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Managementsamenvatting
Het plangebied Overgoo is gelegen in Leidschendam-Voorburg, dit gebied wordt momenteel
gevormd door verouderde, monofunctionele kantoorbebouwing. Moedermaatschappij
Impact Vastgoed heeft in het gebied – tezamen met vier andere partijen – diverse
kantoorgebouwen en grondposities in bezit. Impact Vastgoed heeft de intentie het gebied te
willen herontwikkelen en heeft een intentieovereenkomst met de gemeente LeidschendamVoorburg gesloten. De gemeente wil het gebied namelijk transformeren naar stedelijk woonwerkmilieu. Het doel van dit onderzoek is het opstellen van een haalbaarheidsanalyse welke
betrekking heeft op financieel, juridisch en markttechnisch gebied. Alvorens er concepten zijn
opgesteld is allereerst onderzoek gedaan naar de fasering van het te ontwikkelen gebied. Het
gebied ongeveer 6 ha groot wat te immens is om in één fase te ontwikkelen. Nadat de fasering
is opgesteld is er voor de eerste fase een haalbaarheidsstudie opgesteld.
Het plangebied is gelegen in een stedelijk gebied langs de Vliet en kenmerkt zich door de
kolossale kantoorbebouwing, parkeergarages op het maaiveld, veel leegstand en een
verwaarloosde groenblauwe structuur. Het gebied kent verder een goede autobereikbaarheid door de naastgelegen A4 en vrijwel alle voorzieningen bevinden zich op
loopafstand. Wat betreft de ov-verbindingen kan nog een grote slag worden gemaakt, de
afstand naar de eerste tramhalte is namelijk meer dan 10 minuten lopen.
Uit het deelonderzoek inzake de fasering is gebleken dat de eerste fase zich aan de Vlietzijde
bevindt. Daar hebben twee gelieerde vennootschappen van moedermaatschappij Impact
Vastgoed grondposities en dat is de plek waar snel kwaliteit kan worden gerealiseerd, het is
immers een zichtlocatie aan de Vliet. Aan de eerste fase zal eveneens de grond van de Van
Herk groep en de gemeente Leidschendam-Voorburg worden toegevoegd. De Van Herk Groep
heeft aangegeven mee te willen participeren in de ontwikkeling en de gemeente
Leidschendam-Voorburg heeft de voorkeur getoond om de gemeentegrond als eerst te willen
ontwikkelen. De eerste fase is daarbij verder uitgewerkt in fase 1.a, 1.b en 1.c.
Zoals reeds vermeld wordt het gebied gevormd door een verwaarloosde groenblauwe
structuur en monofunctionele kantoorbebouwing. Het huidige bestemmingsplan schrijft deze
twee bestemmingen (kantoor en groen) eveneens voor. In Leidschendam-Voorburg wonen
voornamelijk ouderen/senioren. Trends op het gebied van demografie betreft verstedelijking,
vergrijzing en een toename in de eenpersoonshuishoudens. Het gevolg hiervan is een
toenemende vraag naar eenpersoonshuishoudens door de oudere bewoners. Inzake de
economische verwachtingen is de conjunctuur aan het veranderen: van hoog conjunctuur
naar laag conjunctuur. Dit wordt onderschreven door de huidige rentestanden, deze zijn
historisch laag. Dit leidt tot een negatief consumentenvertrouwen in zowel Nederland als
Leidschendam-Voorburg. Wat betreft het opgestelde beleid moet er in het gebied Overgoo
minimaal 30% van de woningbouw bestemd zijn voor de sociale huur en zijn een aantal
eengezinswoningen gewenst. Daarbij moet het een gemixt gebied worden waarin gewoonden gewerkt wordt. Uit de (vastgoed) marktanalyse is gebleken dat er in LeidschendamVoorburg een tekort is aan sociale huurwoningen en vrije sector appartementen. Op het
gebied van de werkfunctie is er een grote vraag naar kleinschalige kantoren- en bedrijfsruimte.
Kortom, sociale woningbouw, vrije sector appartementen, enkele eengezinswoningen en
werkruimten (kantoor- en bedrijfsruimte) zijn de juiste invulling van de eerste fase.
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De stakeholders zijn positief gestemd zijn over de ontwikkeling van het gebied. De opgestelde
ontwikkelvisie Overgoo is goedgekeurd door de gemeenteraad. De gemeente stuurt aan op
een gedifferentieerd woonmilieu: wonen en werken. Voor deze twee functies is onderzocht
welke doelgroepen geschikt zijn. Voor de woonfunctie zijn een zestal doelgroepen
geselecteerd welke betrekking hebben op starters, senioren en jongeren. Wat betreft de
werkfunctie zijn de ingetogen conservatieven en de stedelijke specialisten als best passend
gebleken. Deze hebben betrekking op de zakelijke dienstverlening en zijn veelal lokale
ondernemers die ook in het gebied wonen.
De woningtypen voor de doelgroepen zijn sociale huurappartementen van 65 m2, Type A
appartementen van 85 m2, Type B appartementen van 100 m2, Type C appartementen van
110 m2 en eengezinswoningen van 130 m2. Voor de werkfunctie zijn dit kantoorruimten van
350 m2 en bedrijfsruimte van 500 m2. In totaal omvat de ontwikkeling 681 appartementen
(Type A, B en C), 13 eengezinswoningen, 12 kantoorruimten en 3 bedrijfsruimtes. Door diverse
appartementstypen- en grootten op te stellen worden de zes geselecteerde doelgroepen voor
de woonfunctie beter bediend. Dit programma is verdeeld over de grond van de eerste fase,
dit betreft dus meerdere grondeigenaren (4).
Inzake de haalbaarheidsanalyse is gebleken dat op juridisch gebied het concept niet haalbaar
is: er moet een bestemmingsplanherziening worden ingediend. Aan het gebied moet een
woonfunctie worden toegevoegd. Momenteel is dat nog niet het geval dus zal de aanvraag
voor een bouwvergunning worden afgewezen. Wat betreft de markttechnische haalbaarheid
is gebleken dat er veel vraag is naar sociale huurwoningen en appartementen. Er is een tekort
aan deze woningtypen. Voor de kantoor- en bedrijfsruimte geldt dat er een grote vraag is naar
kleinere werkruimten. Deze vraag wordt in het plan ook voorzien aangezien deze werkruimten
kleiner zijn dan respectievelijk 350- en 500 m2. Inzake de gehanteerde huurprijzen kan
geconcludeerd dat deze marktconform zijn. De financiële haalbaarheid is per grondeigenaar
berekend aan de hand van de DCF-methode waarbij de grondwaarde residueel is berekend
aan de hand van het programma per grondeigenaar. Hieruit is gebleken dat het opgestelde
programma voor één grondeigenaar niet haalbaar is. Dit betreft de gemeente LeidschendamVoorburg aangezien op deze grond het sociale programma gerealiseerd zal worden. Het
