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Instellen beroep; bestreden besluit 
 
Tien samenwerkende organisaties die zich gezamenlijk inzetten voor het groen houden van de 
Duivenvoordecorridor tussen de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg wensen 
hierbij beroep in te stellen tegen het besluit van de gemeenteraad van Voorschoten van 6 juli 
2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan Roosenhorst c.a., reg.nr. Z/17/008763/24163 
(verder: het bestreden besluit). Het gaat om de volgende organisaties: 
• Agrarische Vereniging Santvoorde; 
• Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage e.o.; 
• Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland; 
• Stichting Duinbehoud; 
• Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg; 
• Stichting Het Zuid-Hollands Landschap; 
• Stichting Horst en Weide; 
• Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten; 
• Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage e.o.; 
• Vereniging Vrienden van Vlietland. 
 
De tien genoemde organisaties (verder ook: appellanten) wensen gezamenlijk beroep in te 
stellen tegen het bestreden besluit en de respectieve besturen ondersteunen dit beroepschrift. 
Om praktische redenen is dit beroepschrift alleen rechtsgeldig ondertekend door de voorzitter 
en de secretaris van de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten (verder 
ook: Vereniging OGLV), maar nadrukkelijk namens appellanten. Het secretariaat van genoemde 
vereniging zal als correspondentieadres fungeren. 
 
Ontvankelijkheid 
 
Het bestreden besluit met het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken ligt 
sedert 25 augustus 2017 tot en met 6 oktober 2017 ter inzage op het raadhuis van Voorschoten 
(Gemeenteblad 24 augustus 2017, Nr. 127906). Gedurende deze periode loopt ook de 
beroepstermijn. Dit beroepschrift wordt mitsdien tijdig ingediend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.oglv.nl 
Bankrekening: NL87 INGB  0002 3073 45 
Kamer van Koophandel: 411 658 18 

http://www.oglv.nl/
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Alle genoemde organisaties hebben rechtspersoonlijkheid en hun statutaire doelstellingen 

zijn zodanig omschreven dat zij door het bestreden besluit rechtstreeks in hun respectieve 

belangen worden getroffen. Blijkens hun statutaire doelstellingen zetten appellanten zich 

in voor het behoud van een groene leefomgeving, behoud van natuurgebied, bescherming 

van vogels, flora en fauna en/of behoud van de leefbaarheid van Voorschoten en 

omgeving. Met het uitbrengen van een zienswijze tegen het voorontwerp- en het ontwerp-

bestemmingsplan Roosenhorst hebben zij laten zien zich ook daadwerkelijk voor hun 

statutaire doelstellingen in te zetten. Verwezen wordt naar de bijgevoegde Tijdlijn 

Roosenhorst. 

 

Appellanten menen om deze redenen ontvankelijk te zijn in dit beroep. 

 

Tijdlijn; bijlagen 

Bij dit beroepschrift is een tijdlijn gevoegd. In de navolgende tekst zal regelmatig worden 

verwezen naar een nummer van de tijdlijn. Bij een aantal nummers van de tijdlijn hoort 

een bijlage. Een lijst van de bij dit beroepschrift behorende bijlagen is bijgevoegd. De 

tijdlijn en de daarbij behorende bijlagen maken onderdeel uit van dit beroepschrift. 

 

In de navolgende paragrafen lichten wij ons beroep nader toe. 

 

1. Korte inleiding op het verloop van de gebeurtenissen 

 

De Duivenvoordecorridor is al decennialang door de Rijksoverheid, de provincie Zuid-

Holland en de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar aangemerkt 

als een gebied dat groen en open moet blijven, omdat het een waardevol gebied is en 

omdat het fungeert als groene buffer tussen de grote stadsregio's van Den Haag en Leiden 

(zie tijdlijn punten 1 t/m 7 met bijlagen). 

 

 

De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar hebben daar invulling 

aan gegeven met het afsluiten van het Pact van Duivenvoorde (zie tijdlijn punt 2) en in 

2007 is dit gebied aangewezen als het (grootste) beschermd dorpsgezicht (van Nederland; 

zie tijdlijn punt 6). De gemeente Voorschoten heeft in 2008 samen met de Stichting 

Duivenvoorde het document “Van Glas naar Gras” (zie tijdlijn punt 8 met bijlage) laten 

opstellen. 

 

Rijk, provincie Zuid-Holland en gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten hebben 

het beleid voor dit gebied nader uitgewerkt in een tot januari 2016 geheim gehouden 

bestuursconvenant van 19 februari 2008 (zie tijdlijn punt 9). Voor het gebied van 

Roosenhorst (toen aangeduid als UB III) is in die bestuursovereenkomst de toegestane 

bebouwing in de Duivenvoordecorridor concreet benoemd als 2.000 m2 bebouwd oppervlak, 

zoals ook vastgelegd in het thans vigerende bestemmingsplan Buitengebied. Door deze 

bestuurlijk laakbare geheimhouding hebben belanghebbende organisaties niet direct en 

adequaat kunnen reageren, terwijl de ruimtelijke consequenties van het geheim gehouden 

stuk bijzonder groot zijn. 
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Om puur financiële redenen kondigde de gemeente Voorschoten eind 2013 aan om het 

bebouwd oppervlak in het gebied UB III (thans Roosenhorst genoemd) te verhogen van 

2.000 m2 tot 4.000 m2 (zie tijdlijn punt 12). Dat is in strijd met het document “Van Glas 

naar Gras” en ook in strijd met de bestuursovereenkomst van 2008. Ook wijkt deze 

verhoging af van het thans vigerende bestemmingsplan Buitengebied. Daarna volgde een 

periode van drie jaar, waarin de gemeente voortging met haar voornemens om op 

Roosenhorst 4.000 m2 te bouwen, hetgeen is neergelegd in het bestemmingsplan 

Roosenhorst waartegen dit beroep zich richt. In die periode (2013 t/m 2016) hebben wij 

brieven geschreven, zienswijzen ingediend, alternatieven aangedragen voor het bouwen 

van dat bouwvolume van 4.000 m2  op Roosenhorst, echter zonder resultaat (zie hiervoor 

ook de tijdlijn punten 12 e.v.). 

 

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Roosenhorst heeft de gemeente Voorschoten 

in strijd gehandeld met de vastgelegde bestuurlijke afspraken, het vertrouwensbeginsel, 

het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel. 

Bovendien handelt de gemeente in strijd met de wet: niet in overeenstemming met artikel 

3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) (voordien de Ladder van 

duurzame verstedelijking genoemd). 

 

Wij werken deze beroepsgronden in het vervolg nader uit. 

 

2. Strijd met de vastgelegde bestuurlijke afspraken 

 

We zullen hierna (onder a) eerst aangeven welke bestuurlijke afspraken we bedoelen en 

vervolgens (onder b) hoe de gemeente Voorschoten daarmee in strijd handelt. 

 

2.a. De bestuurlijke afspraken 

 

Wat betreft de bestuurlijke afspraken verwijzen wij naar de uitgebreide behandeling van 

dit onderwerp in onze zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Roosenhorst, ingediend 

op 16 maart 2017 (zie tijdlijn punt 50). Deze zienswijze is integraal onderdeel van dit 

beroepschrift. Zie met name de punten 1 t/m 6 uit de zienswijze van 16 maart 2017. 

Hierna geven wij de essentie van onze zienswijze weer. 

 

In de beleidsvisies (zie tijdlijn punt 1 t/m 7) is het beleid om de Duivenvoordecorridor als 

open en groen buffergebied te handhaven in algemene en abstracte bewoordingen 

neergelegd. Daarbij kan niet onvermeld blijven dat in de loop van de twintigste eeuw in de 

Duivenvoordecorridor de nodige kassen waren verrezen, waarin de al veel langer 

bestaande tuinbouw in dit gebied zijn toenmalige bedrijvigheid voortzette. Begin deze 

eeuw stond er in de Duivenvoordecorridor dan ook een areaal aan kassen van ca. 33 ha. 

De beide gemeenten, Leidschendam (later: Leidschendam-Voorburg) en Voorschoten, 

stonden voor de taak om de kassen te verwijderen door het uitkopen van de tuinders om 

daarvoor in de plaats de groene en open structuur van de Duivenvoordecorridor terug te 

krijgen. Vanaf het begin was duidelijk dat de kostendrager om dit te realiseren een 

beperkte mate van woningbouw zou moeten zijn. 

In Voorschoten werd dit beleid neergelegd in het in februari 2008 verschenen document 

“Van Glas naar Gras”. Dat document is opgesteld in opdracht van de gemeente 
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Voorschoten en de Stichting Duivenvoorde. In dat document wordt aangegeven, dat het 

verdwijnen van de kassen gevolgd zou worden door een bescheiden mate van woningbouw. 

In “Van Glas naar Gras” is daar vrij nauwkeurig en gedetailleerd een neerslag van gegeven 

(zie tijdlijn punt 8). Per gebied werd aangegeven hoeveel 'glas' er zou verdwijnen en 

hoeveel 'gras' (bedoeld werd: “bosschages en graslanden”; in het document ook wel 

aangeduid als “natuur/bos/recreatie/landbouw”) daarvoor in de plaats zou komen en 

hoeveel woningbouw daarbij de financiële compensatie zou moeten vormen. De algemene 

formule staat beschreven op blz. 31 van het document: “Maximaal 15% van het te saneren 

glasbestand wordt uitgegeven ten behoeve van woningbouw of een andere 'rode' functie. 

Deze 15% is inclusief tuinen, ontsluiting en parkeren.”. Voor het gebied ten noorden van de 

Kniplaan (thans: Roosenhorst) is dat kwantitatief beschreven op blz. 41 van het document 

'Van Glas naar Gras' en gevisualiseerd op blz. 40 en 42. Voor de bevolking van Voorschoten 

- en dus ook voor de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten - was 

dat een aanvaardbare propositie. In dat vertrouwen is het draagvlak gecreëerd voor de te 

volgen aanpak. 

 

Niet bekend was dat vrijwel tegelijkertijd (op 19 februari 2008) een bestuursconvenant 

Duivenvoordecorridor werd gesloten tussen het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de 

gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg (zie tijdlijn punt 9), waarin op een wel 

heel essentieel punt iets anders is geformuleerd, namelijk dat “de ruimtelijke kwaliteit 

van dit gebied wordt verbeterd door het vervangen van de in dit gebied liggende kassen en 

bedrijfsgebouwen, die thans een oppervlak van in totaal 33 hectare innemen, door 

enerzijds een aantal woongebouwen met een grondoppervlak van maximaal 5 hectare en 

anderzijds minimaal 28 hectare die benut zullen worden voor het realiseren van bij het 

bufferzonekarakter van het gebied passend extra groen”. Hierin valt de formule van 15% te 

herkennen (5:33), maar met dit grote verschil t.o.v. “Van Glas naar Gras” dat de 15% hier 

het grondoppervlak van de woongebouwen betreft en dat “tuinen, ontsluiting en parkeren” 

daarin niet meer zijn begrepen. In het bestuursconvenant wordt dan ook verder 

geformuleerd: “Het bij de woongebouwen behorende groen zal hierbij zo gesitueerd en 

bestemd moeten worden dat ook dit groen een bijdrage zal leveren aan de voor dit deel 

van de Rijksbufferzone Den Haag-Leiden-Zoetermeer nagestreefde ruimtelijke kwaliteit.”. 

