnen zich mede op duurzaamheid richten. 

 

Regelgeving 
- In stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan randvoorwaarden opnemen die duurzame 

ontwikkeling mogelijk maken 

 

Voorbeelden 
- Energieneutraal OV 
- Helofytenfilterveld voor waterzuivering/kwaliteit 
- Open verharding van parkeerplaatsen 
- Vleermuisvriendelijke verlichting 
- Bloemrijk grasveld 
- Windenergieopgave 

 

Stakeholders: 

Gemeente Lansingerland, Gemeente Zoetermeer, GR Bleizo 

 

Procesafspraak: 

Komende maanden duurzaamheidsprogramma opstellen, met workshops. 

 

Bijdrage verduurzaming Lansingerland: 

Binnen het projectteam worden de kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen verder besproken en 

uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld gebracht. De mate waarin daadwerkelijk 

wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze op 

basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging gemaakt van alle relevante aspecten 

binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, kwaliteit). Dit bepaalt de bijdrage van 

deze ontwikkeling aan de verduurzaming van Lansingerland. 
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Project:  AMG Schmidtpark, Bergschenhoek/Berkel en Rodenrijs 
Type project: grondexploitatie 

Projectleider:  Sander Duijts 

Planning: 2015 

Inventarisatie: 20 mei 2015 

 

 

Programma: 
- 70 ha park (recreatie, natuur) 

 

Fase: 

-     Ambitiedocument 

- Vastgesteld bestemmingsplan 

-     Inrichtingsplan 

-     3 delen, 1 deel in gebruik, 2 andere delen in juni/juli 2015 gerealiseerd 

-     Nog 1 ontwikkeling: horecagelegenheid (met wijzigingsbevoegdheid uit bestemmingsplan) 

 

Al in plannen verwerkt: 

-     Voor horecagelegenheid is uitvraag gedaan met verzoek duurzaamheid toe te passen, plannen 

worden mede daarop beoordeeld 

- Park is duurzaam, vanwege vele groen en water 

-     Aanleg park/grondwerk/materialen, duurzaam 

-     Speeleiland 2h, met keurmerk duurzaamheid 

-     Wielerbaan (mogelijkheid is opgenomen in ontwerp, wordt niet aangelegd) 

-     Skatebaan (ontwerpen door jeugd) 

-     Evenementen 

-     Lions: mensen hebben de mogelijkheid om bomen te adopteren, al 120 bomen 

-     Sociale cohesie 

-     Inrichting park mede op basis van burgerparticipatie en burgerinitiatieven 

-     Hondenuitlaatplaatsen 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Alleen nog sturen op horecagelegenheid. Rest is afgerond. 

 

Thema’s 
Water & Groen: 

- Integratie van gebouw in de omgeving 

 

Esthetiek & Buitenruimte: 
- Relatie horeca park versterkt de kwaliteit van het park als geheel 

 

Energie & Materiaal gebruik: 
-  

 

Sociale cohesie & Veiligheid: 
- Sociale cohesie 
- Meer levendigheid rondom ZoRo bushalte 
- Sociale werkgelegenheid 

 

Lokaal milieu & gezondheid: 
-  

 

Voorzieningen & Cultuur: 
- De gelegenheid dient de relatie met het park te versterken 
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Organisatie & Toekomstwaarde: 

- 

 

Stakeholders: 

Gemeente en exploitant horecagelegenheid 

 

Procesafspraak: 

 

Bijdrage verduurzaming Lansingerland: 

Binnen het projectteam worden de kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen verder besproken en 

uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld gebracht. De mate waarin daadwerkelijk 

wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze op 

basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging gemaakt van alle relevante aspecten 

binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, kwaliteit). Dit bepaalt de bijdrage van 

deze ontwikkeling aan de verduurzaming van Lansingerland. 
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Project:  Oudeland, Berkel en Rodenrijs 
Type project: grondexploitatie 

Projectleider:  Yvonne Droogendijk 

Planning: 2015 e.v. 

Inventarisatie: 21 mei 2015 

 

 

Programma: 
- Bedrijventerrein (hoogwaardig) 

 

Fase: 

-  Bestemmingsplan vastgesteld 

-  1
e
 fase is deels ontwikkeld en deels nog uit te geven 

- 2
e
 fase is nog niet bouwrijp 

 

Al in plannen verwerkt: 
- Watersysteem inclusief grote plas 
- Groenzone tussen hoge en lage deel 
- Parkmanagement inclusief camerasysteem t.b.v. de veiligheid 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Water & Groen: 
- Per aantal vierkante meter bebouwing hoogwaardig groen terug plaatsen 
- Groenstrook meer belevings- en ecologische waarde geven   

 

Esthetiek & Buitenruimte: 
- Tijdelijke functies op nog niet verkochte delen of volgende fase 
- Goed aangesloten op A13/A16: hoogwaardig terrein, met hoge beeldkwaliteitseisen 

 

Energie & Materiaal gebruik: 
- Per bedrijf kijken naar de mogelijkheden, dit geldt voor energie uitwisseling, maar ook voor 

materiaalgebruik zoals halfverharding 

 

Sociale cohesie & Veiligheid: 
- Verkeersdruk, relatie met metrostation Rodenrijs verbeteren? 

 

Lokaal milieu & gezondheid: 
- Minimale milieubelasting van bedrijven 

 

Voorzieningen & Cultuur: 
- Komst A13/A16 (toekomstwaarde mobiliteit) 
- Ondernemer (FastNet koppelen aan tankstation en/of McDonald’s) 

 

Organisatie & Toekomstwaarde: 
- Integraal document/folder voor duurzaamheid op bedrijfsterrein 
- Parkmanagement (duurzame rangschikking en koppeling van de bedrijven) 

 

Stakeholders: 
- Gemeente 
- Parkmanagement 
- Aanwezige bedrijven 
- Bedrijven die kavel kopen 

 

Procesafspraak: 
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Bijdrage verduurzaming Lansingerland: 

Binnen het projectteam worden de kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen verder besproken en 

uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld gebracht. De mate waarin daadwerkelijk 

wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze op 

basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging gemaakt van alle relevante aspecten 

binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, kwaliteit). Dit bepaalt de bijdrage van 

deze ontwikkeling aan de verduurzaming van Lansingerland. 
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Project:  Leeuwenhoekweg, Bergschenhoek 
Type project: grondexploitatie 

Projectleider:  Yvonne Droogendijk 

Planning: 2015 e.v. 

Inventarisatie: 21 mei 2015 

 

 

Programma: 
- Bedrijventerrein (laagwaardig) 

 

Fase: 

-     Vastgesteld bestemmingsplan 

-     Deels in gebruik, overige delen te koop 

 

Al in plannen verwerkt: 

-     Groenstrook langs terrein wordt doorgetrokken 

-    Extra waterberging vormt buffer naar de woningen aan de noordzijde 

-  Efficiënt ruimtegebruik (weinig openbare ruimte) en weinig infrastructuurverharding 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Water & Groen: 
- Groen (‘kruiden’), minder maaien, natuurlijke taluds, kruidenplanten voor vlinders en bijen 
- Hoogwaardig groen rondom 
- Halfverharding  
- Tijdelijke boomgaard (wilgengroei) t.b.v. houtsnippers 

 

Esthetiek & Buitenruimte: 
- Weinig openbare ruimte 

 

Energie & Materiaal gebruik: 
- Tijdelijk zonnepaneelplein (later panelen gebruiken voor de daken van bedrijven) 

 

Sociale cohesie & Veiligheid: 
-  

 

Lokaal milieu & gezondheid: 
- Minimale milieu belasting van de bedrijven 

 

Voorzieningen & Cultuur: 
- ‘broedplaats’/opstarten bedrijfjes 

 

Organisatie & Toekomstwaarde: 
- Organisch bouwen 
- Tijdelijk grondgebruik (afschrijving) 
- Bij verkoop grond informeren, duurzaam ook in voordeel bedrijf (folder) 
- Tijdelijke functies (bijvoorbeeld houtopslag en zonneweide). 