sociale programma is niet haalbaar gezien de te hanteren huren (beleidsregels woningbouw
2018-2021) te laag zijn en de jaarlijkse verhuurdersheffing te hoog is. Het resultaat is een
negatieve grondwaarde. Het programma voor de andere grondeigenaren is financieel wel
haalbaar: de gemiddelde, residuele grondwaarde van die grondeigenaren is ca. €300,- per m2.
De interne rendementen van alle grondeigenaren fluctueren tussen de 6% - 7%. De totale
beleggingswaarde van het programma betreft ca. €130 miljoen met een totale grondwaarde
van €8,3 miljoen. Kortom, de realisatie van het opgestelde concept is markttechnisch haalbaar
en op juridisch gebied moet de bestemmingplanprocedure worden gehonoreerd. Om het
gehele plan financieel haalbaar te maken zijn er twee opties: de particuliere grondeigenaren
moeten een deel van hun winst afromen voor de realisatie van het sociale programma of de
gemeente moet hun grond goedkoper inbrengen of haar rendementseis verlagen.
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Voorwoord
Midden 2015 ben ik, Justus Feijen, begonnen aan de opleiding Vastgoed & Makelaardij aan de
Hogeschool Rotterdam. Ter afronding van deze opleiding heb ik namens Impact Vastgoed een
afstudeerscriptie opgesteld welke betrekking heeft op de gebiedsontwikkeling Overgoo in
Leidschendam – Voorburg. Het afstudeeronderzoek is gevormd door twee deelonderzoeken:
allereerst is een projectfasering opgesteld waarna vervolgens een haalbaarheidsstudie is
gedaan inzake de eerste fase van de gebiedsontwikkeling Overgoo.
Tijdens mijn studie heb ik meer dan twee jaar bij Makelaarskantoor Langejan mogen werken
waarna ik de minor projectontwikkeling heb afgrond. Deze minor is mij zeer goed bevallen
waardoor ik de keuze heb gemaakt mijn afstudeeronderzoek ook in de richting van de projecten gebiedsontwikkeling uit te voeren. Bij Impact Vastgoed kreeg ik deze mogelijkheid en heb
ik met alle facetten van dit mooie vak kennis mogen maken. Impact Vastgoed heeft mij daarbij
de mogelijkheid gegeven om bij alle lopende projecten betrokken te zijn. Hierdoor heb ik
mijzelf kunnen ontwikkelen omdat dat ik bij verschillende projecten heb kunnen mee lopen.
Voor deze mogelijkheid wil ik iedereen binnen Impact Vastgoed bedanken.
Deze scriptie had niet geschreven kunnen worden zonder input van anderen. Allereerst wil ik
Marco Praagman in het bijzonder bedanken voor de steun en mogelijkheden die hij mij heeft
gegeven. Daarbij hebben Bart Dura, Philip van der Ent en Arne Went altijd voor mij
klaargestaan indien ik hulp nodig had. Datzelfde geldt voor alle support staff en de project- en
assetmanagers die die altijd tijd voor mij vrij wilde maken. Met gepaste trots maak ik deel uit
van dit bijzondere team waarin ik mijzelf verder kan ontwikkelen. Impact Vastgoed: bedankt
voor deze kans!
Tot slot wil ik mijn belegeider vanuit de Hogeschool Rotterdam, Dhr. Kropman, bedanken voor
de sturing en feedback die ik van hem heb mogen ontvangen. Dhr. Kropman was altijd
beschikbaar voor hulp. In het vervolg hierop wil ik eveneens Dhr. Schenk bedanken voor steun
die hij mij geboden heeft inzake de financiële modellen.
Justus Feijen
Rotterdam, 14 oktober 2019
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Inleiding
Ter afsluiting van de opleiding Vastgoed & Makelaardij is gedurende twee perioden een
scriptie opgesteld welke betrekking heeft op het vak gebiedsontwikkeling. Het onderzoek is
uitgevoerd voor Impact Vastgoed, een gerenommeerde ontwikkelaar in Rotterdam. Het
onderwerp van dit onderzoek bestaat enerzijds uit een deelonderzoek inzake het opstellen
van een passende projectfasering. Anderzijds zal voor de eerste fase van deze
gebiedsontwikkeling een concept worden opgesteld waarbij een haalbaarheidsstudie voor is
opgesteld. Het gebied Overgoo is gelegen in Leidschendam-Voorburg en het betreft
momenteel een verouderde kantorenlocatie met veel leegstand. De gemeente
Leidschendam-Voorburg heeft aangegeven dat het gebied Overgoo moet worden
getransformeerd naar een stedelijk woon-werkmilieu. Deze gebiedsontwikkeling Overgoo
heeft daarbij een nieuwe projectnaam gekregen, t.w. gebiedsontwikkeling Vlietstaete.
Om een stedelijk woon-werkmilieu te kunnen realiseren zijn een aantal deelonderzoeken en
analyses opgesteld welke de stappen vormen om tot een haalbaar concept te komen, dit
betreft de volgende stappen: allereest is er een onderzoeksopzet opgesteld. Dit is de leidraad
van alle (deel)onderzoeken en de volledige uitwerking van het onderzoeksplan is terug te
vinden in bijlage 1. Vervolgens is het gebied onderzocht middels de lagenbenadering waarbij
de ondergrond, de netwerklaag en de occupatielaag zijn onderzocht. De output hiervan
betreft de input voor de projectfasering. De projectfasering voor Vlietstaete is opgesteld aan
de hand van een onderzoek inzake de fasering van referentiegebieden. Met de informatie uit
deze literatuurstudie is een projectfasering voor Vlietstaete opgesteld. In vervolg hierop – om
de betrouwbaarheid en validiteit te laten doen toenemen - is deze fasering voor gelegd aan
een tweetal experts. De volgende stap betrof het analyseren van de trends- en
ontwikkelingen, het beleid en de vastgoedmarkt. Dit is uitgewerkt middels de DESTPEManalyse. Vervolgens zijn de stakeholders onderzocht op hun macht en belang waaruit is
gebleken welke stakeholders geïnterviewd moeten worden. Aan de hand van al deze
opgestelde analyse is onderzoek gedaan naar de geschikte doelgroepen en functies. Dit is
onderzocht middels twee matrixen en het doel hiervan betreft het achterhalen van de juiste
doelgroepfunctie, ook wel een combinatie tussen een best passende functie met
bijbehorende doelgroep. Nadat de doelgroepfuncties zijn bepaald is een massastudie en een
programma van eisen voor de geselecteerde doelgroepfunctie(s) opgesteld. Vervolgens is de
functiemix getoetst op de juridische-, markttechnische-, en financiële haalbaarheid. Ter
afsluiting van het onderzoek is het laatste hoofdstuk gewijd aan een advies met aanbevelingen
inzake de gebiedsontwikkeling Vlietstaete.
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1. Onderzoeksopzet
1.1.