 

Maar nogmaals: dit bestuursconvenant is eerst begin 2016 door ons toedoen openbaar 

geworden en was voor die tijd dus 'geheim'. De gemeente Voorschoten wilde ons het 

convenant niet verstrekken, maar de provincie zag hierin geen bezwaar. Dus pas begin 

2016 werd ons duidelijk, dat de formule van de 15% intussen wel een heel ander karakter 

had gekregen, namelijk van uit te geven grond “ten behoeve van woningbouw of een 

andere ‘rode’ functie” naar “bebouwd oppervlak”. 

 

Wat hier ook van zij, het bestuursconvenant maakt wel onversneden duidelijk, dat het 

gaat om maximaal 5 hectare woongebouwen en minimaal 28 hectare groen. Dus de 

minimaal 85%, die niet voor de maximaal 15% gebouwen is bestemd, moet bij het 

bufferzonekarakter en de nagestreefde ruimtelijke kwaliteit van het gebied passend groen 

zijn. In onze zienswijzen op het voorontwerp-bestemmingsplan (zie tijdlijn punt 29) en het 

ontwerp-bestemmingsplan (zie tijdlijn punt 50) zijn wij daar uitgebreid op ingegaan; de 

gemeentelijke nota's n.a.v. de zienswijzen  bevatten geen enkele reactie op deze 

essentiële verdeelsleutel. 
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In het bestuursconvenant wordt overigens gedetailleerd uitgewerkt wat de gemeente 

Voorschoten in concreto zal doen, namelijk op het gebied UB III (Roosenhorst) wordt 

maximaal 2.000 m2 bebouwd oppervlak mogelijk gemaakt (dat is af te leiden uit artikel 3 

van het convenant en bijlage 5 bij het convenant, de voorschriften van het 

bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Voorschoten). Niet alleen wij beschouwen 

de bijlagen als onlosmakelijk deel van het bestuursconvenant. Ook in artikel 12.1 van het 

convenant staat, dat de bijlagen “integraal onderdeel uit[maken] van dit convenant”. 

Daarbij moet ook vermeld worden, dat het bestuursconvenant ook een procedure kent voor 

het wijzigen van het convenant (zie artikel 10). Als er afgeweken wordt van wat in het 

bestuursconvenant staat (dus ook van de 2.000 m2 voor UB III, Roosenhorst), dan had de 

gemeente Voorschoten de voorgeschreven procedure moeten volgen van artikel 10 en had 

dat moeten worden vastgelegd in een schriftelijk stuk, ondertekend door alle 

convenantpartijen. 

 

2.b. Strijd met de bestuurlijke afspraken 

 

Met het ophogen van het bebouwd oppervlak van 2.000 m2 naar 4.000 m2 voldoet de 

gemeente Voorschoten niet aan “Van Glas naar Gras”, maar ook niet aan de in het 

bestuursconvenant vastgelegde afspraken. Immers, de 2.000 m2 is expliciet onderdeel van 

het convenant en dus is de ophoging daarmee in strijd. Ook heeft de gemeente 

Voorschoten de in het bestuursconvenant in artikel 10 vastgelegde procedure van een 

eventuele wijziging niet gevolgd en is de verhoging naar 4.000 m2 niet in overeenstemming 

met de hoofddoelstelling van het convenant, namelijk om voor het verwijderde 

kassenareaal maximaal 15% te bebouwen en minimaal 85% bij de Duivenvoordecorridor 

behorend groen te realiseren. Dat laatste tonen wij in het navolgende aan. 

 

In onze zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan (zie tijdlijn punt 50) hebben wij, zoals 

eerder is vermeld, een uitvoerige beschouwing gegeven van de minimaal 85% groen en de 

maximaal 15% bebouwd oppervlak uit het bestuursconvenant. Het valt ons op, dat de 

gemeente zich bij herhaling beroept op de 15% bebouwd oppervlak en zegt zich daaraan te 

houden. Wij wijzen erop dat de gemeente zich niet houdt aan de minimaal 85% groen uit 

datzelfde bestuursconvenant. Voor Roosenhorst hebben wij dat in onze zienswijze nader 

berekend en zijn daarbij samenvattend tot de volgende bevinding gekomen: 

 

“Als we het aantal vierkante meters in het bestemmingsplan Roosenhorst mogelijk 

gemaakte verharding optellen en voegen bij de 4.000 m² bebouwd oppervlak, dan 

komen we aan 4.000 + 1.161 + 3.000 + 696 + 100 = 8.957 m2; dat is een ruim twee 

keer zo groot oppervlak en dus ruim 30% van het verwijderde kassenareaal. Daarmee 

wordt de 15% overschreden, in ieder geval wordt de 85% groen onderschreden. Dat 

betekent dat op zijn best 70% van het kassenareaal kan worden aangemerkt als 'bij 

de Duivenvoordecorridor passend groen', nog afgezien van de inrichting van de tuinen 

en met een minimale aanname voor de verharding in de tuinen.” 

 

Ons bezwaar is dan ook, dat de gemeente Voorschoten zich met het door de Raad 

vastgestelde bestemmingsplan Roosenhorst niet houdt aan de in het convenant vastgelegde 

2.000 m2 bebouwd oppervlak, de voor de afwijking daarvan voorgeschreven procedure voor 
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wijziging van het convenant niet heeft gevolgd en met de 4.000 m2 niet voldoet aan met 

het bestuursconvenant beoogde 85% bij de Duivenvoordecorridor passend groen. 

Ook is de gemeente Voorschoten niet dan wel onvoldoende ingegaan op onze daaromtrent 

ingediende brieven, zienswijzen en diverse malen ´inspreken´. Wij beschouwen dat als 

een tekortschieten in de motiveringsplicht. 

 

3. Strijd met het gewekte vertrouwen 

 

Jarenlang hebben Rijk, provincie en gemeente de bevolking voorgehouden, dat de 

Duivenvoordecorridor groen zou worden gehouden. In de gemeente Voorschoten mochten 

de burgers erop vertrouwen, dat het document “Van Glas naar Gras” het uitgangspunt 

vormde van het gemeentelijk handelen. Het vastgestelde bestemmingsplan uit 2011 

(waarin de 2.000 m2 wordt genoemd) zou een redelijke invulling van de 15% uit te geven 

kavels kunnen zijn, hoewel de precieze oppervlakken 'glas' niet bekend waren. Overigens is 

het bestemmingsplan Buitengebied met 2.000 m2 bebouwd oppervlak onherroepelijk 

vastgesteld. Ons beroep is dus met name gericht tegen de verhoging van 2.000 naar 4.000 

m2. 

Op 16 september 2013  informeert het College van B&W de Raad van de gemeente 

Voorschoten over een tekort op de grondexploitatie van € 0,5 mln.. In de voorgelegde 

alternatieve oplossingen wordt het verdubbelen van het bouwvolume naar 4.000 m2 als 

voorkeursoptie verkozen. 

De Vereniging OGLV verklaarde zich tegen deze variant (zie tijdlijn punt 12). 

Het door de Vereniging OGLV ontvangen antwoord van het College (zie tijdlijn punt 13) 

stelde de vereniging absoluut niet gerust en dus is de Vereniging zich nader gaan bezinnen 

op hetgeen in de Duivenvoordecorridor dreigde te gebeuren. Dat bleek in het voornemen 

van het College van B&W, zoals neergelegd in de adviesnota aan de Raad van 16 september 

2014 (zie tijdlijn punt 14), maar al te zeer gerechtvaardigd te zijn, omdat toen bleek dat 

het College er opnieuw voor koos om het verdubbelde bebouwd oppervlak te handhaven. 

De vereniging heeft daar onmiddellijk op gereageerd (zie tijdlijn punt 14) en daarin 

aangekondigd dat zij een meer fundamenteel antwoord op deze ontwikkeling in 

voorbereiding had, hetgeen zij op 9 november 2014 mede namens het Platform Duurzaam 

Voorschoten aan Raad en College heeft aangeboden (zie tijdlijn punt 15). 

 

In de loop van 2015 realiseerde de Vereniging OGLV zich, dat de trein wel erg hard aan het 

rijden was in de richting van bouwen op Roosenhorst. De vereniging heeft toen een 

twintigtal organisaties aangeschreven om steun te verkrijgen in haar verzet tegen het 

bouwen op Roosenhorst (zie tijdlijn punt 17). Dat resulteerde in een persbericht van        

25 september 2015 van toen 9 (later oplopend tot 14) organisaties (zie tijdlijn punt 18). In 

het vervolg spreken wij van de 'Groep van Organisaties'. In dat persbericht werd niet alleen 

onze verontrusting uitgesproken over de voorgenomen bouwplannen in de Duivenvoorde- 

corridor, maar was ook een oproep aan beide gemeenten vervat om in overleg te zoeken 

naar oplossingen. 

 

Met het voorgaande hebben appellanten duidelijk willen maken, dat decennialang 

volgehouden Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid bij de bevolking het vertrouwen 

heeft gewekt dat met de Duivenvoordecorridor uiterst zorgvuldig zou worden omgegaan en 

dat de kassen zouden verdwijnen en er een bescheiden woningbouw voor in de plaats zou 
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komen. In het document “Van Glas naar Gras” uit 2008 is dat tot in grote mate van detail 

uitgewerkt en in het vigerende bestemmingsplan vastgelegd. Zeker vanaf 2008 mocht de 

bevolking inclusief appellanten erop rekenen, dat de overheden zich zouden houden aan 

het gewekte vertrouwen, zoals ook neergelegd in het bestemmingsplan Buitengebied. Met 

het ophogen van het bebouwd oppervlak van 2.000 naar 4.000 m2 handelt de gemeente 

Voorschoten hiermee in strijd. 