 

Stakeholders: 

Gemeente en kopers 

 

Procesafspraak: 

 

Bijdrage verduurzaming Lansingerland: 

Binnen het projectteam worden de kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen verder besproken en 

uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld gebracht. De mate waarin daadwerkelijk 
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wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze op 

basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging gemaakt van alle relevante aspecten 

binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, kwaliteit). Dit bepaalt de bijdrage van 

deze ontwikkeling aan de verduurzaming van Lansingerland. 
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Project:  Ruimte voor Ruimte, Berkel en Rodenrijs 
Type project: grondexploitatie 

Projectleider:  Andre van den Boorn 

Planning: 2015-2028 e.v. 

Inventarisatie: 12 mei 2015 

 

 

Programma: 
- 52 woningen (ruimte voor ruimte rechten) 

 

Fase: 

-     10 woningen in vastgesteld bestemmingsplan BovenBerkel1 (waarvan 2 met 

wijzigingsbevoegdheid) 

-     Voor 42 overige woningen: 
o concept stedenbouwkundig plan 
o start bestemmingsplanprocedure  (deels bij recht, deels met wijzigingsbevoegdheid)   

 

Al in plannen verwerkt: 

-     Directe relatie met de Groenzoom 

-  Waterstructuur versterkt door extra en bredere sloten en een mogelijk haventje 

-  Bebouwing passend in lint met een laag bebouwingspercentage om het groene karakter te 

behouden 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Water & Groen: 
- Verbeteren waterkwaliteit, helofytenfilter, groene oevers 
- Halfverharding, bomen, groen 

 

Esthetiek & Buitenruimte: 
- Landschappelijke inpassing 
- Woonoppervlakte grotere percelen eventueel beperken bebouwingspercentage bij de hele grote 

percelen 
- Collectieve buitenruimte en verdichting in appartementengebouw bijvoorbeeld 

 

Energie & Materiaal gebruik: 
- Velden voor duurzame energie (al dan niet tijdelijk) 

 

Sociale cohesie & Veiligheid: 
-  

 

Lokaal milieu & gezondheid: 
-  

 

Voorzieningen & Cultuur: 
-  

 

Organisatie & Toekomstwaarde: 

- 

 

Stakeholders: 
- Gemeente 
- Kopers 

 

Procesafspraak: 
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Bijdrage verduurzaming Lansingerland: 

Binnen het projectteam worden de kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen verder besproken en 

uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld gebracht. De mate waarin daadwerkelijk 

wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze op 

basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging gemaakt van alle relevante aspecten 

binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, kwaliteit). Dit bepaalt de bijdrage van 

deze ontwikkeling aan de verduurzaming van Lansingerland. 
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Project:  Treurniet, Rodenrijseweg 7, Berkel en Rodenrijs 
Type project: private ontwikkeling 

Projectleider:  Gauke van Rij 

Planning: 2015-2019 

Inventarisatie: 7 mei 2015 

 

 

Programma:  
- Appartementengebouw en grondgebonden woningen (ca. 30 woningen totaal) 

 

Fase: 

-     Ambitiedocument 

-     Concept stedenbouwkundig plan 

-     Principebesluit 

-     Nog geen overeenkomst 

  

Al in plannen verwerkt: 
- Behoud monumentaal gebouw en aansluitende bebouwing in het lint 
- Groen, behoud en versterken groenstructuur aan de Laan van Romen tot een echte laan 
- Verdichting in het centrum 
- Dubbel grondgebruik (parkeren deels onder het gebouw) 
- Verwijderen ongewenste functie in het hart van de kern van Berkel 
- Beëindiging geur- en geluidshinder door beëindiging bedrijfsvoering 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Water & Groen: 
-  

 

Esthetiek & Buitenruimte: 
- Verdichten door opbouw op monument, eyecatcher voor Berkel! 

 

Energie & Materiaal gebruik: 
-  

 

Sociale cohesie & Veiligheid: 
- Goede plinten met zicht op de straat 
- Toevoegen woonfunctie in centrum, vergroot leefbaarheid 

 

Lokaal milieu & gezondheid: 
-  

 

Voorzieningen & Cultuur: 
-  

 

Organisatie & Toekomstwaarde: 

 

Stakeholders: 
- Initiatiefnemer c.q. grondeigenaar 
- Gemeente 

 

Procesafspraak: 
-  

 

Bijdrage verduurzaming Lansingerland: 

Binnen het projectteam worden de kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen verder besproken en 

uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld gebracht. De mate waarin daadwerkelijk 
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wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze op 

basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging gemaakt van alle relevante aspecten 

binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, kwaliteit). Dit bepaalt de bijdrage van 

deze ontwikkeling aan de verduurzaming van Lansingerland. 
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Project:  ASB, Laan van Romen 25, Berkel en Rodenrijs 
Type project: private ontwikkeling 

Projectleider:  Jeroen Koch 

Planning: 2015-2017 

Inventarisatie: 7 mei 2015 

 

 

Programma: 
- Appartementengebouw (19 seniorenwoningen) 

 

Fase: 
- Concept stedenbouwkundig plan 
- Nog geen principebesluit 
- Nog geen overeenkomst 

 

Al in plannen verwerkt: 
- Groen dak, sedumdak, zonnepanelen, daktuin met ingebouwde plantenbak 
- Voorkant collectieve tuin, balkon, bomen laten staan 
- Halfverharding op de parkeerplaats 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Water & Groen: 
- Wadi  
- Parkeerplaatsen met meer bomen, afstand tussen bomen 

 

Esthetiek & Buitenruimte: 
- Bijdrage aan wijkverbetering, bomenrij langs Laan van Romen 

 

Energie & Materiaal gebruik: 
- Beton in huidig pand behouden i.p.v. sloop 

 

Sociale cohesie & Veiligheid: 
- Semi openbare ruimte, onbetaald werk, expositie ruimte, stadslandbouw (sociale cohesie) 

 

Lokaal milieu & gezondheid: 
-  

 

Voorzieningen & Cultuur: 
- Verdichting in het centrum, draagt bij aan centrumvoorzieningen 

 

Organisatie & Toekomstwaarde: 
-  

 

Stakeholders: 

Gemeente en initiatiefnemer 

 

Procesafspraak: 
Gesprek organiseren met initiatiefnemer over toevoegen duurzaamheidsambities 

 

Bijdrage verduurzaming Lansingerland: 

Binnen het projectteam worden de kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen verder besproken en 

uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld gebracht. De mate waarin daadwerkelijk 

wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze op 

basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging gemaakt van alle relevante aspecten 

binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, kwaliteit). Dit bepaalt de bijdrage van 

deze ontwikkeling aan de verduurzaming van Lansingerland. 
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Project:  Kanocentrum Outdoor Valley, Bergschenhoek 

Type project: private ontwikkeling 

Projectleider:  Erwin Zwijnenburg 

Planning: 2015-2017 

Inventarisatie: 8 mei 2015 

 

Programma: 
- Kanocentrum (recreatie en verkoop) 
- Uitbreidingen outdoorvalley 
- Uitkijkpunt op heuvel B 

 

Fase: 
- Ambitiedocument 
- Nog geen overeenkomst 
- Bestemmingsplanprocedure nog opstarten 

 

Al in plannen verwerkt: 
- Inpassing in het groen, veel bomen en wandelroutes 
- Versterken recreatieve knoop op regionale en zelfs nationale schaal 
- Door bouw is verlenging van het recreatieseizoen mogelijk 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Water & Groen: 
- Verbetering waterkwaliteit, opvang regenwater in de directe omgeving, niet aansluiten op riool 
- Riolering stand alone, waardoor geen rioolbuis noodzakelijk is (AquaReUse) 