Aanleiding

Impact Vastgoed (verder te noemen Impact) is continu bezig met potentiële acquisities van
grond voor woning- en utiliteitsbouw. In Leidschendam – Voorburg heeft
moedermaatschappij ‘Impact Vastgoed’ diverse kantoor- en bedrijfsruimten op de Vlietweg
en Overgoo aangekocht, te weten Vlietweg 14-15 , 16-17 & Overgoo 2, 6 en de bijbehorende
parkeergarage (Impact Vastgoed, 2018). Deze objecten zijn allen gelegen op bedrijven- en
kantorenterrein Overgoo wat is gelegen in een stedelijk gebied. De huidige kantoorgebouwen
hebben veel leegstand en de meeste kantoorpanden zijn volledig afgeschreven. Het probleem
is dus een verouderd, slecht uitziend, kantoren- en bedrijventerrein op een zichtlocatie (A4 &
N14) met veel langdurige leegstand. Het gebied Overgoo moet dus beter worden benut door
een transformatie te ondergaan. De gemeente Leidschendam – Voorbrug en Impact zijn
samen tot de conclusie gekomen dat dit gebied herontwikkeld moet worden: op 11 juni 2018
hebben beide partijen een intentieovereenkomst ondertekend (Projectenboek, z.d.). Overgoo
moet in de toekomst een prettige omgeving worden waarin wordt gewerkt en gewoond aldus
de gemeente. Daarbij moet er ook plaats zijn voor midden-huur en sociale huur aangezien de
crisis de dit soort woningbouwopgaven heeft gedwarsboomd. De plannen liggen dus in lijn
met de pijlers uit Nationale Woonagenda: er wordt ingezet op betaalbaar wonen en werken
voor iedereen. Momenteel is er in Leidschendam-Voorburg namelijk een tekort aan sociale
huurwoningen en appartementen. Daarbij staan de huizenprijzen onder druk: een gemiddelde
woning kost in Leidschendam-Voorburg in vergelijking met het landelijk gemiddelde ca.
€30.000,- meer, dit komt neer op een gemiddeld verschil van €300,- per m2. Daarbij starten
de woningprijzen bij nieuwbouwprojecten pas vanaf €369.500,- (Dynamis, 2019).
Nadat de intentieovereenkomst tussen de gemeente en Impact Vastgoed is ondertekend
hebben deze twee partijen Urhahn stedenbouw & strategie (verder te noemen Urhahn)
aangesteld om een ontwikkelvisie voor het gebied Overgoo op te stellen. Dit document geeft
houvast om verschillende locaties binnen het gebied gefaseerd te ontwikkelen: het is een
kader voor de gebiedsontwikkeling Overgoo. Het aanstellen van Urhahn – en het opstellen
van de ontwikkelvisie Overgoo – heeft als doel de wijkvereniging, de gemeenteraad en andere
stakeholders te overtuigen van de noodzaak en juistheid van deze gebiedsontwikkeling. Eind
mei is de ontwikkelvisie door de gemeenteraad goedgekeurd: dit betreft het nieuwe
vertrekpunt voor Impact. De gemeente heeft aangegeven dat Overgoo een stedelijk woonwerkmilieu moet worden waarbij minimaal 30% sociale woningbouw moet worden
gerealiseerd. De opgave voor Impact betreft dus het (her)ontwikkelen van het gebied
Overgoo. Momenteel heeft Impact nog geen concrete plannen opgesteld waaruit blijkt hoe
het gebied zal worden ontwikkeld. De opgave die in dit onderzoek centraal staat betreft een
invulling van het gebied Overgoo. Aangezien het gebied te massaal is om in één fase te
ontwikkelen zal hierbij allereerst een fasering worden opgesteld. Kortom, het doel van dit
onderzoek betreft het opstellen van een fasering voor het gebied Overgoo waarbij vervolgens
voor de eerste fase een concept zal worden opgesteld.