 

Daarbij komt dat in het bestuursconvenant voorzien is in de rol van een supervisor als 

onafhankelijke adviseur van de gemeenten bij de uitvoering van het convenant. Daarmee 

werd de suggestie gewekt dat een deskundige adviseur de plannen zou beoordelen en 

daarover een onafhankelijk advies zou uitbrengen. De gemeenten hebben voor de rol van 

supervisor het Q-team ingesteld. Al in de toelichting op het voorontwerp- en het ontwerp-

bestemmingsplan omschrijft de gemeente het Q-team als een onafhankelijke adviseur die 

zelf plannen opstelt en die verder uitwerkt in kwaliteitseisen waaraan de gemeente zal 

moeten voldoen. In de praktijk heeft het Q-team zich gedragen als een gemeentelijk 

orgaan, onderworpen aan het gezag van de gemeente en niet als een deskundige en 

onafhankelijke adviseur. Dat moge blijken uit het feit dat de gemeente Voorschoten een 

overleg van appellanten met het Q-team heeft verboden (zie tijdlijn punt 27) en dat het Q-

team geen voor appellanten kenbare adviezen uitbrengt. Daarmee is het vertrouwen dat 

een deskundige en onafhankelijke adviseur de uitvoering van het convenant zou bewaken 

beschaamd. Daardoor heeft de gemeente gehandeld in strijd met het vertrouwensbeginsel 

waarop appellanten zich thans beroepen. 

 

4. Strijd met het zorgvuldig omgaan met de inbreng van onze organisaties 

 

In de tijdlijn is uitgebreid vermeld hoe het College en de Raad van de gemeente 

Voorschoten zijn omgegaan met de inbreng van appellanten in de periode 2014 t/m 2017. 

Wij stippen een aantal punten aan met een verwijzing naar de tijdlijn: 

- het niet nakomen van de toezeggingen uit het gesprek van 25 november 2015 (zie 

tijdlijn punt 20); 

- het direct daarna in gang zetten van de aanbestedingsprocedure voor de 4.000 m2 

(zie tijdlijn punt 21); 

- het negeren dan wel niet gemotiveerd terzijde leggen van het advies van de 

Provinciale Adviescommissie voor de Leefomgeving (zie tijdlijn punt 23); 

- het niet serieus ingaan op de door appellanten aangevoerde alternatieve 

bouwlocaties en financieringsvoorstellen in 2016 (zie tijdlijn punt 24, 26 en 34); 

- het voorstellen en vervolgens weer afblazen van het instellen van een onafhankelijke 

commissie om alternatieve financierings- en locatievoorstellen te bestuderen (zie 

tijdlijn punt 28 en 33); 

- de reactie op de door appellanten ingediende zienswijze op het voorontwerp-

bestemmingsplan (zie tijdlijn punt 29 en 49) en het ontwerp-bestemmingsplan (zie 

tijdlijn punt 50 en 55); 

- het omgaan met het verzoek aan twee oud-wethouders van de gemeente en het 

advies van die twee oud-wethouders over de door appellanten aangedragen 

alternatieven (zie tijdlijn punt 37 en 42 t/m 46). 
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Met deze punten (en overigens ook met andere punten uit de tijdlijn) hebben wij willen 

aantonen dat de gemeente nooit serieus aandacht heeft willen besteden aan de door ons 

aangedragen bezwaren en alternatieven. Achteraf bezien waren wij met onze kritiek en 

alternatieven op voorhand kansloos, omdat College en een meerderheid in de Raad zich 

gecommitteerd hadden aan het verhogen van het bouwvolume en de in gang gezette 

aanbestedingsprocedure. Wij vinden dat een uiterst onzorgvuldige gang van zaken, te meer 

omdat ons in overleg met het College, de Raad en de afzonderlijke fracties in de Raad 

telkens de indruk werd gegeven dat men zeer serieus zou omgaan met de door ons 

aangedragen opties. Ook voldoet de toelichting van het bestemmingsplan niet aan de eis 

van het Besluit ruimtelijke ordening (art. 3.1.6.1a Bro): “Een bestemmingsplan alsmede 

een ontwerp hiervoor gaan vergezeld van een toelichting, waarin zijn neergelegd: a. een 

verantwoording van de in het plan gemaakte keuze van bestemmingen (…)”. Van een 

deugdelijke verantwoording in de zin van een adequate weerlegging van onze bezwaren 

tegen de voorgestelde bebouwing van Roosenhorst is immers geen sprake. 

Appellanten beroepen zich er dan ook op dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met 

door appellanten aangedragen voorstellen en dus bij de voorbereiding van het bestreden 

besluit heeft gehandeld in strijd met het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel. 

 

5. Strijd met het evenredigheidsbeginsel 

 

Inwoners van Voorschoten hebben een gerechtvaardigd belang om de gemeente te houden 

aan de nakoming van rechtsgeldig gedane bestuurlijke toezeggingen en vastgestelde 

beleidsuitgangspunten. 

Voor een bedrag van enkele miljoenen mag toch een beginsel dat vastgelegd is in 

decennialang vigerend rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid niet opzij worden 

geschoven. De belangen van de bevolking in Voorschoten, de regio en Zuid-Holland worden 

onevenredig geschaad met woningbouw in de Duivenvoordecorridor van een omvang als 

thans door het bestreden besluit mogelijk wordt gemaakt. 

Om een financieel probleem van de gemeente op te lossen, wordt de weg gekozen van het 

aanpassen van een bestemmingsplan zonder dat belangen vanuit de ruimtelijke ordening 

(art. 1 WRO) daaraan ten grondslag liggen. Onzes inziens is er met het bestreden besluit 

juist geen ruimtelijke ordeningsbelang gediend en wegen de nadelige gevolgen ervan wel 

zwaar. 

Appellanten beroepen zich er dan ook op dat de gemeente heeft gehandeld in strijd met 

het evenredigheidsbeginsel. 

 

6. Strijd met het motiveringsbeginsel 

 

De gemeente heeft nooit voldoende gemotiveerd waarom de door ons aangedragen 

argumenten en alternatieven niet zouden voldoen. Wij hebben diverse malen aangegeven 

(zie in ons voorgaande betoog de punten 3 en 4), dat wij bereid waren mee te denken en 

alternatieve voorstellen aan te dragen. Daar hebben nooit serieuze besprekingen over 

plaatsgevonden, omdat de gemeente al lang bezig was met de aanbesteding van 

Roosenhorst en daar ook mee door wilde gaan. Hoewel de gemeente volgens de Ladder van 

duurzame verstedelijking gehouden is alternatieven voor bebouwing in het buitengebied 

serieus te onderzoeken, heeft ze dat nooit gedaan. 
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Appellanten menen dan ook dat de gemeente heeft gehandeld in strijd met het 

motiveringsbeginsel. 

 

7. Strijd met de wet: artikel 3.1.6, tweede lid, Bro (de Ladder van duurzame verstedelijking) 

 

Artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro schrijft voor: “De toelichting bij een 

bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een 

beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die 

ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom 

niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.”. 

De gemeente Voorschoten heeft zich eerder nooit serieus beziggehouden met de vraag of 

er wel behoefte was aan de ontwikkeling die op Roosenhorst werd voorzien. De veruit 

meest dominante motivering van de gemeente was namelijk altijd financieel: het geld dat 

was geïnvesteerd in het opkopen en slopen van kassen moest worden terugverdiend. 

In de concept-zienswijzennota bij het ontwerp-bestemmingsplan Roosenhorst wordt 

gesteld, dat er behoefte bestaat aan de categorie woningen die in Roosenhorst 

gerealiseerd worden. De toelichting op het ontwerp-bestemmingsplan ging slechts globaal, 

stellenderwijs en zonder adequate onderbouwing in op de behoefte aan dit soort woningen 

op Roosenhorst. In de concept-zienswijzennota wordt toegegeven dat de toelichting op dit 

punt “geactualiseerd” diende te worden. 

De gemeente heeft gemeend daarin te moeten voorzien door bij het vast te stellen 

bestemmingsplan een rapport te voegen van Companen - Advies voor woningmarkt en 

leefomgeving, getiteld “Ladderonderbouwing Roosenhorst - Definitief” d.d. 29 juni 2017. 

Uitgaande van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ beoogt dit rapport een 

onderbouwing te geven van nut en noodzaak en de ruimtelijke inpassing van de bebouwing 

van Roosenhorst. Hierbij wordt het aantal in de komende tien jaar per saldo te realiseren 

woningen vergeleken met de woningbehoefte in de regio’s Holland-Rijnland en 

Haaglanden. 

Wat betreft het aantal te realiseren woningen telt het rapport van Companen alleen de 

woningbouwplannen in onherroepelijk vastgestelde en in behandeling zijnde 

bestemmingsplannen mee (waarbij het bestaande aanbod en de zogenoemde ‘zachte’ 

plancapaciteit buiten beschouwing blijft). Volgens Companen bestaat in Holland-Rijnland 

ongeveer 2,5% van de woningbehoefte uit “dure koopwoningen in een landelijk 

woonmilieu”, terwijl de behoefte aan dat soort woningen in de regio Haaglanden ongeveer 

1,5% van de totale behoefte zou innemen. Het rapport geeft geen enkele verklaring voor 

dit toch vrij aanzienlijke verschil in behoefte aan dit soort woningen tussen beide regio’s. 

Ook maakt het rapport niet duidelijk wat het effect is van het feit dat er in beide regio’s 

wordt gerekend met nogal uiteenlopende prijzen voor dit soort koopwoningen. Het rapport 

maakt evenmin duidelijk wat precies onder “een landelijk woonmilieu” moet worden 

verstaan. De woonwijkjes en woonwijken die de gemeenten Leidschendam-Voorburg en 

Voorschoten nu realiseren en die ze nog van plan zijn te realiseren liggen weliswaar 

midden in een landelijke omgeving (dat is juist ook het bezwaar daartegen), maar die 

wijken en wijkjes (met tientallen tot honderden woningen) hebben zelf maar in beperkte 

mate een landelijk karakter. Anders dan het rapport van Companen het doet voorkomen, 

heeft Roosenhorst ook zeker niet “de opzet van een nieuwe buitenplaats”, zoals het 

rapport beweert; het is gewoon een woonwijkje met 40 à 50 woningen. 
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Dus is de stelling van Companen ook betwistbaar, dat “dergelijk woningen […] naar hun 

aard niet [kunnen] worden gerealiseerd in bestaand stedelijk gebied”, omdat “daarvoor 

[…] in bestaand stedelijk gebied de ruimte ontbreekt en […] het woonmilieu per definitie 

niet aanwezig [is].”. De stelling laat bijvoorbeeld ten onrechte een groot aantal woningen 

in Wassenaar-Zuid buiten beschouwing (en trouwens ook de door ons aangedragen 

alternatieven aan de randen van de Duivenvoordecorridor). 