 

Esthetiek & Buitenruimte: 
-  

 

Energie & Materiaal gebruik: 
- Zonnepanelen 
- Windenergie uitkijkpunt 

 

Sociale cohesie & Veiligheid: 
-  

 

Lokaal milieu & gezondheid: 
-  

 

Voorzieningen & Cultuur: 
- Recreatie/imago 

 

Organisatie & Toekomstwaarde: 

 

Stakeholders: 
Outdoor Valley, GHZ en Gemeente 

 

Procesafspraak: 

Gesprek organiseren met initiatiefnemers over toevoegen en uitwerken duurzaamheidsambities 

 

Bijdrage verduurzaming Lansingerland: 

Binnen het projectteam worden de kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen verder besproken en 

uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld gebracht. De mate waarin daadwerkelijk 

wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze op 

basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging gemaakt van alle relevante aspecten 
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binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, kwaliteit). Dit bepaalt de bijdrage van 

deze ontwikkeling aan de verduurzaming van Lansingerland. 
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Project:  Bibliotheek, Notaris Kruytstraat, Bergschenhoek 
Type project: grondexploitatie 

Projectleider:  Wouter van Leeuwen 

Planning: 2015-2018 

Inventarisatie: 25 juni 2015 

 

 

Programma:  

-     Nog niet concreet, uit te werken naar aanleiding van uitvraag 

 

Fase: 

-     Uitvraag naar geïnteresseerde partijen 

- Nog geen overeenkomst 

-     Bestemmingsplan nog op te stellen, er zijn nog geen vastomlijnde randvoorwaarden opgesteld, 

wel worden de ideeën beoordeeld op basis van de meerwaarde voor de locatie en de omgeving 

 

Al in plannen verwerkt: 

-     In de uitvraag is verzocht duurzaamheid toe te passen, plannen worden mede daarop 

beoordeeld. Doordat er geen programma is, is het in de verdere uitwerking een cruciaal 

element. 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Water & Groen: 

-  

 

Esthetiek & Buitenruimte: 
-  

 

Energie & Materiaal gebruik: 

-  

 

Sociale cohesie & Veiligheid: 
-  

 

Lokaal milieu & gezondheid: 
-  

 

Voorzieningen & Cultuur: 

-  

 

Organisatie & Toekomstwaarde: 

-  

 

Stakeholders: 
- Gemeente 
- Ontwikkelaar 

 

Procesafspraak: 

 

Bijdrage verduurzaming Lansingerland: 

Binnen het projectteam worden de kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen verder besproken en 

uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld gebracht. De mate waarin daadwerkelijk 

wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze op 

basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging gemaakt van alle relevante aspecten 
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binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, kwaliteit). Dit bepaalt de bijdrage van 

deze ontwikkeling aan de verduurzaming van Lansingerland. 
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Project:  Oudeland, Berkel en Rodenrijs 
Type project: grondexploitatie 

Projectleider:  Yvonne Droogendijk 

Planning: 2015 e.v. 

Inventarisatie: 21 mei 2015 

 

 

Programma: 
- Bedrijventerrein (hoogwaardig) 

 

Fase: 

-  Bestemmingsplan vastgesteld 

-  1
e
 fase is deels ontwikkeld en deels nog uit te geven 

- 2
e
 fase is nog niet bouwrijp 

 

Al in plannen verwerkt: 
- Watersysteem inclusief grote plas 
- Groenzone tussen hoge en lage deel 
- Parkmanagement inclusief camerasysteem t.b.v. de veiligheid 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Water & Groen: 
- Per aantal vierkante meter bebouwing hoogwaardig groen terug plaatsen 
- Groenstrook meer belevings- en ecologische waarde geven   

 

Esthetiek & Buitenruimte: 
- Tijdelijke functies op nog niet verkochte delen of volgende fase 
- Goed aangesloten op A13/A16: hoogwaardig terrein, met hoge beeldkwaliteitseisen 

 

Energie & Materiaal gebruik: 
- Per bedrijf kijken naar de mogelijkheden, dit geldt voor energie uitwisseling, maar ook voor 

materiaalgebruik zoals halfverharding 

 

Sociale cohesie & Veiligheid: 
- Verkeersdruk, relatie met metrostation Rodenrijs verbeteren? 

 

Lokaal milieu & gezondheid: 
- Minimale milieubelasting van bedrijven 

 

Voorzieningen & Cultuur: 
- Komst A13/A16 (toekomstwaarde mobiliteit) 
- Ondernemer (FastNet koppelen aan tankstation en/of McDonald’s) 

 

Organisatie & Toekomstwaarde: 
- Integraal document/folder voor duurzaamheid op bedrijfsterrein 
- Parkmanagement (duurzame rangschikking en koppeling van de bedrijven) 

 

Stakeholders: 
- Gemeente 
- Parkmanagement 
- Aanwezige bedrijven 
- Bedrijven die kavel kopen 

 

Procesafspraak: 

Inzetten op quickwins. 
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Project:  AMG Schmidtpark, Bergschenhoek/Berkel en Rodenrijs 
Type project: grondexploitatie 

Projectleider:  Sander Duijts 

Planning: 2015 

Inventarisatie: 20 mei 2015 

 

 

Programma: 
- 70 ha park (recreatie, natuur) 

 

Fase: 

-     Ambitiedocument 

- Vastgesteld bestemmingsplan 

-     Inrichtingsplan 

-     3 delen, 1 deel in gebruik, 2 andere delen in juni/juli 2015 gerealiseerd 

-     Nog 1 ontwikkeling: horecagelegenheid (met wijzigingsbevoegdheid uit bestemmingsplan) 

 

Al in plannen verwerkt: 

-     Voor horecagelegenheid is uitvraag gedaan met verzoek duurzaamheid toe te passen, plannen 

worden mede daarop beoordeeld 

- Park is duurzaam, vanwege vele groen en water 

-     Aanleg park/grondwerk/materialen, duurzaam 

-     Speeleiland 2h, met keurmerk duurzaamheid 

-     Wielerbaan (mogelijkheid is opgenomen in ontwerp, wordt niet aangelegd) 

-     Skatebaan (ontwerpen door jeugd) 

-     Evenementen 

-     Lions: mensen hebben de mogelijkheid om bomen te adopteren, al 120 bomen 

-     Sociale cohesie 

-     Inrichting park mede op basis van burgerparticipatie en burgerinitiatieven 

-     Hondenuitlaatplaatsen 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Alleen nog sturen op horecagelegenheid. Rest is afgerond. 

 

Thema’s 
Water & Groen: 

- Integratie van gebouw in de omgeving 

 

Esthetiek & Buitenruimte: 
- Relatie horeca park versterkt de kwaliteit van het park als geheel 

 

Energie & Materiaal gebruik: 
-  

 

Sociale cohesie & Veiligheid: 
- Sociale cohesie 
- Meer levendigheid rondom ZoRo bushalte 
- Sociale werkgelegenheid 

 

Lokaal milieu & gezondheid: 
-  

 

Voorzieningen & Cultuur: 
- De gelegenheid dient de relatie met het park te versterken 
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Organisatie & Toekomstwaarde: 

- 

 

Stakeholders: 

Gemeente en exploitant horecagelegenheid 

 

Procesafspraak: 

Alleen op horecagelegenheid wordt nog ingezet. 
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Project:  Scholen Westpolder, Berkel en Rodenrijs 
Type project: grondexploitatie 

Projectleider:  Fleurence de Wilde 

Planning: 2015 

Inventarisatie: 21 mei 2015 

 

 

Programma: 
- 2 scholen 

 

Fase: 
- WP3 in mei 2015 in gebruik genomen (school met geïntegreerde gymzaal) 
- WP2 in november 2015 gereed (school met losse gymzaal), blijft in eigendom gemeente 