1.2.

Relevantie van het onderzoek

Dit onderzoek is voor Impact Vastgoed logischerwijs altijd bedrijfsmatig relevant; de opdracht
wordt immers door Impact Vastgoed uitgevoerd. Hierbij heeft Impact een economisch en
projectbelang. Daarbij wordt er ingespeeld op het vergroten van de maatschappelijke
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meerwaarde voor Leidschendam – Voorburg. Dit houdt in dat het (deels) verlaten en
leegstaande kantoren- en bedrijventerrein herontwikkeld moet worden tot een wijk waarin
gewoond en gewerkt wordt aldus de gemeente Leidschendam – Voorburg. Deze visie van de
gemeente Leidschendam – Voorburg geeft de politieke relevantie weer: er is een Nota van
uitgangspunten opgesteld die in lijn ligt met de Nationale Woonagenda. De intentie om het
gebied Overgoo te herontwikkelen geeft de maatschappelijke meerwaarde weer: er is vraag
naar woningen voor specifieke doelgroepen vanuit de maatschappij en deze doelgroepen
zullen in deze vraag worden voorzien. Verder is dit onderzoek uiteraard relevant voor de
grondeigenaren, deze willen namelijk rendement realiseren. Om woningen te kunnen
verkopen- of verhuren is het van belang dat de eindgebruiker centraal wordt gesteld. Daarom
is deze gebiedsontwikkeling zeer relevant voor de toekomstige bewoners- en werkenden.

1.3.

Doelstelling

De doelstelling van dit onderzoek betreft voor de eerste fase een conceptontwikkeling op te
stellen aan de hand van een geactualiseerde projectfasering.

1.4.

Centrale Onderzoeksvraag

Hoe ziet de fasering van de gebiedsontwikkeling Vlietstaete eruit en hoe ziet de haalbare
conceptontwikkeling van de eerste fase eruit?

1.5.

Deelvragen

1. Wat zijn de gebieds- en locatie kenmerken van de locatie Fleetpark?
2. Welke fase dient als eerst ontwikkeld te worden?
3. Hoe kan de huidige en toekomstige (vastgoed)markt worden omschreven en wat
houdt het beleid voor Overgoo in?
4. Welke machten- en belangen hebben de grootste en belangrijkste stakeholders bij
deze gebiedsontwikkeling?
5. Welke doelgroepen- en functiemix past/passen bij gebiedsontwikkeling Vlietstaete?
6. Hoe ziet het Programma van Eisen van de eerste fase eruit?
7. Is het concept haalbaar op markttechnisch-, juridisch- en financieel gebied?

1.6.

Type onderzoek

Voor het te ontwikkelen gebied Overgoo zal er exploratief onderzoek worden gedaan. Er zijn
namelijk nog geen concrete plannen voor het gebied opgesteld. Het onderzoek is van
verkennende aard: allereerst wordt het gebied, het opgestelde beleid, de marktsituatie en
betrokken stakeholders onderzocht waarbij aan de hand van de conclusie van deze analyses
onderzocht wordt wat kan worden gedefinieerd als de eerste fase van de
gebiedsontwikkeling. Vervolgens moet een ander deelconcept aantonen hoe de eerste fase
zal worden vormgegeven. Momenteel kan nog niet verondersteld worden welke resultaten
het onderzoek zal opleveren.
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1.7.

Schematisch onderzoeksplan

Hieronder is de onderzoeksopzet schematisch weergegeven welke ter verduidelijking voor
de methoden & technieken is opgesteld.

Figuur 1 Schematisch onderzoeksplan – Bron: eigen werk
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1.7.