Doordat het rapport van Companen ook alleen rekent met de woningbouwplannen in 

‘harde’ (onherroepelijk vastgestelde en in behandeling zijnde) bestemmingsplannen, blijft 

niet alleen de concurrentie met het bestaande aanbod van dit soort woningen in de 

omgeving (zoals bijv. in Wassenaar-Zuid) ten onrechte geheel buiten beschouwing, maar 

ook de concurrentie met hetzelfde soort woningen dat Leidschendam-Voorburg binnenkort 

wil bouwen in haar deel van de Duivenvoordecorridor (wat al bijna niet meer als ‘zachte’ 

plancapaciteit kan worden beschouwd). 

Al met al schiet het rapport van Companen tekort als onderbouwing van nut en noodzaak 

van de bebouwing van Roosenhorst. Het toont de behoefte aan die ontwikkeling niet aan 

en motiveert ook niet afdoende waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die 

behoefte kan worden voorzien. 

 

De tweede trede van de Ladder van duurzame verstedelijking is door de gemeente nooit 

betreden. Ook op de bij herhaling door ons aan de gemeente voorgehouden alternatieve 

mogelijkheden, welke met name in de bebouwde kom waren gelegen, is nooit serieus 

ingegaan, zoals onder punt 4 uitgebreid is beschreven. 

Appellanten zijn dan ook van mening dat de gemeente niet heeft voldaan aan artikel 3.1.6, 

tweede lid, Bro en aldus heeft gehandeld in strijd met de wet. 

 

Samenvattend 

 

Op grond van strijdigheid met het bestuursconvenant, het opgewekte vertrouwen dat de 

Duivenvoordecorridor groen zou blijven, het niet zorgvuldig omgaan met en niet voldoende 

gemotiveerd afwijzen van alle door appellanten aangedragen voorstellen en alternatieven, 

strijd met het evenredigheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

motiveringsbeginsel en het niet voldoen aan de voorschriften in het Besluit ruimtelijke 

ordening (strijd met de wet), verzoeken appellanten uw College het bestreden besluit te 

vernietigen en de gemeente Voorschoten te veroordelen in de proceskosten. 

 

Namens appellanten 

 

 

 

 

Mr. S.W.E. de Ruiter                                                  Mr. J.W. Sentrop 

voorzitter Vereniging OGLV                                       secretaris Vereniging OGLV 
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Tijdlijn bouwplannen Roosenhorst in de Duivenvoordecorridor (DVC) 

 

Deze tijdlijn is bedoeld ter adstructie van de gang van zaken rondom de bestemming Roosenhorst en 

refereert derhalve alleen aan zaken en documenten, die de gehéle corridor betreffen en zaken, 

documenten en contacten met de gemeente Voorschoten betreffende Roosenhorst. Uitdrukkelijk zijn dus 

niet meegenomen contacten met de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Leidschendam-Voorburg, 

voor zover niet relevant voor de bestemming Roosenhorst. Deze tijdlijn met bijlagen moet geacht worden 

integraal onderdeel te zijn van het beroepschrift. 

Tenzij anders aangegeven, zijn de bijlagen bij deze tijdlijn genummerd overeenkomstig de nummers van 

deze tijdlijn.  

 

Beleidslijnen voor de Duivenvoordecorridor i.h.a. 

1. Het Rijksbufferzonebeleid dateert uit 1958 en is opgezet om het aan elkaar groeien van stedelijke 

agglomeraties te voorkomen en die agglomeraties met duidelijke groene zones van elkaar te 

scheiden. De bufferzone Den Haag- Leiden-Zoetermeer is aangewezen in 1963 en was vanaf die tijd 

onderdeel van het Rijksbeleid. Deze bufferzone wordt tegenwoordig ook wel Duin, Horst en Weide 

genoemd. De Duivenvoordecorridor is een onderdeel van deze Rijksbufferzone. De begrenzing van 

deze bufferzone werd in 1989 vastgesteld door minister Alders. Intussen is het bufferzonebeleid 

geschrapt; de bescherming die het bood moest worden overgenomen door de rode contouren in 

streekplannen. 

Bufferzones worden door middel van bestemmingsplannen veilig gesteld, zo is dat toen 

geformuleerd.  

 

2. Op 11 januari 2001 ondertekenen de gemeenten Leidschendam, Voorschoten en Wassenaar het 

'Pact van Duivenvoorde', de intentieverklaring van de Rijksbufferzonegemeenten, om 'een 

strategische samenwerking aan te gaan voor behoud en versterking van de openheid, van de 

natuurlijke en landschappelijke waarden en van de cultuurhistorische waarden .... in de 

Rijksbufferzone binnen hun grondgebied'. Een van de overwegingen in het Pact luidt, ‘dat met name 

inspanningen verricht moeten worden voor het kerngebied Duivenvoordecorridor, omdat dat de 

meest kwetsbare schakel is in de Rijksbufferzone, en daarmee in de gewenste ecologische verbinding 

van het Groene Hart en het strandwallenlandschap, naast andere kwetsbare delen als de 

Landgoederenzone en de daartussen gelegen strandvlakte Duivenvoorde- en Veenzijdsepolder’. 

 

3. Op provinciaal niveau is op 19 februari 2003 het Streekplan Zuid-Holland West 2003 vastgesteld. Het 

centrale deel van de Duivenvoordecorridor met het landgoed Duivenvoorde is grotendeels 

aangewezen als natuurgebied terwijl de overige gronden van de aanduiding agrarisch gebied zijn 

voorzien (formeel: Agrarisch Gebied Plus). Andere relevante aanduidingen zijn:  

-  een groene verbinding conform de ecologische hoofdstructuur op het terrein van het landgoed 

Duivenvoorde,  

-  beschermd stads- en dorpsgezicht in de gemeente Voorschoten,  

-  status ‘topgebied cultureel erfgoed’ volgens de cultuurhistorische hoofdstructuur van de provincie 

Zuid-Holland.  
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Ook wijst de provincie Zuid-Holland in de nota Ruimte van 2004 de Duivenvoordecorridor opnieuw 

aan als Rijksbufferzone tussen de stedelijke regio's van Haaglanden en Leiden. Hoofddoelstelling is 

het handhaven van het overwegend groene karakter van deze buffer, zodat geen aaneengesloten 

stedelijke zone ontstaat tussen het stadsgewest Haaglanden en de regio Holland-Rijnland. 

 

4. Op 1 april 2004 ondertekenen de drie gemeenten van het Pact van Duivenvoorde een 

Samenwerkingsconvenant waarin de intentieverklaring van 2001 verder wordt uitgewerkt. In het 

convenant werd overwogen, dat ‘met name inspanningen verricht moeten worden voor het 

kerngebied Duivenvoorde corridor, zoals dat in de structuurvisie Duivenvoorde corridor van maart 

2003 is verwoord, omdat dat de meest kwetsbare schakel is in de groene bufferzone Duin, Horst en 

Weide, en daarmee in de gewenste ecologische verbinding van het Groene Hart en het 

strandwallenlandschap’. 
 

 

5. In de structuurvisie Duivenvoordecorridor uit 2005 van de gemeenten Voorschoten en 

Leidschendam-Voorburg wordt in grote lijnen de herinrichting van de Duivenvoordecorridor 

beschreven, waarin wordt aangegeven dat circa 80 ha aan agrarische gronden, tuinbouwgrond en 

bedrijfsgronden een nieuwe bestemming zullen krijgen. Voor de op te kopen glastuinbouwbedrijven 

zal dit betekenen dat het bebouwd oppervlak overeenkomstig het Provinciaal beleid met ca. 85% zal 

afnemen. Met deze aanpak zal de eerder door de overheden geïntroduceerde 'Rood voor Groen'-

gedachte voor het eerst op grote schaal in de praktijk worden gebracht (zie bijlage bij punt 7). 

 

6. Op 16 november 2007 wijzen de ministers van OCW en VROM een gebied van 28 km2  aan binnen de 

drie gemeenten Leidschendam, Voorschoten en Wassenaar als het grootste beschermd dorpsgezicht 

van Nederland (Beschermd Dorpsgezicht ‘Landgoederenzone Wassenaar-Voorschoten-

Leidschendam’) . Dat gebied valt goeddeels samen met het gebied van het Pact van Duivenvoorde.  
 

In december 2007 is het Visiedocument Duin, Horst en Weide, van rijksbufferzone tot regiopark 

gepubliceerd door de drie Pact van Duivenvoorde gemeenten. Het is een ontwikkelingsgerichte visie 

geworden, met een beschrijving van de kernkwaliteiten, kansen en bedreigingen voor het gebied en 

met het benoemen van activiteiten die de komende jaren opgepakt moeten gaan worden. 

 

7. Ter onderbouwing van de standpuntbepaling van de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en 

Leefbaar Voorschoten (hierna te noemen Vereniging OGLV) is in 2014 een document getiteld 'De 

Duivenvoordecorridor Beleidskaders' opgesteld. Dat document is onder dit nummer bijgevoegd.  

 

Afspraken over het verwijderen van de glastuinbouw 

8. In februari 2008 wordt in opdracht van de gemeente Voorschoten en de stichting Duivenvoorde (in 

de vorm van een brochure) een plan gepresenteerd 'Van Glas naar Gras': Een van de conclusies in 

hoofdstuk 3 luidt: 'Tussen Leidschendam-Voorburg en Voorschoten vormt de Duivenvoordecorridor 

een welhaast weldadig open gebied. Hier neemt men afstand van de hectiek van het stedelijke leven. 

(…) Naast de vele potenties zijn er ook knelpunten, die afbreuk doen aan de allure van de 

Duivenvoordecorridor, zoals de glastuinbouwcomplexen. Door deze glastuinbouwcomplexen om te 

vormen tot open landschap kan de Duivenvoorde corridor aan zeggingskracht winnen, meer dan 
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thans gaan functioneren als een landelijke buffer van enig formaat tussen de kernen van 

Leidschendam-Voorburg en Voorschoten (…) Maximaal 15% van het te saneren glasbestand wordt 

uitgegeven ten behoeve van de woningbouw of een andere 'rode' functie. Deze 15% is inclusief 

tuinen, ontsluiting en parkeren (zie blz. 31). Dit document is door het College van de gemeente 

Voorschoten aangenomen en in de commissie WRG van de Raad besproken. 

 

9. Op 19 februari 2008 (dus vrijwel tegelijk met het besluit onder punt 8) wordt een (geheim) 

Bestuursconvenant Duivenvoordecorridor gesloten tussen het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en de 

gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Pas begin 2016 is dit convenant door ons 

toedoen openbaar geworden. Daarin wordt ook gesproken over de sanering van het kassenbestand, 

waarvoor beperkte woningbouw mag plaatsvinden. In het convenant staat, ‘dat de ruimtelijke 

kwaliteit’ van de Duivenvoordecorridor zal worden verbeterd door de kassen en bedrijfsgebouwen in 

het gebied, die tezamen een oppervlak van 33 ha innemen, te vervangen door ‘maximaal 5 hectare’ 

woningen en ‘minimaal 28 hectare bij het bufferzonekarakter van dit gebied passend, extra groen’. 