 

Al in plannen verwerkt: 
- Beheer van groen voor de scholen door scholen zelf (groene gebiedjes) 
- ‘Groentjes’: natuurlijke speelplaatsen, sociale functie 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Water & Groen: 
- Eigen beheer van buitenruimte    

 

Esthetiek & Buitenruimte: 
- Buitenruimte inrichting gericht op scholieren 

 

Energie & Materiaal gebruik: 
- In later stadium (bij bouw woningen Westpolder) eventueel koppeling leggen met gymzaal WP2: 

zonnepanelen voor levering aan woonwijk Westpolder  
- Robuuste materialen (vandalisme) 

 

Sociale cohesie & Veiligheid: 
- Buitenruimte inrichting gericht op scholieren 

 

Lokaal milieu & gezondheid: 

      - 

 

Voorzieningen & Cultuur: 
- Dubbelfunctie van gymzaal (culturele doeleinden / voorzieningen) 

 

Organisatie & Toekomstwaarde: 
- Westpolder 2 blijft eigendom van de gemeente, biedt mogelijk kansen 

 

Stakeholders: 

Gemeente en schoolbestuur 

 

Procesafspraak: 

Geen nadere inzet. 
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Project:  Westpolder, Berkel en Rodenrijs 
Type project: grondexploitatie 

Projectleider:  Pierre de Kock 

Planning: 2015-2025 

Inventarisatie: 20 mei 2015 

 

 

Programma (resterend): 
- ca. 1400 woningen, P&R parkeergarage 

 

Fase: 

-     Samenwerkingsovereenkomst voor gehele gebied: 
o gemeente verantwoordelijk voor hoofdinfrastructuur 
o ontwikkelaar verantwoordelijk voor integrale realisering deelgebieden 

-     Per invulling van een deelgebied wordt een realisatieovereenkomst gesloten (binnen kaders van 

de samenwerkingsovereenkomst) 

-     Masterplan 

-     Vastgesteld bestemmingsplan met uitwerkingsbevoegdheden 

 

Al in plannen verwerkt: 
- Autoluwe wijk 
- Veel water 
- Integratie beleving water en woonkwaliteit 
- Veel aandacht kwaliteit woningen en leefbaarheid 
- Weinig verharding openbare ruimte 
- Gres riolering 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Deelgebied 4 Oost 

- Winkelcentrum Gouden Hart en Anne de Vries park 

- Afgerond, geen kansen 

 

Deelgebied 4 West 

- 200 woningen, P&R parkeergarage, schetsontwerp, wijk ligt naast Metrohalte, verduurzaming 

door verdichting en aandacht voor mobiliteit (minder autogebruik/bezit/huurvoorzieningen 

(eventueel in combinatie met P&R) 

-  P&R is toekomstbestendig doordat er eventueel een verdieping op kan 

- Kansen aanwezig, maar gemeente weinig zeggenschap 

 

Deelgebied 5 

-     405 woningen, 1e fase 123 woningen 
o realisatieovereenkomst 
o compensatie water aan overkant spoor, daar kunnen ook wandelpaden en wat groen 

komen 

      - Geen kansen 

 

Deelgebied 6 

- Mogelijkheden voor verdichting nabij metrostation   

-  Watercompensatie inzetten om de kwaliteit en recreatie binnen de wijk te realiseren 

- Kansen aanwezig, maar gemeente weinig zeggenschap 

 

Deelgebied 7  

-     400 woningen, voor een deel een uitwerkingsplan, realisatieovereenkomst in voorbereiding voor 

1
e
 fase, stedenbouwkundig plan bijna afgerond, 1ha extra water 
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- Aandacht voor watersysteem, afwatering daar waar mogelijk in het watersysteem ipv riolering: 

dus minder kolken en riolering nodig en een gezonder watersysteem 

-  Groene oevers vormen kwaliteit van de wijk 

-     Kansen aanwezig, maar gemeente weinig zeggenschap 

 

Deelgebied 10 

-     Deelgebied 10: aantal bestaande woningen plus ca. 15 vrije kavels, uitwerkingsplan 

-  Deel van nieuwe vrije kavels is nog niet verkocht, object gerelateerde kansen 

- Kansen aanwezig, maar gemeente weinig zeggenschap 

 

Algemeen voor Westpolder 

- Weinig mogelijkheden om eisen voor te schrijven, duurzaamheid af te dwingen. Eisen en wensen 

die gemeente stelt gaan ten koste van grondopbrengst van de ontwikkelaar en daarmee ten 

kosten van de afdracht aan de gemeente voor de infrastructuur. 

- De VON prijs zit aan de top (hoogste in Lansingerland). Hogere prijs vanwege 

duurzaamheidsmaatregelen kan betekenen dat woningen niet worden verkocht. 

- In overleg met de ontwikkelaar treden om te spreken over het eventueel aanbieden van een 

duurzaamheidspakket aan potentiële kopers (verleiden). Kopers kunnen maatregelen vragen (en 

betalen). Mogelijkheden hypotheek hierbij betrekken. Kopers informeren over (financiële) 

voordelen duurzaamheidsmaatregelen. 

- Groeimodel woning (woning geschikt maken om eenvoudig te wijzigen naar EPC 0, loze leidingen, 

gevelisolatie etc.). Op deze manier hoeft het de ontwikkelaar niks te kosten (koper betaalt) en 

gaat het niet ten koste van grondprijs en daarmee de afdracht aan gemeente. 

 

Stakeholders: 
- Ontwikkelaar 
- Gemeente 

 

Procesafspraak: 

 

Bijdrage verduurzaming Lansingerland: 

Binnen het projectteam worden de kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen verder besproken en 

uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld gebracht. De mate waarin daadwerkelijk 

wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze op 

basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging gemaakt van alle relevante aspecten 

binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, kwaliteit). Dit bepaalt de bijdrage van 

deze ontwikkeling aan de verduurzaming van Lansingerland. 
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Project:  Parkzoom, Bergschenhoek 

Type project: grondexploitatie 

Projectleider:  Pierre de Kock 

Planning: 2015-2022 

Inventarisatie: 20 mei 2015 

 

 

Programma (resterend): 
- Ca. 450 woningen en mogelijk commerciële voorzieningen 

 

Fase:  

-     Masterplan 

- Vastgesteld bestemmingsplan met uitwerkingsbevoegdheden 

 

Al in plannen verwerkt: 

-     Wateropvang (lokaal) 

- Gescheiden watersysteem 

- Ruim opgezet 

- Veel groen 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities 

Deelgebieden 1, 2 en 4 
- Zo goed als klaar en in gebruik, op kleine onderdelen na: 

o    deel 1 binnenkort overeenkomst 48 dijkwoningen en nog ca. 40 woningen (divers) 

o    deel 2 nog een rijtje van 8 woningen 

o    deel 4 nog waterwoningen en 2 appartementengebouwen 
- Kansen zijn beperkt en bevinden zich vooral op kavelniveau omdat de openbare ruimte rondom 

de kavels al aangelegd is. 