Methoden en technieken

1. Wat zijn de gebieds- en locatie kenmerken van de locatie Fleetpark?
Het doel van deze deelvraag betreft het achterhalen van de gebieds- en locatiekenmerken
inzake het gebied Overgoo. Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden is er gebruik
gemaakt van zowel desk- als fieldresearch. Wat betreft de deskresearch heeft de
lagenbenadering de kenmerken van de locatie en het gebied in kaart gebracht. Deze
lagenbenadering is bruikbaar gezien het feit dat dit model de verschillende lagen opdeelt in
de ondergrond laag, de netwerk laag en de occupatielaag (RuimtexMilieu, s.d.). In dit
hoofdstuk zullen alle lagen afzonderlijk worden onderzocht. Anderzijds is er ook fieldresearch
verricht, deze heeft betrekking op een locatiebezoek en een open semi gestructureerd
interview met een externe makelaar, t.w. Dhr. Hugo Janssens van WVK Makelaars in Voorburg.
Het resultaat van deze (deel)onderzoeken betreft het inzichtelijk krijgen van de mogelijkheden
en beperkingen voor de (her)ontwikkeling van Overgoo.
2. Welke fase dient als eerst ontwikkeld te worden?
Om antwoord te geven op deze deelvraag is er zowel desk- als fieldresearch verricht. Uit de
deskresearch is gebleken dat er geen standaard stappenplan de fasering van een gebied kan
bepalen. Daarom heeft een betrokken gebiedsmarketeer, genaamd de Wijde Blik, een drietal
referentieobjecten aangeleverd welke in bepaalde mate vergelijkbaar zijn met de gebieds- en
locatiekenmerken van Overgoo. Voorwaarde voor deze referentiegebieden betrof het
ondergaan van een functieverandering: van een bedrijven- en kantorenlocatie naar een
gemengd stedelijk woon-werkgebied. Deze zijn onderzocht op een aantal kenmerken waarbij
de fasering van die referentiegebieden is achterhaald. Aan de hand van de kenmerken van het
betreffende gebied zijn deze met Overgoo vergeleken waarbij overlappende zaken zijn
meegenomen in de projectfasering van Vlietstaete. De output hiervan betreft een fasering
voorde gebiedsontwikkeling Vlietstaete. Deze is voorgelegd aan een tweetal project- en
gebiedsontwikkelaars, t.w. Dhr. Marco Praagman & Dhr. Albert Klijnsma ter validatie. Middels
een expertinterview is aan hen hun mening gevraagd inzake de opgestelde fasering voor
Vlietstaete. Middels deze stappen is uiteindelijk de definitieve fasering opgesteld. Het
uiteindelijke resultaat van deze deelvraag betreft een fasering waarin naar voren is gekomen
welke (deel)gebied(en) de eerste fase van het gehele gebied vormen.
3. Hoe kan de huidige en toekomstige (vastgoed)markt worden omschreven en wat
houdt het beleid voor Overgoo in?
Om de huidige- en toekomstige (vastgoed)markt te onderzoeken is gebruik gemaakt van de
DESTEMP- analyse. Deze analysemethode brengt de externe factoren in kaart. Deze factoren
hebben betrekking op het demografische-, economische-, sociaal-culturele-, technologische,
ecologische- en het politiek-juridische gebied. Het politiek-juridische onderdeel (‘P’) is
onderzocht middels een losstaande beleidsstudie. Hierin zijn vier verschillende schaalniveaus
onderzocht (Rijks-, Provinciaal-, Gemeentelijk-, en gebiedsniveau) om zo een duidelijk beeld
te creëren hoe het gebied vanuit de besturende organen eruit moet gaan zien. Daarbij is een
aparte paragraaf aan de vastgoedmarkt gewijd, de ‘M’. Hierin is de Nederlandse en de
Leidschendam-Voorburgse vastgoedmarkt onderzocht wat betrekking heeft op de winkel-,
bedrijfsruimte-, kantoren- en woningmarkt. Het doel van deze analyse betreft het inzichtelijk
krijgen van mogelijke kansen en bedreigingen die de invulling van het gebied hebben
beïnvloed. Deze kansen en bedreigingen hebben betrekking op de hierboven benoemde
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factoren. Om antwoord te kunnen geven op deze deelvraag is er voornamelijk deskresearch
uitgevoerd.
4. Welke machten- en belangen hebben de grootste en belangrijkste stakeholders bij
deze gebiedsontwikkeling?
Om antwoord te kunnen geven op deze deelvraag is de stakeholdersanalyse van Edward
Freeman opgesteld welke als doel heeft allereerst de belangen en machten van de betrokken
stakeholders inzichtelijk te maken. Vervolgens zijn de betrokken stakeholders geïdentificeerd
in interne- en externe stakeholders waarbij is aangegeven welke machten en belangen zij bij
deze gebiedsontwikkeling hebben. Aan de hand hiervan is een belang- en machtenmatrix
opgesteld welke de machten en belangen van de diverse stakeholders tegen elkaar heeft
afgewogen. De output hieruit heeft aangegeven welke stakeholder(s) geïnterviewd moeten
worden. Voor deze deelvraag is dus zowel desk- als fieldresearch verricht: deskresearch voor
het in kaart brengen van de stakeholders met hun machten en belangen enerzijds, anderzijds
zijn de belangrijkste- en grootste stakeholders geïnterviewd middels een gestructureerdinterview, dit betreft: Dhr. Feenstra (Urhahn), Dhr. Verhaagen (WoonInvest), Dhr. van de Ven
(ambtelijk opdrachtgever gemeente Leidschendam-Voorburg, Mw. van der Ark (projectleider
Overgoo gemeente Leidschendam-Voorburg) en Mw. van den Broek (stedenbouwkundige
gemeente Leidschendam-Voorburg).
5. Welke doelgroepfunctie(s) past/passen bij gebiedsontwikkeling Vlietstaete?
Hetgeen wat in deze deelvraag centraal staat betreft de invulling van het gebied inzake de
eerste fase van de gehele gebiedsontwikkeling. Allereerst is er middels een SWOT-analyse –
waarin de conclusies van de voorgaande analyses (lagenbenadering, DESTEMP-analyse,
stakeholdersanalyse en de projectfasering) zijn gebruikt - en een confrontatiematrix bepaald
wat de best passende functie(s) voor de ontwikkeling Vlietstaete is. Dit is middels een
functiematrix onderzocht. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar mogelijke doelgroepen
(afkomstig van BPD & Atelier V Real Estate) middels een doelgroepenmatrix waarin alle
mogelijke doelgroepen zijn getoetst op basis van de voorgaande analyses. Om nu de eerste
fase juist te kunnen vullen zijn de best passende functies gekoppeld aan meest aansluitende
doelgroepen wat resulteert in een doelgroepfunctie die past bij de eerste fase van de
gebiedsontwikkeling. Inzake deze deelvraag is alleen deskresearch verricht gezien het feit dat
de input van dit hoofdstuk reeds is opgesteld in eerdere analyses.
6. Hoe ziet het Programma van Eisen van het concept van de eerste fase eruit?
Op basis van de voorgaande deelvraag zijn de doelgroepfunctie(s) voor de eerste fase van
Vlietstaete bepaald. Deze functies met bijbehorende doelgroepen hebben allen hun eigen
wensen en behoeften die aansluiten bij de locatie en de gebouwde omgeving. Deze wensen
en behoeften zijn opgenomen in het Programma van Eisen welke het startdocument van de
eerste fase van de gebiedsontwikkeling vormt. Het doel van het Programma van Eisen betreft
het inzichtelijk krijgen van welke wensen en eisen aan de inrichting van het gebied worden
gesteld. Deze bevindingen zijn vervolgens gevisualiseerd in een massastudie. Deze eisen en
wensen zijn van groot belang aangezien het overgrote deel van het onroerend goed wordt
aangeboden aan een beleggingsmaatschappij. Door de eisen, wensen en behoeften van de
gebruiker centraal te zetten zal dit de verhuurbaarheid voor de belegger alleen maar ten
goeden komen. De informatie die voor het Programma van Eisen is gebruikt is middels desk-
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en fieldresearch verzameld: uit zowel de deelonderzoeken als de geïnterviewden moeten zijn
deze eisen en wensen in kaart gebracht.
7. Is het concept haalbaar op markttechnisch-, juridisch- en financieel gebied?
Aan de hand van de output van de vorige deelvraag is bepaald hoe het concept zal worden
vormgegeven. Het doel van deze deelvraag betreft het achterhalen van de haalbaarheid
inzake het opgestelde concept met het bijbehorend Programma van Eisen. De haalbaarheid is
onderzocht middels een haalbaarheidsanalyse waarin de juridische-, markttechnische-, en
financiële haalbaarheid is getoetst. Qua juridische haalbaarheid is onderzoek gedaan naar het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. De markttechnische haalbaarheid is getoetst
op mate van verkoopbaarheid (vraag- en aanbod in relatie tot de doelgroepen en
eindgebruikers). Op het gebied van de financiële haalbaarheid zijn de stichtingskosten per
eigenaar uitgerekend enerzijds, anderzijds is middels de DCF-methode de beleggingswaarde
van de te realiseren opstallen berekend. Door alle kosten en opbrengsten met elkaar te
verrekenen is het residu de huidige grondwaarde. In het vervolg hierop zijn voor alle
grondeigenaren scenario’s opgesteld enerzijds en anderzijds is voor Impact Ontwikkeling IV
ook nog een gevoeligheidsanalyse opgesteld. Hierdoor zijn de gevolgen van fluctuaties van
variabelen in beeld gebracht wat de gevoeligheid van aannames aantoont. Hierdoor kan men
eerder rekening houden met eventuele tegenvallende aannames zoals kale bouwkosten en
inflatie. Kortom de input voor het beantwoorden van deze deelvraag is afkomstig uit de
voorgaande analyses, daarom is er bij deze deelvraag alleen sprake van deskresearch: de
output uit de massastudie is de input voor de haalbaarheidsanalyse.