Daarbij zal ook het groen bij de woningen een bijdrage moeten leveren aan ‘de voor dit deel van de 

Rijksbufferzone Den Haag, Leiden, Zoetermeer nagestreefde ruimtelijke kwaliteit’. 

De 15% grondoppervlak van de woongebouwen (5 van de 33 hectare) zijn hier dus èxclusief tuinen, 

ontsluiting en parkeren. Wel moet er minimaal 28 hectare groen worden gerealiseerd. 

Voor de gemeente Voorschoten is dit in bijlage 5 van het bestuursconvenant verbijzonderd voor het 

mogen bouwen van 2000 m2 ten noorden van de Kniplaan (het zogenoemde UB III gebied, later 

Roosenhorst geheten), zoals ook vastgelegd in de bestemmingsplan Buitengebied, dat daarmee een 

integraal onderdeel vormt van het bestuursconvenant. 

Voor de volledigheid voegen wij ook een overzicht van relevante passages ui de 

bestemmingsplannen Duivenvoordecorridor (d.d. 10 december 2015) in de Gemeente Voorschoten 

toe.  

 

10. In de zevende partiële herziening van het Streekplan Zuid-Holland West 2003 

Duivenvoordecorridor/ Westland c.a. uit 2008 worden de randvoorwaarden voor de toekomstige 

functieverandering in de corridor vastgelegd. Voorwaarde: maximaal 15% van het oppervlak van de 

te verwijderen opstallen mag gebruikt worden voor woningbouw (5 hectare bebouwd oppervlak) en 

85% voor het realiseren van extra groen passend bij het bufferzonekarakter.  

 

11. 30 juni 2011. Vaststelling Beeldkwaliteitsplan DVC door de gemeenteraad van Voorschoten. 

Woningbouw is mogelijk binnen een beperkt aantal typologieën: buitenplaatsen, boerderijen, 

gebouwen in het lint. Dit Beeldkwaliteitsplan komt in de plaats van de welstandnota, v.w.b. de DVC.  

 

De gemeente Voorschoten verhoogt het te bebouwen oppervlak 

12. In een adviesnota van 16 september 2013 informeert het College van B&W van de gemeente 

Voorschoten de Raad, dat op de locatie Roosenhorst een verlies dreigt en dat het meest gerede 

alternatief is om het grondoppervlak van de te bouwen huizen te verdubbelen van 2000 m2 tot 4000 

m2.  

In een brief van de Vereniging OGLV aan de Gemeenteraad van Voorschoten van 11 november 2013 

wordt krachtig stelling genomen tegen deze ontwikkeling. 
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In een door de Raad aangenomen motie (21 november 2013) wordt het voorstel van het College 

geamendeerd, in die zin dat de verhoging van 2000 m2 naar 4000 m2 als uitgangspunt wordt 

aanvaard, maar ook wordt aan het College gevraagd om te onderzoeken of er alternatieven in de 

plaats van woningbouw kunnen worden gevonden. Later zal blijken, dat dat onderzoek (uitgevoerd 

door Carnegie Consult) niets heeft opgeleverd. Als enige mogelijkheid blijft nog een tijdje het 

aanleggen van een natuurbegraafplaats op de onderzoekstafel liggen, maar ook het alternatief van 

natuurbegraven sterft later een stille dood. 

 

13. Op 13 januari 2014 ontvangt de Vereniging OGLV een antwoord van de gemeente op haar brief van 

11 november 2013. In het antwoord van de gemeente wordt betoogd, dat er nog naar (tijdelijke) 

alternatieven wordt gekeken, maar ook dat de ontwikkeling van 4000 m2 nog voldoende ruimte laat 

voor groen en water, inclusief tuinen. 

 

14. 16 september 2014 stuurt de gemeente Voorschoten een adviesnota aan de Raad betreffende 

Uitwerkingsgebied UW III (in het bestuursconvenant UB III genoemd) Roosenhorst. De volgende 

beslispunten staan vermeld: 

- De ontwerpstudie UW III Roosenhorst te hanteren als uitgangspunt voor de verdere uitwerking 

naar een definitief ontwerp. 

- Kennis te nemen van het rapport Quick scan verdienmogelijkheden in de Duivenvoordecorridor 

van Carnegie Consult. 

- Het college de opdracht te geven de benodigde bestemmingsplanwijziging, dat een maximaal 

bebouwd oppervlak van 4000 m2 toe staat, voor te bereiden. 

- De geactualiseerde grondexploitatie DVC met een saldo van € 576.966 nadelig op netto 

contante waarde per 1-1-2014 en de hiervoor benodigde mutaties in de voorziening DVC en de 

Risicoreserve Grondexploitaties vast te stellen. 

- Voor het kansrijke model natuurbegraven een onderzoekskrediet van € 25.000 beschikbaar te 

stellen en dit te dekken uit de VRG. 

- De hierop betrekking hebbende begrotingswijzigingen vast te stellen. 
 

Op 8 oktober 2014 stuurt de Vereniging OGLV een brief aan de Raad waarin zij aangeeft dat haar 

vermoeden, dat de Gemeente Voorschoten een woonwijkje van circa 40 huizen wil bouwen op de 

locatie Roosenhorst, alleen maar meer wordt bevestigd. De vereniging herhaalt haar oproep om over 

de ontstane situatie met de gemeente Leidschendam-Voorburg en de Provincie te overleggen hoe 

deze ontwikkeling kan worden voorkomen. De vereniging kondigt een meer omvattende notitie over 

de Duivenvoordecorridor aan. 

In de Raad van 20 november wordt door de Raad conform het advies van het College besloten. 

 

 

15. Op 9 november 2014 biedt de Vereniging OGLV, mede namens het Platform Duurzaam 

Voorschoten, de aangekondigde, meer omvattende notitie inzake de ontwikkelingen in de 

Duivenvoordecorridor aan College en Raad van de gemeente aan. In deze notitie wordt krachtig 

geageerd tegen de enkelvoudige financiële benadering van het probleem en gepleit voor een brede 

bestuurlijke aanpak om de toekomst van de Duivenvoordecorridor veilig te stellen. Tevens wordt er 

melding van gemaakt, dat de voorgenomen ontwikkelingen op Roosenhorst, een wijziging van het 
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bestemmingsplan noodzakelijk maken. De vereniging kondigt aan, dat zij - als die 

bestemmingsplanwijziging in procedure wordt gebracht - daartegen een juridische procedure zal 

aanspannen. 

 

16. Diverse malen wordt in het voorwoord van de Nieuwsbrief van de Vereniging OGLV de noodklok 

geluid over de ontwikkelingen in de Duivenvoordecorridor onder de noemer dat het groen geen stem 

heeft en geen directe opbrengst genereert en het dus altijd aflegt tegen bebouwing, zeker voor een 

gemeente met een groeiend financieel probleem. 

 

Organisaties verenigen zich voor het groen houden van de Duivenvoordecorridor 

17. Op 20 juli 2015 wordt door de vereniging OGLV een brief gestuurd aan een twintigtal lokale en 

regionale organisaties waarin de ontwikkelingen in de Duivenvoordecorridor wordt geschetst en 

waarin gevraagd wordt om steun in de strijd om de Duivenvoordecorridor groen te houden. 

 

18. Aan deze oproep wordt in brede kring gehoor gegeven en al op 25 september 2015 wordt een 

persbericht gelanceerd, waarin negen organisaties (later oplopend tot 14 organisaties) zich 

uitspreken voor het openhouden van de Duivenvoordecorridor. De organisaties verklaren dat zij 

zich bewust zijn van de financiële problemen van de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-

Voorburg en spreken de bereidheid uit met de gemeenten te zoeken naar alternatieve wegen om die 

problemen aan te pakken. In het vervolg zullen wij spreken over de 'Groep van Organisaties'. 

 

19. Op 11 november 2015 dient de Groep van Organisaties een zienswijze in op het 

ontwerpbestemmingsplan Laantje van Van Wissen. Kern van deze zienswijze is, dat de Groep van 

Organisaties vindt dat er een integrale visie op de bebouwing in de Duivenvoordecorridor moet 

worden ontwikkeld en niet zoals in dit ontwerpbestemmingsplan per deelgebied; dat is al eerder 

gebeurd in het bestemmingsplan Haagwijk en dreigt ook weer te gebeuren in het bestemmingsplan 

Roosenhorst. De Groep van Organisaties heeft  aangegeven zich niet verder te zullen verzetten tegen 

het ontwerpbestemmingsplan voor het Laantje van Van Wissen als het gesprek over die integrale 

aanpak maar aan de orde komt. Zie ook punt 25.  

 

Groep van Organisaties kondigen alternatieven voor Roosenhorst aan 

20. Op 25 november 2015 heeft een delegatie van de Groep van Organisaties een overleg met de 

wethouders Beimers en Bremer van de gemeente Voorschoten. De Groep van Organisaties heeft na 

de publicatie van hun persbericht van 25 september herhaaldelijk op dit overleg moeten aandringen. 

Door de Groep van Organisaties wordt er op aandrongen om te zoeken naar alternatieve 

bouwlocaties in de gemeente, binnen de bebouwde kom of aan de rànden van de 

Duivenvoordecorridor, maar niet er midden in, zoals de gemeente op Roosenhorst wil. In het gesprek 

zeggen wethouders toe mee te willen denken en werken aan het onderzoeken van alternatieven. Zij 

doen de toezegging ons de kadastrale gegevens ter beschikking te stellen van de eigenaren in het 

relevante deel van de Duivenvoordecorridor en actief mee te willen denken over alternatieve 

bouwlocaties. 

Later zal blijken dat beide toezeggingen niet worden nagekomen.  
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21. Op 27 november 2015 (twee dagen na het gesprek dat hierboven onder punt 20 is vermeld!) 

ontvouwt het College van B&W in een brief aan de Raad de plannen voor het aanbesteden van 

Roosenhorst en het voorontwerpbestemmingsplan Roosenhorst. De aanbesteding beoogt één 

integrale aanpak van het bouw- en woonrijp maken van de locatie, alsmede de 

vastgoedontwikkeling. Er is sprake van een selectiefase en een gunningsfase , die resp. medio 2016 

en eind 2016 moeten zijn afgerond. De verwachting wordt uitgesproken, dat in januari 2016 de 

aanbestedingsstukken gereed zijn en het voorontwerpbestemmingsplan vrijgegeven kan worden 

voor de inspraak. In die brief draagt de gemeente ook de plannen voor een natuurbegraafplaats ten 

grave. 