 

Deelgebied 3 

-       Deel 3 moet nog gebouwd worden: 

o    geluid lastig aspect (HSL, hogere grenswaarden) 

o    stedenbouwkundig plan bijna gereed (verantwoordelijkheid gemeente) 

o    bestemmingsplan wordt dit jaar geactualiseerd 

o    appartementengebouwen komen te vervallen 

o    250 eengezinswoningen 

o    voor de helft geldt een contract. Partijen gaan dit openbreken, omdat herontwikkeling 

nodig is 

o    voor andere helft gelden bouwclaims van 4 partijen, die partijen kunnen marktconform 

bod doen 
- Kansen aanwezig:  gedeelte waar nieuw contract nodig is: poging om in overleg duurzaamheidsmaatregelen 

af te spreken  gedeelte met bouwclaim: bij opstellen randvoorwaarden voor het doen van een bod 
duurzaamheidsaspecten meenemen 

 

Thema’s deelgebied 3 

Water & Groen: 
- Water, er zit een groot deel watercompensatie in, groene oevers 

 

Esthetiek & Buitenruimte: 
- Leefbaarheid, de woningen zijn gesitueerd langs verschillende parkachtige zones die nog 

uitgewerkt moeten worden in samenhang met de nieuwe woningen 
- De gehele openbare ruimte moet nog uitgewerkt worden, hier is dus ruimte voor LED-verlichting 
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Energie & Materiaal gebruik: 
- Verlichting, materialen 

 

Sociale cohesie & Veiligheid: 
-  

 

Lokaal milieu & gezondheid: 
-  

 

Voorzieningen & Cultuur: 
-  

 

Organisatie & Toekomstwaarde: 

-  

 

Stakeholders: 

Gemeente en ontwikkelaar 

 

Procesafspraak: 

 

Bijdrage verduurzaming Lansingerland: 

Binnen het projectteam worden de kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen verder besproken en 

uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld gebracht. De mate waarin daadwerkelijk 

wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze op 

basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging gemaakt van alle relevante aspecten 

binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, kwaliteit). Dit bepaalt de bijdrage van 

deze ontwikkeling aan de verduurzaming van Lansingerland. 
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Project:  Meerpolder, Berkel en Rodenrijs 
Type project: grondexploitatie 

Projectleider:  Yvonne Droogendijk 

Planning: 2015-2023 

Inventarisatie: 21 mei 2015 

 

 

Programma (resterend): 
- ca. 300 woningen (deels particulier) 

 

Fase:     
-    Vastgesteld bestemmingsplan met uitwerkingsbevoegdheden 

 

Al in plannen verwerkt: 

- Parkeren, groen en waterrijk dak, water, groen lint 

- Verdichting, groen, openheid, dubbel grondgebruik 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Nr. 90 Klapwijkse pier 

-    5 appartementengebouwen 

-    1e : in aanbouw 

-    2e : omgevingsvergunning in juni 2015 

-    Overige 3 nog te ontwikkelen 

-    Bouwmogelijkheden strak vastgelegd in bestemmingsplan 

-  Benutte kansen: verdichting in nabijheid van het centrum, dubbel grondgebruik (parkeergarage), 

groen dak met watersysteem 

- Kansen aanvullende maatregelen beperkt vanwege de tijd in het proces en het vastgelegde 

contract. Nadruk op laadpalen, zowel op openbaar als privaat parkeerterrein. Mogelijk LED 

verlichting buitenruimte. Inzetten op quickwins. 

 

Nr. 59-60 Oostmeerlaan 

-    Nr. 60.1 fase 1: 16 2onder1 kapwoningen: in aanbouw. Geen extra inzet op plegen. 

-    Nr. 60.1 fase 2: 12 woningen, vergelijkbaar met fase 1. Geen extra inzet op plegen. 

-    Nr. 59.1: 16 woningen (vrijstaand en 2onder1kap), op basis van principe Cradle2Cradle. 

Uitwerkingsplan in procedure. Is goed voorbeeld duurzaamheid (benutte kans). 

  

Nr. 50 en tussen 59 en 60 

-    6 en 8 vrije kavels, verkopen aan particulieren. Kans voor toevoegen duurzaamheid. 

-    Kansen: richting/aanbeveling/voorwaarden meegeven (bijvoorbeeld elke woning mag geen extra 

belasting betekenen (EPC). Ruimte bieden om meer duurzaamheidsambities te realiseren 

(bijvoorbeeld toestaan dat woningen aan elkaar gebouwd mogen worden). Kan een algemene 

brief/flyer voor worden opgesteld. 

  

Nr. 74 

-    Eigen grond, ca 20 woningen, geen claim 

-    Kansen, bijvoorbeeld voorbeeldproject waterwoning 

  

Nr. 75/76/77 

-    Dijklichamen, verschillende particulieren, ca. 40 woningen 

-    Uit te werken bestemming 

-    Manege in omgeving kan belemmering voor bouw betekenen 

-    Kansen beperkt, nader in beeld brengen. 

 

 



46 

 

Nr. 71 

-     Bouwclaim 

-     Juridisch geschil over precontractuele fase, levering grond, verkaveling onderdeel van niet 

getekende overeenkomst 

-     Ontwikkeling voor toekomst, kansen afhankelijk van uitkomst geschil. 

  

Stakeholders: 

Ontwikkelingen: Gemeente, resterende ontwikkelende partijen, enkele particulieren met grond 

Gerealiseerde situatie: VVE, buurtbewoners 

 

Procesafspraak: 

 

Bijdrage verduurzaming Lansingerland: 

Binnen het projectteam worden de kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen verder besproken en 

uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld gebracht. De mate waarin daadwerkelijk 

wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze op 

basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging gemaakt van alle relevante aspecten 

binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, kwaliteit). Dit bepaalt de bijdrage van 

deze ontwikkeling aan de verduurzaming van Lansingerland. 
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Project:  Hoeksekade Noord, Bergschenhoek 

Type project: private ontwikkeling 

Projectleider:  Gauke van Rij 

Planning: 2015-2019 

Inventarisatie: 8 mei 2015 

 

 

Programma: 
- Diverse typen grondgebonden woningen (maximaal 60), dit is verdeeld in gebied A en B van de 

twee verschillende grondeigenaren. 

 

Fase: 
- Stedenbouwkundige randvoorwaarden 
- Concept stedenbouwkundig plan 
- Overeenkomst 
- start bestemmingsplanprocedure deelgebied A 

 

Al in plannen verwerkt: 
- Zie duurzaamheidsparagraaf van concept stedenbouwkundig plan van deelgebied A (openbare 

ruimte en bebouwing), wordt onderzocht op haalbaarheid, o.a.: 
o gecombineerd gebruik van gesloten met open bestrating 
o openbare straatverlichting op basis van LED en op zonnepanelen 
o behoud bestaand groen en extra groen langs beoogde Elzensingel 
o hemelwaterafkoppeling en waterberging binnen plangebied i.p.v. op het riool 
o individuele warmtepompen per huishouden 
o oriëntatie woningen op de zon 
o sedum dakbedekking op bergingen 
o cradle to cradle materiaalgebruik 
o energieneutrale woningen 
o toepassing van zonneboilers en/of zonnepanelen 

- Doorzicht naar achterliggende polder 
- Breed water rond het plangebied, natuurvriendelijke oevers 
- VVE voor collectief beheer van het gebied 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Water & Groen 
- Grasland achter plangebied inzetten voor waterkwaliteit (helofytenfilters, rietvelden, viskweek)  

 

Esthetiek & Buitenruimte 
- Laadvoorzieningen (5 openbare parkeerplaatsen) 

 

Energie & Materiaal gebruik 
- Zonnepanelen – overcapaciteit gebruiken voor verlichting 
- Koppeling met omliggende glastuinbouwbedrijven (restwarmte) 

 

Sociale cohesie & Veiligheid 
- Relatie met zorgboerderij Gille aan Hoeksekade (sociale cohesie) 

 

Lokaal milieu & gezondheid 
-  

 

Voorzieningen & Cultuur 
-  

 

Organisatie & Toekomstwaarde 
-  
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Stakeholders: 
- Twee ontwikkelende partijen 
- Gemeente 
- Hoogheemraadschap 
- Glastuinbouwbedrijven in omgeving 

 

Procesafspraak: 

Gesprek organiseren met initiatiefnemers over toevoegen en uitwerken duurzaamheidsambities 

 

Bijdrage aan verduurzaming Lansingerland: 