1.7.

Toelichting Validiteit

Het begrip validiteit geeft aan de mate waarin het onderzoek meet wat het beoogt te meten
(Baarda, 2012). Inzake de haalbaarheidsstudie zijn er een zestal interviews afgenomen in de
vorm van diepte- en expertinterviews. De geïnterviewde zijn middels een stakeholdersanalyse
bepaald waardoor de stakeholders met de grootste belangen zijn geïnterviewd. Alle
interviewvragen zijn eerst gecategoriseerd en vervolgens aan diverse interne werknemers
voorgelegd ter inzage. Verder zijn de interviews volledig uitgewerkt en gecodeerd wat
resulteert in makkelijk te raadplegen kwalitatieve informatie. Verder kan de validiteit worden
onderverdeeld in interne- en externe validiteit. De interne validiteit stuurt aan op het trekken
van de juiste conclusies. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er nagenoeg elke week contact
met de afstudeerbegeleider geweest waarin de voortgang is besproken. Indien nodig zou hier
bijgestuurd kunnen worden. Verder is elke uitgevoerde analyse conform de eisen van de
Hogeschool Rotterdam wat de basis vormt voor het opstellen van juiste conclusies. De externe
validiteit heeft betrekking op de afgenomen interviews. Er zijn zes interviews afgenomen met
externe partijen waarvan drie met de gemeente. Elk individu heeft een andere functie maar
toch zijn hen dezelfde vragen gesteld. Hierdoor neemt de externe validiteit toe gezien het feit
dat beweringen gecontroleerd kunnen worden door de andere. Verder is ook een
woningcorporatie geïnterviewd om meer inzichten te krijgen in de te hanteren huurprijzen en
de verhuurdersheffing. Vervolgens is gecontroleerd of de uitkomsten van het interview
conform het opgestelde beleid voor wonen.
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1.8.

Toelichting Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van het onderzoek inzake de haalbaarheidsstudie geeft aan in hoeverre
het onderzoek dezelfde resultaten oplevert waarbij de omstandigheden hetzelfde blijven
(Baarda, 2012). De betrouwbaarheid van dit onderzoek zal worden gewaarborgd aangezien
de conclusies door zowel kwantitatieve- als kwalitatieve gegevens wordt onderbouwd. Het
betreft namelijk de deskresearch die allereerst is onderzocht. Vervolgens zijn de gegevens die
hieruit naar voren kwamen onderschreven door de informatie uit de interviews. Wat betreft
de deskresearch is alleen maar gebruik gemaakt van primaire bronnen zoals de beleidsstukken
van het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Leidschendam-Voorbrug. Verder zijn
de meeste kwantitatieve gegevens afkomstig van het CBS en wat betreft de
vastgoedmarktanalyse is gebruik gemaakt van meerdere primaire bronnen zoals Cushman &
Wakefield, Dynamis, de NVM. Na het opstellen van de fasering voor Overgoo is deze
voorgelegd aan een tweetal betrokken projectontwikkelaars. Aan hen is hun mening gevraagd
in de vorm van een expertinterview. Dit komt de betrouwbaarheid uiteraard ten goeden.

1.9.