 

Partiële wijziging Provinciale Verordening Ruimte 2014 

22. In 2015 is door de Provincie Zuid-Holland een partiële wijziging van de Verordening Ruimte en het 

Programma Ruimte aan de orde gesteld, o.a. inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 ha buiten 

bestaand stads- en dorpsgebied. Voor wat betreft de Duivenvoordecorridor is mede n.a.v. een 

zienswijze van de Gemeente Voorschoten mogelijk gemaakt om in de Duivenvoordecorridor als 

uitzondering op de verordening Ruimte enige woningbouwlocaties groter dan 3 ha te realiseren. 

Deze uitzondering wordt toegevoegd aan tabel 1 bij de verordening Ruimte en aangeduid op de 

bijbehorende kaart. 

Ook wordt art 2.1.1. de Ladder van Duurzame verstedelijking van de Verordening Ruimte daarop 

aangepast en worden de afspraken met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten in 

het Programma Ruimte vermeld: 'Maximaal 15% van het oppervlak van de gesloopte kassen en 

bedrijfsgebouwen mag voor woongebouwen worden bestemd. De rest van de gronden wordt benut 

voor het realiseren van de groendoelstellingen. 

Op 16 december zijn deze wijzigingen door Provinciale Staten aangenomen. 

 

Advies van de Provinciale Adviescommissie voor de Leefomgeving  

23. Op 4 januari 2016 brengt de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) een 

advies uit over de Duivenvoordecorridor. De PAL constateert, dat de bouwplannen van de beide 

gemeenten de open en groene kwaliteit van de Duivenvoordecorridor ondergraven en beveelt aan 

om vast te houden aan het provinciaal beleid om deze corridor open en groen te houden, de 

gemeenten meer tijd te gunnen om uit de financiële problemen te geraken en het zoekgebied voor 

alternatieve plannen om gemeentelijke inkomsten te genereren te vergroten. 

 

Groep van organisaties presenteren alternatieven 

24. Op 4 januari 2016 schrijft de Groep van Organisaties een brief aan de fractievoorzitters van de 

politieke partijen in de gemeenteraad van Voorschoten waarin de Groep refereert aan overleg met 

alle fracties afzonderlijk. In dat overleg zijn zorgen geuit over de plannen van de gemeente 

Voorschoten om de bouwplannen voor Roosenhorst voort te zetten. De Groep bepleit een onderzoek 

naar alternatieve bouwlocaties zowel buiten de Duivenvoordecorridor als – zo nodig - aan de randen 

van de Duivenvoordecorridor tegen de bebouwde kom van het dorp aan, om hiermee de financiële 

consequenties van de opkoop en de sloop van kassen op te vangen. De Groep  kondigt ook een eigen 

inventarisatie aan van mogelijke alternatieve bouwlocaties. Vanaf haar eerste persbericht op 25 

september 2015 heeft de Groep van Organisaties de bereidheid uitgesproken mee te zoeken naar 
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alternatieven om de investeringen in de Duivenvoordecorridor te helpen terugverdienen en zich niet 

beperkt tot verzet tegen de bebouwing op Roosenhorst. 

 

25. Op 7 januari 2016 spreekt de Groep van Organisaties tijdens het Raadsspreekuur in over het 

bestemmingsplan voor het 'Laantje van Van Wissen´. Daarin licht de Groep de door haar ingediende 

zienswijze toe, waarin zij zich niet verzet tegen dit bestemmingsplan, maar vraagt om een integrale 

benadering van de Duivenvoordecorridor en af te zien van partiële plannen, waardoor salamigewijs 

bouwplannen in de Duivenvoordecorridor mogelijk worden gemaakt. 

 

26. Op 26 januari 2016 biedt de Groep van Organisaties met een elektronische brief aan alle 

fractievoorzitters haar inventarisatie van alternatieve bouwlocaties aan met het verzoek om het 

College te vragen de aangedragen opties (met de Groep) verder uit te werken. De Groep doet dit 

verzoek in een vertrouwelijke brief, omdat ze de (eventuele) onderhandelingspositie van de 

gemeente bij grondruil niet wil schaden. In de begeleidende brief benadrukt de Groep, dat de 

inventarisatie een eerste-ordebenadering is. In de brief roept de Groep ook de deelname van het 

gemeentelijk apparaat in om de alternatieven verder uit te werken. 

De Groep heeft een twintigtal opties in beschouwing genomen en die onderscheiden in ´kansrijk´ en 

´minder kansrijk´. Juist de ´kansrijke´ opties zouden nader met de gemeente in beschouwing moeten 

worden genomen. 

Op 5 februari biedt de Groep de door haar uitgevoerde inventarisatie, met hetzelfde verzoek, ook 

aan het College van B&W (wethouders Bremer en Beimers) aan. 

 

27. Op diverse momenten in 2016 probeert de Groep van Organisaties een overleg te entameren met 

het Q-team, dat belast is met het adviseren over en het toezicht houden op de kwaliteit van de 

ontwikkelingen in de Duivenvoordecorridor. Het Q-team is in de plaats getreden van de 'supervisor', 

zoals omschreven in hoofdstuk VI van het bestuursconvenant. De adviezen van het Q-team aan de 

gemeenten moeten er dus toe leiden, dat de ruimtelijke kwaliteit van alle plannen wordt 

geoptimaliseerd. 

De voorzitter van het Q-team verklaart zich bereid tot overleg met de Groep, maar van de zijde van 

de gemeente wordt dat overleg niet toegestaan. De Groep wordt verwezen naar een presentatie van 

het Q-team in de Raad, die op 12 april 2016 plaats vindt, maar waar de Groep geen vragen mag 

stellen. Nu het Q-team niet in staat wordt gesteld om naar buiten verantwoording af te leggen en de 

adviezen van het Q-team niet als zelfstandig document beschikbaar worden gesteld, rijst de vraag of 

het in de plaats treden van de Supervisor door het Q-team wel strookt met de omschrijving van die 

taak in het bestuursconvenant. 

 

28. Op 7 april 2016 wordt namens de Groep van Organisaties ingesproken bij de Commissie WRG 

terzake van een in de Commissie WRG te voeren debat over de toekomst van de 

Duivenvoordecorridor. In het debat van de Commissie WRG komt de idee op om een onafhankelijke 

commissie in te stellen, die alle financiële mogelijkheden, buiten maar ook bínnen het gemeentelijk 

domein zou moeten onderzoeken die de financiële noodzaak om op Roosenhorst te bouwen kunnen 

voorkomen. In de Commissie WRG krijgt dit idee brede steun. 

 

Het voorontwerp bestemmingsplan Roosenhorst 
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29. Op 23 april 2016 dient de Groep van Organisaties een zienswijze in op het voorontwerp-

bestemmingsplan Roosenhorst. Kern van het bezwaar is, dat het bebouwen van 4000 m2 niet in 

overeenstemming is met het plan `Van Glas naar Gras´ en ook niet met de verdeling maximaal 15% 

bebouwd oppervlak en minimaal 85% groen uit de bestuursovereenkomst van 19 februari 2008 (zie 

punt 9), zeker niet door de verdubbeling van 2000 naar 4000 m2. 

Ook geeft het gebrek aan uitwerking in het voorontwerp weinig houvast voor een serieus 

commentaar. 

 

30. Op 24 mei 2016 heeft een vertegenwoordiging van de Groep van Organisaties  een ambtelijk overleg 

over de procedure rondom het bestemmingsplan Roosenhorst. Het is een overleg dat op verzoek 

van de Groep plaatsvindt om meer zicht  te krijgen op de procedure van het bestemmingsplan, mede 

in relatie met de aanbestedingsprocedure en mede n.a.v. een informatiebrief van de gemeente van 1 

maart 2016. Het is een nietszeggend overleg, waar de delegatie van de Groep vragen stelt, waarop 

slechts algemene en/of afhoudende antwoorden komen.  

 

31. De Groep van Organisaties wil in beide gemeenten en op Provinciaal niveau bredere bekendheid 

geven aan de problematiek van de Duivenvoordecorridor. Een groot deel van de bevolking realiseert 

zich volgens de Groep namelijk niet wat er in de Duivenvoordecorridor te gebeuren staat. Ter 

informatie van de burgers en bestuurders geeft de Groep een brochure uit over de waarde en de 

betekenis van de Duivenvoordecorridor: 'Groen of Rood'. 

Met de brochure genereert de Groep van Organisaties  bekendheid en aandacht voor de 

Duivenvoordecorridor ter voorbereiding op een te lanceren ondertekening van een petitie, gericht 

aan beide gemeenten. 

 

De groep van Organisaties lanceert een petitie 

32. Op 6 juni 2016 lanceert de Groep van Organisaties haar petitie en stelt die voor ondertekening open. 

Het persbericht daarover is hier bijgevoegd. 

 

Worden de alternatieven van de Groep serieus genomen? 

33. Op 23 juni 2016 spreekt de Groep van Organisaties in tijdens het Raadsspreekuur voor de 

Raadsvergadering op 7 juli. De Groep spreekt haar teleurstelling erover uit, dat de instelling van een 

onafhankelijke commissie, die alle mogelijkheden buiten maar ook binnen het gemeentelijk domein 

zou moeten onderzoeken om de tekorten op de aankoop van kassen in de Duivenvoordecorridor te 

delgen, is verlaten en dat er slechts een onderzoeksopdracht aan twee bureaus zal worden gegeven 

om externe subsidiemogelijkheden te onderzoeken, die Voorschoten zou kunnen aanboren om het 

financiële tekort op Roosenhorst te dekken. Dergelijke subsidiemogelijkheden op Provinciaal, Rijks en 

Europees niveau lijkt de Groep van Organisaties illusoir, omdat het neerkomt op het delgen van een 

gemeentelijk tekort in de onroerend goed sfeer, ontstaan door een te ruimhartig aankoopbeleid. 

Inmiddels loopt de aanbestedingsprocedure voor Roosenhorst gewoon door, wat het zoeken naar 

alternatieven - bedoeld of onbedoeld - steeds minder kansrijk maakt en de aanbestedingsprocedure 

absolute voorrang geeft. 
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34.  Op 24 juni 2016 ontvangt de Groep van Organisaties een - ambtelijke - reactie (gedateerd 23 juni 

2016) van de gemeente op haar notitie over alternatieve bebouwingslocaties. Hoewel daarover - 

ondanks herhaald aandringen van de Groep - nooit enig inhoudelijk of procedureel overleg heeft 

plaatsgevonden, worden alle door de Groep aangedragen opties in de brief afgeserveerd. Werkelijk 

geen enkel voorstel blijkt de gemeente aan te spreken. De brief van de gemeente gaat zelfs niet in op 

de door de Groep zelf gemaakte kanttekeningen. De voorstellen voor gebieden waar de gemeente 

geen eigendomspositie heeft worden zonder meer afgewezen en op grondruilopties wordt niet 

ingegaan. Ondanks alle soms jarenlange expertise van leden van de Groep  op het gebied van de 

ruimtelijke ordening is de Groep volgens de gemeente kennelijk toch niet in staat enig zinnig voorstel 

te genereren! 