Binnen het projectteam worden de kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen verder besproken en 

uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld gebracht. De mate waarin daadwerkelijk 

wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze op 

basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging gemaakt van alle relevante aspecten 

binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, kwaliteit). Dit bepaalt de bijdrage van 

deze ontwikkeling aan de verduurzaming van Lansingerland. 
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Project:  Rembrandtlaan 38, Bleiswijk 
Type project: private ontwikkeling 

Projectleider:  Gauke van Rij 

Planning: 2015-2018 

Inventarisatie: 8 mei 2015 

 

 

Programma:  

-       Appartementen (ca. 34 woningen) 

 

Fase: 

-     Ambitiedocument 

-     Concept stedenbouwkundig plan 

- Onderdeel van samenwerkingsovereenkomst nieuwbouw VMBO Merenweg 

 

Al in plannen verwerkt: 
- Oriëntatie woningen i.v.m. geluidsoverlast N209, geluidsluwe gevel 
- Afscherming in de berm tegen geluidsoverlast 
- Bomenrij aan voorkant blijft 
- Verdichting in nabijheid van het centrum 
- Grote open ruimte aan de centrumzijde van het kavel, waardoor er minder verharding zal zijn 

dan nu 

  

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Water & Groen: 
- Wadi 
- Groen 

 

Esthetiek & Buitenruimte: 
- Inrichting openbare ruimte, parkeren 
- Toevoegen semi openbare ruimte, vergroting leefkwaliteit omgeving 

 

Energie & Materiaal gebruik: 
- Relatie met sporthal ernaast: 

▪ woningen, warmte naar sporthal (warmtepomp) 
▪ sporthal, elektriciteit naar huizen (zonnepanelen) 
▪ sporthal in zomer warm, opslaan 

 

Sociale cohesie & Veiligheid: 
- Binnenterrein, parkje, collectief beheer, jeu de boulesbaan (sociale cohesie) 

 

Lokaal milieu & gezondheid: 
- Tegengaan geluidhinder 

 

Voorzieningen & Cultuur: 
-  

 

Organisatie & Toekomstwaarde: 

 

Stakeholders: 
- Initiatiefnemer 
- Gemeente 
- Beheerder sporthal 

 

Procesafspraak: 
Gesprek organiseren met initiatiefnemer over toevoegen duurzaamheidsambities. 
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Bijdrage verduurzaming Lansingerland: 

Binnen het projectteam worden de kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen verder besproken en 

uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld gebracht. De mate waarin daadwerkelijk 

wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze op 

basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging gemaakt van alle relevante aspecten 

binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, kwaliteit). Dit bepaalt de bijdrage van 

deze ontwikkeling aan de verduurzaming van Lansingerland. 
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Project:  Centrum, voormalige brandweerkazerne, Gemeentewerf 3 
en 5, Berkel en Rodenrijs 

Type project: grondexploitatie  

Projectleider:  Jeroen Koch 

Planning: 2015-2017 

Inventarisatie: 7 mei 2015 

 

 

Programma: 

-       6 appartementen, 24 zorgeenheden 

 

Fase: 

-     Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

-     Concept stedenbouwkundig plan 

-     Overeenkomst 

-     Start bestemmingsplanprocedure  

 

Al in plannen verwerkt: 

-    Beeldkwaliteit voorkant, leefkwaliteit achterkant (oriëntatie woningen) 

-  Groen (tuin), en meer bomen  

-     Minder verharding dan nu aanwezig  

-  Verdichting in nabijheid centrum 

-  Voorziening in het centrum 

-  Versterken kwaliteit van de omgeving doordat leegstaande/ lelijke elementen verdwijnen 

-  Verbetering sociale veiligheid doordat er een duidelijke wand is en meer ogen op straat gericht. 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Water & Groen: 
- Bomen waar mogelijk laten staan 
- Indien mogelijk halfverharding gebruiken 
- Groene gevel appartementengebouw 

 

Esthetiek & Buitenruimte: 
- Haag met bomen rondom private parkeerterrein 

 

Energie & Materiaal gebruik: 
- Relatie met Albert Heijn aan overzijde (restwarmte) 

 

Sociale cohesie & Veiligheid: 
-  

 

Lokaal milieu & gezondheid: 
-  Geluidsoverlast minimaliseren 

 

Voorzieningen & Cultuur: 
-  

 

Organisatie & Toekomstwaarde: 

-  

 

Stakeholders: 

-    Ontwikkelende partij en beheerder van de zorgappartementen 

-    Gemeente 
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Procesafspraak: 

 

Bijdrage verduurzaming Lansingerland: 

Binnen het projectteam worden de kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen verder besproken en 

uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld gebracht. De mate waarin daadwerkelijk 

wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze op 

basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging gemaakt van alle relevante aspecten 

binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, kwaliteit). Dit bepaalt de bijdrage van 

deze ontwikkeling aan de verduurzaming van Lansingerland. 
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Project:  VMBO, Bleiswijk 
Type project: grondexploitatie 

Projectleider:  Sander Duijts 

Planning: 2015-2017 

Inventarisatie: 20 mei 2015 

 

 

Programma: 
- School 

 

Fase: 

-     Ambitiedocument 

-     Overeenkomst 

-     Bestemmingsplan in procedure 

-     Start bouw januari 2016 

 

Al in plannen verwerkt: 

-     Materiaalgebruik 

-     Landschappelijke inpassing, groen met behoud van de bomen aan de noordzijde 

-     Buitenruimte, speelvoorziening, halfverharding 

-     Openbaar groen in beheer bij school (beheersovereenkomst), sociale cohesie, esthetisch, 

onderhoud, kostenbesparend, kinderen houden het schoon 

- Watercompensatie in gebied van de GZH 

-  Onderdeel van de route naar de Rottemeren, zorgt voor kwaliteitsverbetering 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Water & Groen: 
- Hemelwaterafvoer ontkoppelen van riool 

 

Esthetiek & Buitenruimte: 
- Beheer van buitenruimte door scholieren 

 

Energie & Materiaal gebruik: 
- Is er uitwisseling mogelijk met de nabij gelegen kassen? 

 

Sociale cohesie & Veiligheid: 
- Verkeersveiligheid 

 

Lokaal milieu & gezondheid: 
-  

 

Voorzieningen & Cultuur: 
- Koppeling tussen (tuinbouw)school en naastgelegen tuinvereniging (voedselbank) 

 

Organisatie & Toekomstwaarde: 

-  

 

Stakeholders: 
Gemeente en school 

 

Procesafspraak: 
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Bijdrage verduurzaming Lansingerland: 

Binnen het projectteam worden de kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen verder besproken en 

uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld gebracht. De mate waarin daadwerkelijk 

wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze op 

basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging gemaakt van alle relevante aspecten 

binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, kwaliteit). Dit bepaalt de bijdrage van 

deze ontwikkeling aan de verduurzaming van Lansingerland. 
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Project:  VMBO, Bergschenhoek 
Type project: grondexploitatie 

Projectleider:  Fleurence de Wilde 

Planning: 2015- 

Inventarisatie: 21 mei 2015 

 

 

Programma: 
- School 

 

Fase: 
- Vastgesteld bestemmingsplan, voor school moet nog uitwerkingsplan opgesteld worden 
- Contract met school wordt bekeken en eventueel aangepast 

 

Al in plannen verwerkt: 
- In 2008 afgesproken dat er een WKO komt 
- In 2012 is alternatief voor WKO besproken, niet vastgelegd 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Ligt stil. Is toekomstige ontwikkeling. Nog niet nader geïnventariseerd. 