Afbakening

De afbakening heeft betrekking op een aantal onderdelen. Allereerst wordt er geen onderzoek
gedaan naar de gehele gebiedsontwikkeling maar alleen naar de eerste fase. Dit houdt in dat
er een extra deelonderzoek is verricht inzake de fasering van Overgoo. Nadat dit
deelonderzoek was afgerond is er voor alleen de eerste fase een concept opgesteld welke de
invulling van het gebied weergeeft. Daarbij is er een globaal concept opgesteld waarin
duidelijk wordt welke massa in het gebied is gewenst, de woningen en werkruimten zijn
namelijk niet tot in detailniveau uitgewerkt. Verder is de haalbaarheid uitgewerkt op
markttechnische-, juridische-, en financiële gebied. Voor de berekening van de financiële
haalbaarheid is per grondeigenaar – die grond in bezit heeft en welke onder de eerste fase
van de gebiedsontwikkeling valt – gebruik gemaakt van dezelfde kengetallen. Dit houdt in dat
de rendementseis en de stichtingskosten per eenheid gelijk zijn. In beginsel is aangenomen
dat een belegger de (vrije sector) woningen- en werkruimten zal afnemen en een
woningcorporatie de sociale woningen. Gezien de wil van de gemeente om ook
koopwoningen in Overgoo te realiseren is eveneens een verkoopscenario van de duurste
appartementen opgenomen.
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2. Gebieds- en locatieanalyse
2.1.

Inleiding

Voor het beantwoorden van de eerste deelvraag is de lagenbenadering toegepast. Het
doel van deze lagenbenadering betreft het inzichtelijke maken van de kenmerken van het
gebied Overgoo. Daarbij zal de output hiervan worden gebruikt voor het opstellen van de
projectfasering. Om het gebied inzichtelijk te maken is de lagenbenadering opgedeeld in drie
lagen, t.w.: de ondergrond laag, de netwerklaag en de occupatielaag (RuimtexMilieu, s.d.).
Deze lagen worden alle afzonderlijk behandeld waarbij de bevindingen per laag de het
antwoord op de deelvraag moeten kunnen beantwoorden. Het hoofdstuk zal met een conclusie
worden afgesloten waarbij de sterkten en zwakten van de locatie Overgoo worden benoemd.
De sterkten en zwakten die uit deze analyse naar voren komen vormen grotendeels de input
voor de SWOT-analyse. Verder is in bijlage 4 de gehele analyse toegevoegd.

2.2.

Gebiedstypering Overgoo

Het te ontwikkelingen gebied is gelegen in Zuid-Holland en is gelegen op enkele
kilometers van Den Haag, zie afbeelding 1. Het huidige gebied wordt gevormd door een
monofunctionele kantoorbebouwing, er wordt geparkeerd op het maaiveld en het gebied
kent een verwaarloosde groenblauwe structuur wat het gebied alles behalve aantrekkelijk
maakt. Aangezien gebieden heel divers in elkaar kunnen zitten zijn er twaalf
gebiedstyperingen opgesteld waaronder een gebied kan vallen. Momenteel is het lastig te
bepalen onder welke gebiedstypering het gebied Overgoo valt. Het kan eigenlijk worden
omschreven als ‘een werkgebied dat stedelijk is gelegen’. Het bevat slechts een werkfunctie,
een kantoorfunctie. Door het gebied Overgoo te herontwikkelen en er een woonfunctie aan
toe te voegen moet het gebied een 100% stedelijk gebied worden. Een stedelijk gebied wordt
namelijk omschreven als: ‘ een gebied waarin de ruimte intensief wordt gebruikt’. Dat is
momenteel niet het geval. Een belangrijke voorwaarde betreft een goede OV- en
autoverbinding. Om als een stedelijk gebied getypeerd te kunnen worden zijn dus een aantal
veranderingen in het gebied nodig. Zowel door de gemeente Leidschendam – Voorburg als
Impact Vastgoed wordt er ingezet op het realiseren van een ‘magic mix’ (Bijlage 3.6.6) Dit
houdt in dat men hier moet kunnen wonen, werken en recreëren.

Afbeelding 1 Locatie Leidschendam-Voorburg in Nederland – Bron: www.google.nl/maps
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Afbeelding 2 Locatie plangebied in Leidschendam-Voorburg – Bron: www.google.nl/maps

Afbeelding 3 Plangebied Overgoo – Bron : www.google.nl/maps

Afbeelding 4 Het gebied Overgoo met opstallen Impact Vastgoed, Leidschendam – Voorburg
(www.google.nl/maps - 2017)
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2.3.

Ondergrond laag

Qua bodemsamenstelling bestaat de bodem in Overgoo voor het noordelijk deel uit
zand en voor het zuidelijke deel uit veen. Dit komt doordat het noordelijke deel – wat hoger
ligt - aan de Vliet is ge legen. Het zuidelijk deel betreft een veenbodem en deze is minder sterk
dan een zandbodem aangezien deze voornamelijk uit water bestaat. Het hoogteverschil
betreft +/- 5 meter waardoor het water het zuidelijke deel instroomde. Hierdoor is de
veenbodem ontstaan. Verder zijn er geen recente bodemonderzoeken uitgevoerd die de mate
van verontreiniging hebben onderzocht.(Bodemloket Rijkswaterstaat, s.d.). Aangezien
voorheen een industriefunctie in het noordelijk deel (aan de Vliet) de bestemming was, dient
een grondig bodemonderzoek plaats te vinden om eventuele verontreiniging vast te stellen,
c.q. uit te sluiten (Marmos Bodemmanagement, 2013). De verwachting is dat het noordelijke
deel van het plangebied verontreinigd is. Daarom is een lokaal bodemonderzoek zeer
belangrijk alvorens er gebouwd kan worden. Wat betreft de archeologie is er geen lokaal
onderzoek uitgevoerd maar het is wel duidelijk dat het Kanaal van Curbulo tijdens de
Romeinse tijd door en/of rondom het gebied heeft gestroomd zodat de mogelijkheid tot het
vinden van archeologische vondsten in de grond niet uitgesloten kan worden (Ontwikkelvisie
Overgoo, 2019). Verwacht wordt dat er archeologische vondsten gevonden kunnen worden.
Om te voorkomen dat deze eventuele, archeologische vondsten de bouwwerkzaamheden
zouden kunnen verstoren dient hier eerst grondig onderzoek naar moeten worden gedaan.
Op het gebied van flora en fauna zal er eveneens een grondig lokaal onderzoek moeten
worden verricht. Aan de andere zijde van de Vliet is namelijk onderzoek gedaan naar de
aanwezige flora en fauna. De uitkomst hiervan is de aanwezigheid van vier verschillende
soorten vleermuizen, diverse broedvogels en de beschermde plantensoort Tongvaren
(Gemeente Leidschendam – Voorburg, 2011). De afstand tussen deze gebieden is nihil en
daarom is een flora en fauna onderzoek een pré alvorens de sloopwerkzaamheden kunnen
beginnen.
Wat betreft het huidige watersysteem heeft het Water- en Rioleringsplan van de gemeente
Leidschendam – Voorburg aangegeven dat Overgoo is gelegen in de polder ‘Leidschenveen’.
Deze polder is ontstaan bij de ontwikkeling van Leidschenveen als woningbouwlocatie. In dit
gebied kent men een bergingsoverschot wat de tekorten uit Leidschendam – Zuid kan
opvangen. Verder is er uit onderzoek naar de grondwaterstanden gebleken dat er geen recent
en lokaal onderzoek naar de grondwaterstanden is verricht. Er zijn slechts verouderde
rapporten beschikbaar welke geen betrekking hebben op het plangebied maar op de gebieden
daaromheen. De verschillen tussen deze standen is dusdanig groot dat een onderzoek op de
locatie een ontwikkelvoorwaarde betreft. Kortom, bij het opstellen van plannen moet het
watersysteem integraal worden meegenomen in de planvorming en zal de grondwaterstand
moeten worden onderzocht (Water- en Rioleringsplan, 2015).
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2.4.