 

Toch nog overleg met de gemeente Voorschoten? 

35. In een voorwoord in de Nieuwsbrief van OGLV bestempelt de voorzitter van OGLV de 

onderzoeksopdracht naar subsidiemogelijkheden voor het delgen van de tekorten op de aankoop en 

sloop van kassen in de Duivenvoordecorridor als 'het zoeken van Sinterklaas', omdat het een 

kansloze exercitie is. Omtrent (de uitkomsten van) het onderzoek is ook nooit meer iets vernomen. 

 

36. In een gesprek van een delegatie van de Groep van Organisaties met het College van B&W op 11 juli 

2016 uit het College kritiek op het feit dat er twijfel wordt geuit t.a.v. de serieuze pogingen van de 

gemeente om alternatieve financieringsbronnen te zoeken. In dat gesprek wordt afgesproken dat 

een serieus en inhoudelijk overleg met de wethouders over de door de Groep  aangedragen 

alternatieven zal plaatsvinden. 

 

37. Eveneens op 11 juli 2016 wordt bij de burgemeester het voorstel neergelegd om een aantal 

onafhankelijke personen aan te wijzen, die een nader onderzoek zouden kunnen uitvoeren naar de 

door de Groep voorgestelde alternatieven. De namen worden genoemd van twee oud-wethouders 

van de gemeente, de heren Ten Have en Van Leeuwen. 

De burgemeester zal dit voorstel met een positieve insteek van zijn kant in het College aan de orde 

stellen. Het antwoord is teleurstellend: het College wijst die optie af. 

De Groep van Organisaties besluit die mogelijkheid zelf nader uit te werken. 

 

De groep van organisaties biedt een nader uitgewerkt alternatief voor Roosenhorst aan 

38. Op 21 augustus 2016 biedt de Groep van Organisaties aan het College van B&W een  notitie aan met 

een nader gepreciseerde invulling van de opties, die als alternatief voor het bouwen op Roosenhorst 

in de Duivenvoordecorridor zouden kunnen fungeren. De groep geeft daarbij een eerste-

ordebenadering van de inkomsten die daarmee kunnen worden gegenereerd. 

 

39. In vervolg op de afspraken van 11 juli 2016 vindt op 25 augustus 2016 over de notitie van de Groep 

ook een gesprek plaats met de wethouders Bremer en Beimers. Hoewel de wethouders de door ons 

voorgestelde OZB-verhoging wel aan de gemeenteraad willen voorleggen en zij tenminste één van 

onze bebouwingsalternatieven het onderzoeken waard vinden, komen de corridorgenoten en het 

college in het gesprek toch niet nader tot elkaar. In een mail aan beide wethouders van 26 augustus 

2016 geeft de voorzitter van de Groep in een mail aan de wethouders zijn visie op dat gesprek. 
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40. Met een brief van 15 september 2016 reageert de gemeente  op de door Groep van Organisaties op 

21 augustus ingediende voorstellen. Anders dan in het gesprek met beide wethouders op 25 

augustus worden in de brief alle door de Groep aangedragen alternatieven afgewezen. Het College 

zegt zich te blijven inspannen voor alternatieve financiering voor de bouw in de 

Duivenvoordecorridor, maar geeft aan dat dat voor Roosenhorst niet meer relevant is. 

 

41. Aanbieden petitie. Op 29 september 2016 biedt de voorzitter van de Groep van Organisaties aan de 

Raad van de gemeente Voorschoten de petitie met 1250 handtekeningen aan. Een applaus valt de 

Groep ten deel, maar met een applaus voorkom je het bouwen in de Duivenvoordecorridor niet! 

 

Twee oud-wethouders van Voorschoten adviseren over alternatieven voor Roosenhorst 

42. De Groep van Organisaties besluit zelfstandig advies te vragen aan beide eerder genoemde oud-

wethouders. De oud-wethouders Ten Have en Van Leeuwen bieden een rapportage van hun 

bevindingen op 4 oktober aan de Groep aan. 

Op 6 oktober geeft de Groep daarover een persbericht uit: het advies van beide oud-wethouders 

geeft aan dat zij een aantal van de voorstellen van de 14 organisaties van eind augustus realistisch 

vinden en dat die voorstellen gezamenlijk een potentiële waarde vertegenwoordigen in dezelfde 

orde van grootte als de gemeente verwacht te verwerven door verkoop en bouw op Roosenhorst. De 

Groep van organisaties brengt daar een persbericht over naar buiten zonder daarin overigens de 

concrete mogelijke alternatieve locaties prijs te geven. 

 

43. Op 6 oktober 2016 wordt namens de Groep van Organisaties bij de Commissie WRG ingesproken, 

waarin de Groep de gang van zaken in de afgelopen periode nog eens op een rijtje zet en de 

commissie vraagt er bij het College op aan te dringen geen verdere besluitvorming over Roosenhorst 

te doen plaatsvinden totdat de partijen zich hebben kunnen buigen over het advies van de twee oud-

wethouders inzake deze kwestie. De uitkomst van de discussie in de Commissie WRG is volgens de 

Groep, dat het aan het presidium zal worden voorgelegd of met beide oud-wethouders een besloten 

bijeenkomst kon worden gehouden nadat het College in de gelegenheid was gesteld om op het 

advies te reageren. 

 

44.  Persbericht coalitiepartijen. Een dag later (op 7 oktober 2016) publiceren de drie coalitiepartijen in 

de gemeenteraad (VVD, CDA en ONS) in een persbericht hun opvatting dat de plannen van het 

College voor de bouw op Roosenhorst doorgang kunnen en moeten vinden. 

In een brief van 14 oktober 2016 aan de fractievoorzitters van die partijen spreekt de voorzitter van 

de Groep van Organisaties zijn verbazing en verontwaardiging uit over een dergelijke onzorgvuldige 

gang van zaken. 

 

45. Op 31 oktober 2016 vindt een overleg plaats tussen het College, vertegenwoordigd door de 

wethouders Bremer en Beimers, de beide oud wethouders en vertegenwoordigers van de Groep 

van Organisaties, waarin het advies van beide oud-wethouders wordt besproken. In dat gesprek 

kunnen de wethouders niet ontkennen dat in de door de oud-wethouders positief beoordeelde 

opties van de Groep  inderdaad kansen schuilen. 
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46. Op 1 november 2016 vindt een besloten overleg van de Raad plaats met vertegenwoordigers van de 

Groep van Organisaties en beide oud-wethouders. Zij worden in de gelegenheid gesteld hun adviezen 

nader toe te lichten en vragen vanuit de Raad te beantwoorden. Er blijkt intussen een 'geheime' 

notitie van het College bij de Raad te liggen, die de Groep en ook de beide oud-wethouders niet 

kennen. Uit uitlatingen van diverse raadsleden begrijpt de Groep dat het college alle voorstellen van 

de Groep en het advies van beide oud-wethouders naast zich neerlegt. 

 

47. In een voorwoord van de Nieuwsbrief van OGLV geeft de voorzitter van OGLV een korte terugblik op 

de recente gang van zaken in het overleg met College en Raad van Voorschoten. 

 

48. Gedateerd op 28 oktober 2016 ontvangt de Groep van Organisaties een reactie van het College op 

de alternatieve voorstellen Duivenvoordecorridor. 

 

De gemeente Voorschoten gaat voort met het bestemmingsplan Roosenhorst 

49. Op 20 januari 2017 brengt het College van B&W het ontwerpbestemmingsplan Roosenhorst naar 

buiten, en reageert daarbij op de door OGLV namens de Groep van Organisaties ingediende reactie 

op de publicatie van het voorontwerp-bestemmingsplan Roosenhorst. Alles is volgens het College 

helemaal in orde en van enige strijd met wat dan ook is geen sprake. In de brief wordt verder 

gemeld, dat het (aangepast) ontwerp-bestemmingsplan Roosenhorst van 3 februari tot en met 17 

maart 2017 ter visie zal liggen. 

 

50. Op 16 maart 2017 dient de Vereniging OGLV namens de Groep van Organisaties (op dat moment zijn 

het er 12; een organisatie dient een zienswijze in die overeenkomstig is) een zienswijze op het 

ontwerpbestemmingsplan Roosenhorst. 

 

51. Op 23 mei 2017 legt het College het bestemmingsplan Roosenhorst ter vaststelling voor aan de Raad, 

waarin tevens een reactie wordt gegeven op de zienswijzen die op het ontwerpbestemmingsplan 

zijn ingediend. 

 

52. Op 15 juni 2017 wordt namens de Groep van Organisaties, die een zienswijze hebben ingediend, 

door vijf organisaties ingesproken in het Raadsspreekuur. 

 

53. Op 5 juli stuurt de voorzitter van de Groep van Organisaties een brief aan de Raad, waarin hij erop 

aandringt de vaststelling van het bestemmingsplan Roosenhorst uit te stellen dan wel aan te 

houden tot de alternatieven voldoende diepgaand in beschouwing zijn genomen. 

 

54. In zijn vergadering op 6 juli 2017 stelt de Raad het bestemmingsplan zoals het door het College aan 

de Raad is voorgelegd ongewijzigd vast. 

 

55. Op 17 juli 2017 ontvangt de verenging OGLV een brief van de gemeente betreffende de vaststelling 

van het bestemmingsplan Roosenhorst, waarin ook een - negatieve - reactie is gegeven op de 

ingediende zienswijzen 
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56. Ter visie legging. Het vastgestelde bestemmingsplan Roosenhorst wordt van 25 augustus tot en met 

6 oktober 2017 ter visie gelegd. 



Lijst van bijlagen  

De nummers corresponderen met de tijdlijn 

Beleidslijnen voor de Duivenvoordecorridor i.h.a. 

1. Uit Jubileumboek 50 jaar Rijksbufferbeleid (2008). 

2. Pact van Duivenvoorde, intentieverklaring Rijksbufferzonegemeenten (2001). 

3. Streekplan Zuid-Holland West 2003 (niet bijgevoegd) 

 Uittreksel Nota Ruimte van 2004, Kabinetsstandpunt. 

4. Pact van Duivenvoorde, Samenwerkingsconvenant drie gemeenten (2004). 

5. Structuurvisie Duivenvoorde, gemeente Voorschoten en Leidschendam-Voorburg (2005). (niet  

            bijgevoegd)                                                       

6.1. Aanwijzing tot Beschermd Dorpsgezicht, ‘Landgoederenzone Wassenaar-Voorschoten-

Leidschendam (2007), Rijk (ministeries van OCW en VROM). 