 

Stakeholders: 

Gemeente en schoolbestuur 

 

Procesafspraak: 

 

Bijdrage verduurzaming Lansingerland: 
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Project:  Voormalig gemeentehuis, Bergweg Noord, Bergschenhoek 
Type project: grondexploitatie 

Projectleider:  Steven Wolhoff 

Planning: 2015-2017 

Inventarisatie: 25 juni 2015 

 

 

Programma:  

-     5 appartementen 

 

Fase: 

-     overeenkomst gesloten 

- stedenbouwkundige randvoorwaarden en het architectonisch ontwerp op hoofdlijnen zijn 

uitgewerkt 

-     bestemmingsplan wordt opgesteld 

 

Al in plannen verwerkt: 

-     hergebruik van de bestaande draagstructuur. Het betonskelet blijft behouden 

-  het gebouw wordt veel beter geisoleerd dan dat het was (wettelijk gezien mogen ze volgens hele 

oude normen isoleren, ze gaan echter uit van hedendaagse waarden) 

- meervoudig ruimtegebruik doordat het parkeren in het gebouw wordt opgelost 

-  verdichting doordat er een penthouse bovenop wordt toegevoegd 

- raadszaal wordt gesloopt, wordt groen ingericht en onderdeel van de tuin, waardoor het project 

een integraal onderdeel in het lint is, daarnaast blijven diverse bomen behouden 

-  de ontwikkelaar/ bouwer heeft aangegeven te sturen op duurzame oplossingen in de verdere 

uitwerking 

-  terrreininrichting is globaal besproken met parkeerplaatsen in halfverharding 

-  mogelijke verdere verduurzaming door VVE wordt aangeboden 

- grote terassen en dakterras worden ook aangekleed met groen en daarmee wateropvang 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Water & Groen: 

-  

 

Esthetiek & Buitenruimte: 
-  

 

Energie & Materiaal gebruik: 

-  

 

Sociale cohesie & Veiligheid: 
-  

 

Lokaal milieu & gezondheid: 
-  

 

Voorzieningen & Cultuur: 

-  

 

Organisatie & Toekomstwaarde: 

-  

 

 

 



57 

 

Stakeholders: 
- Gemeente 
- Ontwikkelaar/ bouwer 
- VVE 

 

Procesafspraak: 

 

Bijdrage verduurzaming Lansingerland: 

Binnen het projectteam worden de kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen verder besproken en 

uitgewerkt. Ook wordt de haalbaarheid hiervan verder in beeld gebracht. De mate waarin daadwerkelijk 

wordt ingezet op het bereiken van duurzaamheidsresultaten, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze op 

basis van een integraal voorstel per project. Er wordt een afweging gemaakt van alle relevante aspecten 

binnen het project (duurzaamheid, afspraken, planning, financiën, kwaliteit). Dit bepaalt de bijdrage van 

deze ontwikkeling aan de verduurzaming van Lansingerland. 
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Project:  Westpolder, Berkel en Rodenrijs 
Type project: grondexploitatie 

Projectleider:  Pierre de Kock 

Planning: 2015-2025 

Inventarisatie: 20 mei 2015 

  

 

Programma (resterend): 
- ca. 1400 woningen, P&R parkeergarage 

 

Fase: 

-     Samenwerkingsovereenkomst voor gehele gebied: 
o gemeente verantwoordelijk voor hoofdinfrastructuur 
o ontwikkelaar verantwoordelijk voor integrale realisering deelgebieden 

-     Per invulling van een deelgebied wordt een realisatieovereenkomst gesloten (binnen kaders van 

de samenwerkingsovereenkomst) 

-     Masterplan 

-     Vastgesteld bestemmingsplan met uitwerkingsbevoegdheden 

 

Al in plannen verwerkt: 
- Autoluwe wijk 
- Veel water 
- Integratie beleving water en woonkwaliteit 
- Veel aandacht kwaliteit woningen en leefbaarheid 
- Weinig verharding openbare ruimte 
- Gres riolering 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Deelgebied 4 Oost 

- Winkelcentrum Gouden Hart en Anne de Vries park 

- Afgerond, geen kansen 

 

Deelgebied 4 West 

- 200 woningen, P&R parkeergarage, schetsontwerp, wijk ligt naast Metrohalte, verduurzaming 

door verdichting en aandacht voor mobiliteit (minder autogebruik/bezit/huurvoorzieningen 

(eventueel in combinatie met P&R) 

-  P&R is toekomstbestendig doordat er eventueel een verdieping op kan 

- Kansen aanwezig, maar gemeente weinig zeggenschap 

 

Deelgebied 5 

-     405 woningen, 1e fase 123 woningen 
o realisatieovereenkomst 
o compensatie water aan overkant spoor, daar kunnen ook wandelpaden en wat groen 

komen 

      - Geen kansen 

 

Deelgebied 6 

- Mogelijkheden voor verdichting nabij metrostation   

-  Watercompensatie inzetten om de kwaliteit en recreatie binnen de wijk te realiseren 

- Kansen aanwezig, maar gemeente weinig zeggenschap 

 

Deelgebied 7  

-     400 woningen, voor een deel een uitwerkingsplan, realisatieovereenkomst in voorbereiding voor 

1
e
 fase, stedenbouwkundig plan bijna afgerond, 1ha extra water 
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- Aandacht voor watersysteem, afwatering daar waar mogelijk in het watersysteem ipv riolering: 

dus minder kolken en riolering nodig en een gezonder watersysteem 

-  Groene oevers vormen kwaliteit van de wijk 

-     Kansen aanwezig, maar gemeente weinig zeggenschap 

 

Deelgebied 10 

-     Deelgebied 10: aantal bestaande woningen plus ca. 15 vrije kavels, uitwerkingsplan 

-  Deel van nieuwe vrije kavels is nog niet verkocht, object gerelateerde kansen 

- Kansen aanwezig, maar gemeente weinig zeggenschap 

 

Algemeen voor Westpolder 

- Weinig mogelijkheden om eisen voor te schrijven, duurzaamheid af te dwingen. Eisen en wensen 

die gemeente stelt gaan ten koste van grondopbrengst van de ontwikkelaar en daarmee ten 

kosten van de afdracht aan de gemeente voor de infrastructuur. 

- De VON prijs zit aan de top (hoogste in Lansingerland). Hogere prijs vanwege 

duurzaamheidsmaatregelen kan betekenen dat woningen niet worden verkocht. 

- In overleg met de ontwikkelaar treden om te spreken over het eventueel aanbieden van een 

duurzaamheidspakket aan potentiële kopers (verleiden). Kopers kunnen maatregelen vragen (en 

betalen). Mogelijkheden hypotheek hierbij betrekken. Kopers informeren over (financiële) 

voordelen duurzaamheidsmaatregelen. 

- Groeimodel woning (woning geschikt maken om eenvoudig te wijzigen naar EPC 0, loze leidingen, 

gevelisolatie etc.). Op deze manier hoeft het de ontwikkelaar niks te kosten (koper betaalt) en 

gaat het niet ten koste van grondprijs en daarmee de afdracht aan gemeente. 

 

Stakeholders: 
- Ontwikkelaar 
- Gemeente 

 

Procesafspraak: 

Inzetten op quickwins: deelgebied 5. Geen nadere inzet: deelgebied 4 oost. 
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Project:  Parkzoom, Bergschenhoek 

Type project: grondexploitatie 

Projectleider:  Pierre de Kock 

Planning: 2015-2022 

Inventarisatie: 20 mei 2015 

 

 

Programma (resterend): 
- Ca. 450 woningen en mogelijk commerciële voorzieningen 

 

Fase:  

-     Masterplan 

- Vastgesteld bestemmingsplan met uitwerkingsbevoegdheden 

 

Al in plannen verwerkt: 

-     Wateropvang (lokaal) 

- Gescheiden watersysteem 

- Ruim opgezet 

- Veel groen 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities 

Deelgebieden 1, 2 en 4 
- Zo goed als klaar en in gebruik, op kleine onderdelen na: 

o    deel 1 binnenkort overeenkomst 48 dijkwoningen en nog ca. 40 woningen (divers) 

o    deel 2 nog een rijtje van 8 woningen 

o    deel 4 nog waterwoningen en 2 appartementengebouwen 
- Kansen zijn beperkt en bevinden zich vooral op kavelniveau omdat de openbare ruimte rondom 

de kavels al aangelegd is. 