6.2. Landschapsontwikkelingsplan LOP Duin, Horst & Weide, Brons en partners in opdracht van drie 

Pact van Duivenvoorde gemeenten, voorblad en blz. 58 & 59 (febr. 2012). 

7. De Duivenvoorde corridor, Beleidskaders, Vereniging OGLV (2014). 

 

Afspraken over het verwijderen van de glastuinbouw 

8. Brochure ‘Van Glas naar Gras’, Bosch en Slabbers landschapsarchitecten in opdracht van 

gemeente Voorschoten en de stichting Duivenvoorde (febr. 2008). 

9.1. Bestuursconvenant Duivenvoorde tussen Ministerie VROM, de provincie Zuid-Holland en de 

gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten (febr. 2008).  

9.2. Uitvoeringsovereenkomst Groenafspraken ‘Duivenvoordecorridor’, tussen de provincie Zuid-

Holland en de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten (dec. 2007). 

9.3. Advies atelier Rijksbouwmeester (Ministerie VROM, juli 2007). 

9.4. Bestemmingsplan Buitengebied Voorschriften, Gemeente Voorschoten, bijlage bij 

bestuursconvenant (febr. 2008). 

9.5. Bestemmingsplannen Duivenvoordecorridor d.d. 10-12-2015 met o.a. A1 Bestemmingsplan 

Buitengebied 2010 vastgesteld 13-06-2012 (onherroepelijk, in werking) en art. 9 Uit te werken 

Buitenplaats II – UB II en art. 10 Uit te werken Buitenplaats III – UB III.  

9.6. Overeenkomst Integrale Groen Ontwikkeling ‘Duivenvoordecorridor’ , tussen de provincie 

Zuid-Holland en de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten (april 2009). 

10. Zevende partiële herziening van het Streekplan Zuid-Holland West 2003 (2008).(niet 

bijgevoegd) 

11. Beeldkwaliteitsplan DVC (2011). 



De gemeente Voorschoten verhoogt het te bebouwen oppervlak 

12.1. Adviesnota College van B&W Voorschoten aan de Raad, Projectaanpak Duivenvoordecorridor 

(16 sept. 2013). 

12.2. Brief Vereniging OGLV aan de Gemeenteraad ‘Projectaanpak Duivenvoordecorridor 

Uitwerkingsgebied III (nov. 2013). 

12.3. Amendement 133 VVD &CDA aangenomen in Gemeenteraad projectaanpak DVC (nov. 2013). 

13. Beantwoording brief over projectaanpak Duivenvoordecorridor Uitwerkingsgebied III van 

gemeente aan Vereniging OGLV (jan. 2014). 

14.1 A dviesnota B&W Voorschoten aan de Raad, Uitwerking UW III Roosenhorst (16 sept. 2014). 

14.2. Brief Vereniging OGLV aan de Commissie WRG van de Gemeenteraad (okt. 2014). 

15. Aanbiedingsbrief met notitie van de Vereniging OGLV & Platform Duurzaam Voorschoten aan 

het College van B&W en de Raad (nov. 2014). 

16.  Voorwoord Nieuwsbrief Vereniging OGLV ‘Duivenvoordecorridor: groen of rood?‘. 

  

Organisaties verenigen zich voor het groen houden van de Duivenvoordecorridor 

17. Brief Vereniging OGLV aan twintigtal organisaties betreffende Duivenvoordecorridor (juli 2015). 

18. Persbericht Groep van organisaties (sept. 2015). 

19. Bewijs van ontvangst ‘Zienswijze  op het ontwerpbestemmingsplan Laantje van Van Wissen’ 

(nov. 2015). 

Groep van Organisaties kondigen alternatieven voor Roosenhorst aan 

20. Overleg met wethouders (nov. 2015).  

21. Informatiebrief College van B&W aan de Raad betreffende aanbesteden en voorontwerp-

bestemmingsplan (nov. 2015). 

Partiële wijziging Provinciale Verordening Ruimte 2014 

22. Partiële wijziging Verordening Ruimte 2014 en Programma ruimte inzake stedelijke 

ontwikkelingen groter dan 3 hectare buiten bestaand stads- en dorpsgebied en andere 

ontwikkelingen (sept. 2015). 

 

Advies van de Provinciale Adviescommissie voor de Leefomgeving 

23. PAL-advies over Duivenvoordecorridor (jan. 2016). 

Groep van organisaties presenteren alternatieven 

24.  Brief aan de fractievoorzitters Raad namens de groep van twaalf organisaties (jan. 2016). 



25. Tekst Inspreken op het Raadsspreekuur van 7 jan. 2016 inzake bestemmingsplan ‘Laantje van 

Van Wissen’ (jan. 2016).  

26.1. Vertrouwelijke brief aan de fractievoorzitters namens de groep van 12 organisaties (jan. 2016) 

26.2  E-mail aan alle fractievoorzitters met inventarisatie van alternatieve bouwlocaties (jan. 2016). 

26.3. Alternatieven voor het bouwen (midden) in de DVC (jan. 2016). 

27.1. E-mail wisseling tussen S. Dessens (namens Groep van organisaties) en S. Slabbers (Q-team) 

(dec-febr. 2015/’16).  

27.2 E-mail van Elise Coenen, Werkorganisatie Duivenvoorde over werkwijze Q-team en 

aankondiging presentatie in Raad (febr. 2016). 

28. Inspreektekst bij Commissie WRG inzake toekomst Duivenvoordecorridor (april 2016). 

 

Het voorontwerp bestemmingsplan Roosenhorst 

29.1. Informatiebrief College van B&W aan de Raad betreffende Aanbesteding Roosenhorst (maart 

2016). 

29.2 Zienswijze namens Groep van Organisaties op het voorontwerp-bestemmingsplan Roosenhorst 

(april 2016). 

30. Ambtelijk overleg (mei 2016). Hier is geen bijlage van. 

31.  Brochure ‘Groen of Rood’ van de Groep van Organisaties (2016). 

 

De Groep van Organisaties lanceert een petitie   

32. Persbericht ‘Twaalf organisaties starten petitie voor behoud en herstel van de 

Duivenvoordecorridor’ ( juni 2016). 

Worden de alternatieven van de Groep serieus genomen? 

33. Tekst Inspreken Raadsspreekuur van 23 juni 2016. 

34. Brief van de gemeente aan de Groep van Organisaties betreffende Duivenvoordecorridor, 

alternatieve bebouwingslocaties (juni 2016). 

Toch nog overleg met de gemeente Voorschoten? 

35.  Voorwoord Nieuwsbrief Vereniging OGLV ‘Gelooft de gemeente Voorschoten nog in 

Sinterklaas?’ 

36. Samenvatting gesprek delegatie met College van B&W (juli 2016).  

37. E-mail wisseling tussen W. ter Keurs en burgemeester betreffende voorstel (juli 2016)  . 

De groep van organisaties biedt een nader uitgewerkt alternatief voor Roosenhorst aan 



38.  Brief namens de groep van organisatie aan College van B&W ter aanvulling gesprek B&W op 11 

juli 2016 met gepreciseerde invulling van de opties (21 aug. 2016).  

39. Schrijven in aanvulling op Gesprek met wethouders (26 aug. 2016) 

40. Brief College van B&W aan de Groep van Organisaties; onderwerp: Dvc (15 sept. 2016). 

41.  Inspreektekst ‘Noblesse Oblige’- aanbieding petitie aan de gemeenteraad (29 sept. 2016). 

 

Twee oud-wethouders van Voorschoten adviseren over alternatieven voor Roosenhorst 

42.1. Brief aan twee oud-wethouders met verzoek om advies à titre personnel (sept. 2016)  

42.2.  Vertrouwelijke en persoonlijke memo van oud-wedhouders aan de groep van organisaties  

betreffende reactie alternatieve voorstellen Duivenvoordecorridor (4 okt. 2016). 

42.3. Persbericht van de groep van organisaties ‘Oud-wethouders van de gemeente Voorschoten zien 

alternatieven voor het bouwen kop Roosenhorst’. 

43. Tekst inspreken bij de Commissie WRG (6 okt. 2016). 

44.1. Persbericht drie coalitiepartijen ‘Duivenvoordecorridor blijft parel van Voorschoten’ (7 okt. ‘16). 

44.2. Reactie namens groep van organisaties op bovenvermeld persbericht ( 14 okt. 2016). 

45.  Overleg met College van B&W (okt. 2016) (hier is geen bijlage van) 

46.  Aantekeningen Besloten overleg met de Raad en beide oud-wethouders (nov. 2016). 

47. Voorwoord Nieuwbrief Vereniging OGLV ‘Bijpraten’. (eind 2016) 

48.  Reactie van het College van B&W op alternatieve voorstellen DVC , zoals beschreven in het 
voorstel van beide oud-wethouders (28 okt. 2016). 

 

De gemeente Voorschoten gaat voort met het bestemmingsplan Roosenhorst   

49.1. Document ‘Bestemmingsplan Roosenhorst ontwerp’ (dec. 2016). 

49.2. Antwoord College van B&W, onderwerp Ontwerp Bestemmingsplan Roosenhorst,  op de door 

OGLV namens de Groep van Organisaties ingediende reactie (jan. 2017). 

50.1. Zienswijze Groep van Organisaties op ontwerpbestemmingsplan Roosenhorst (maart 2017). 

50.2. ‘Van glas naar gras’ (febr. 2008), hoofdstuk 5.4. Kniplaan Noord. 

51.  Bestemmingsplan Roosenhorst wordt voorgelegd aan de Raad (mei 2017). (geen bijlage) 

52.  Teksten inspreken door vijf organisaties in het Raadsspreekuur (juni 2017). ‘Beter ten halve 

gekeerd dan ten hele gedwaald’ - Stan Dessens (OGLV); Ed Krijgsman (Vereniging Vrienden van 

Vlietland),  Wim ter Keurs (Stichting Horst en Weide en Stichting Behoud Stad, natuur en 

Landschap Rijnland), MdV (namens PDV), Ed de Meijer (Agrarische natuurvereniging 

Santvoorde). Vijf bijlagen 



53.  Brief Groep van Organisaties aan de Raad: verzoek uitstel vaststelling bestemmingsplan (5 juli 

2017).  

54. 1 Adviesnota B&W aan de Raad ‘Vaststelling Bestemmingsplan Roosenhorst (23 mei 2017). 

54. 2 Besluit (6 juli 2017) 

54.3. Overzicht reacties, commentaar en aanpassingen in het bestemmingsplan (zienswijze 1). 

55. Brief gemeente aan Vereniging OGLV betreffende vaststelling bestemmingsplan Roosenhorst 

(juli 2017). 

56.  Ter visie legging bestemmingsplan Roosenhorst . 

    

  

 