 

Deelgebied 3 

-       Deel 3 moet nog gebouwd worden: 

o    geluid lastig aspect (HSL, hogere grenswaarden) 

o    stedenbouwkundig plan bijna gereed (verantwoordelijkheid gemeente) 

o    bestemmingsplan wordt dit jaar geactualiseerd 

o    appartementengebouwen komen te vervallen 

o    250 eengezinswoningen 

o    voor de helft geldt een contract. Partijen gaan dit openbreken, omdat herontwikkeling 

nodig is 

o    voor andere helft gelden bouwclaims van 4 partijen, die partijen kunnen marktconform 

bod doen 
- Kansen aanwezig:  gedeelte waar nieuw contract nodig is: poging om in overleg duurzaamheidsmaatregelen 

af te spreken  gedeelte met bouwclaim: bij opstellen randvoorwaarden voor het doen van een bod 
duurzaamheidsaspecten meenemen 

 

Thema’s deelgebied 3 

Water & Groen: 
- Water, er zit een groot deel watercompensatie in, groene oevers 

 

Esthetiek & Buitenruimte: 
- Leefbaarheid, de woningen zijn gesitueerd langs verschillende parkachtige zones die nog 

uitgewerkt moeten worden in samenhang met de nieuwe woningen 
- De gehele openbare ruimte moet nog uitgewerkt worden, hier is dus ruimte voor LED-verlichting 
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Energie & Materiaal gebruik: 
- Verlichting, materialen 

 

Sociale cohesie & Veiligheid: 
-  

 

Lokaal milieu & gezondheid: 
-  

 

Voorzieningen & Cultuur: 
-  

 

Organisatie & Toekomstwaarde: 

-  

 

Stakeholders: 

Gemeente en ontwikkelaar 

 

Procesafspraak: 

Inzetten op quickwins. 
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Project:  Meerpolder, Berkel en Rodenrijs 

Type project:  grondexploitatie 

Projectleider:  Yvonne Droogendijk 

Planning: 2015-2023 

Inventarisatie: 21 mei 2015 

 

 

Programma (resterend): 
- ca. 300 woningen (deels particulier) 

 

Fase:     
-    Vastgesteld bestemmingsplan met uitwerkingsbevoegdheden 

 

Al in plannen verwerkt: 

- Parkeren, groen en waterrijk dak, water, groen lint 

- Verdichting, groen, openheid, dubbel grondgebruik 

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Nr. 90 Klapwijkse pier 

-    5 appartementengebouwen 

-    1e : in aanbouw 

-    2e : omgevingsvergunning in juni 2015 

-    Overige 3 nog te ontwikkelen 

-    Bouwmogelijkheden strak vastgelegd in bestemmingsplan 

-  Benutte kansen: verdichting in nabijheid van het centrum, dubbel grondgebruik (parkeergarage), 

groen dak met watersysteem 

- Kansen aanvullende maatregelen beperkt vanwege de tijd in het proces en het vastgelegde 

contract. Nadruk op laadpalen, zowel op openbaar als privaat parkeerterrein. Mogelijk LED 

verlichting buitenruimte. Inzetten op quickwins. 

 

Nr. 59-60 Oostmeerlaan 

-    Nr. 60.1 fase 1: 16 2onder1 kapwoningen: in aanbouw. Geen extra inzet op plegen. 

-    Nr. 60.1 fase 2: 12 woningen, vergelijkbaar met fase 1. Geen extra inzet op plegen. 

-    Nr. 59.1: 16 woningen (vrijstaand en 2onder1kap), op basis van principe Cradle2Cradle. 

Uitwerkingsplan in procedure. Is goed voorbeeld duurzaamheid (benutte kans). 

  

Nr. 50 en tussen 59 en 60 

-    6 en 8 vrije kavels, verkopen aan particulieren. Kans voor toevoegen duurzaamheid. 

-    Kansen: richting/aanbeveling/voorwaarden meegeven (bijvoorbeeld elke woning mag geen extra 

belasting betekenen (EPC). Ruimte bieden om meer duurzaamheidsambities te realiseren 

(bijvoorbeeld toestaan dat woningen aan elkaar gebouwd mogen worden). Kan een algemene 

brief/flyer voor worden opgesteld. 

  

Nr. 74 

-    Eigen grond, ca 20 woningen, geen claim 

-    Kansen, bijvoorbeeld voorbeeldproject waterwoning 

  

Nr. 75/76/77 

-    Dijklichamen, verschillende particulieren, ca. 40 woningen 

-    Uit te werken bestemming 

-    Manege in omgeving kan belemmering voor bouw betekenen 

-    Kansen beperkt, nader in beeld brengen. 
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Nr. 71 

-     Bouwclaim 

-     Juridisch geschil over precontractuele fase, levering grond, verkaveling onderdeel van niet 

getekende overeenkomst 

-     Ontwikkeling voor toekomst, kansen afhankelijk van uitkomst geschil. 

  

Stakeholders: 

Ontwikkelingen: Gemeente, resterende ontwikkelende partijen, enkele particulieren met grond 

Gerealiseerde situatie: VVE, buurtbewoners 

 

Procesafspraak: 

Inzetten op quickwins: nr. 90. Geen nadere inzet: nr. 59.1 en 60.1 fase 1 en 2. 
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Project:  Vluchtheuvel, Bleiswijk  
Type project: grondexploitatie 

Projectleider:  Andre van den Boorn 

Planning: 2015-2017 

Inventarisatie: 12 mei 2015 

 

 

Programma: 
- 10 woningen 
- 730 m² winkelruimte 

  

Fase: 

-     Overeenkomst 

- Omgevingsvergunning verleend 

- Woningen in verkoop 

  

Al in plannen verwerkt: 

-    Groene gevel achterzijde 

- Bestaande bomen blijven staan 

 

Kansen om duurzaamheidsambities toe te voegen: 

Water & Groen: 
- Zoveel mogelijk natuurlijke oevers 

 

Esthetiek & Buitenruimte: 
-  Inrichting openbaar gebied: halfverharding, haagje/boom 

 

Energie & Materiaal gebruik: 
- Inrichting openbaar gebied: laadpalen, verlichting (LED),  

 

Sociale cohesie & Veiligheid: 
-  

 

Lokaal milieu & gezondheid: 
-  

 

Voorzieningen & Cultuur: 
-  

 

Organisatie & Toekomstwaarde: 

-  

 

Stakeholders: 

Gemeente en ontwikkelaar 

 

Procesafspraak: 

Inzetten op quickwins. 
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Project:  Rodenrijse Zoom, Berkel en Rodenrijs  
Type project: grondexploitatie 

Projectleider:  Andre van den Boorn 

Planning: 2015-2018 

Inventarisatie: 12 mei 2015 

 

 

Programma (resterend): 
- 2 appartementengebouwen 
- Toncar locatie (7 rijwoningen, 2 2onder1 kapwoningen) 

 

Fase: 

-     Appartementengebouwen: omgevingsvergunning verleend 

-     Toncar locatie: overeenkomst, bestemmingsplanprocedure opstarten  

 

Al in plannen verwerkt: 

-        

 

Kansen voor het toevoegen van duurzaamheidsambities: 

Appartementengebouwen 

Geen kansen zolang conform verleende vergunning wordt gebouwd. Voorlopig wordt er niet gebouwd 

door de ontwikkelende partijen. 

 

Toncar 

Is een ‘kleinschalige ontwikkeling’. Komt een flyer/algemene info voor. 
 

Stakeholders: 
- Ontwikkelaar 
- Gemeente 

 

Procesafspraak: 

Geen verdere inzet. 
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