Netwerk laag

Het huidige openbaar vervoersnetwerk is onvoldoende
om een stedelijk woon- werkmilieu te kunne bedienen. De OVverbindingen zijn namelijk niet voldoende aanwezig. De meest
dichtbij zijnde tramhalte is op 9 minuten loopafstand
(afbeelding 5, tramhalte Oosteinde) en de loopafstand naar
het station Leidschendam – Voorburg betreft 16 minuten.
Deze afstanden zijn te groot voor de toekomstige bewoners
en werkenden in het gebied Overgoo. De reistijden vanaf het
treinstation naar de G4-steden zijn in tabel 1 weergeven.

Tabel 1 Reistijd G4 steden met OV–
www.google.nl/maps

Aangezien langs het gebied tramlijn 19 is gesitueerd (zie afbeelding 5) biedt dit mogelijkheden
voor de realisatie van een halte in het gebied: Overgoo bevindt zich exact tussen de halte
‘Oosteinde’ en ‘Oude Middenweg’ in. In het opgestelde Verkeers- en Vervoerplan uit 2014
heeft de gemeente Leidschendam – Voorburg aangegeven dat zodra het gebied Overgoo
herontwikkeld zal worden er een nieuwe halte en een transferium moet worden gerealiseerd
(Verkeers- en Vervoersplan, 2014).

Afbeelding 5 Openbaar Vervoer verbindingen - tramlijn 19 – Bron: www.google.nl/maps
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Qua wegennetwerk is Overgoo uitermate goed bereikbaar.
Het gebied is namelijk gelegen aan de A4 en de N14. De
afstand van het gebied Overgoo naar de snelweg A4 is slechts
minder dan vijf minuten. Daarbij kan men binnen enkele
minuten middels de N14 – en de Sijtwendetunnel – het
stadscentrum van Leidschendam – Voorburg bereiken
(afbeelding 5). In tabel 2 zijn de afstanden vanaf Overgoo naar
de G4-steden weergeven.

Tabel 2 Reistijd G4 steden met auto –
www.google.nl/maps

Fiets- en voetpaden zijn vrijwel niet in het gebied aanwezig. Bij de realisatie van Overgoo was
qua infrastructuur duidelijk alles gericht op het vervoer per auto. Er zijn immers ook twee
parkeergarages in het gebied aanwezig en daarnaast wordt er veel op het maaiveld
geparkeerd. Daarom was er amper ruimte voor fiets- en voetpaden. Fietspaden zijn niet tot
nauwelijks aanwezig en er bevindt zich slechts één voetpad. Alle huidige fiets- en voetpaden
zijn gelegen naast de weg Overgoo waar de auto door het gebied heenrijdt.

Afbeelding 7 Loopverbindingen Overgoo – Bron:
Afbeelding 6 Fietsverbindigen Overgoo – Bron:
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=leidschenda https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=leidschendam&
id=100133972
m&id=100133972

De groenblauwe structuur is in Overgoo goed vertegenwoordigd maar wel verwaarloosd. Er
bevindt zich veel volwassen groen en het zuidelijke deel van het gebied (aan de A4) bestaat
alleen maar uit groenvoorzieningen. Daarbij kan men op enkele minuten afstand residentieel
wandelen langs de Vliet. Kortom, onderhoud van de huidige groenblauwe structuur is zeer
wenselijk. In onderstaande afbeelding is de groenblauwe structuur van het gebied Overgoo
weergeven.

Afbeelding 8 Huidige
groenblauwe structuur – Bron:
https://api1.ibabs.eu/publicdow
nload.aspx?site=leidschendam&i
d=100133854
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In het plangebied is de Goowetering gelegen, dit betrof vroeger een stromende sloot maar
momenteel betreft het een verwaarloosd stuk water (zie afbeelding 9).

Afbeelding 9 De Goowetering – Bron www.google.nl/maps

Anderzijds, aan het noordelijke deel van het plangebied stroomt het kanaal de Vliet. Ter
hoogte van plangebied ziet de Vliet er als volgt uit:

Afbeelding 10 De Vliet ter hoogte van plangebied – Bron: www.google.nl

Wat betreft de nutsvoorzieningen geldt dat deze op de ontwikkelingslocatie aanwezig zijn.
Het gaat hierbij om de elektriciteitsvoorzieningen en gasvoorzieningen. Er is een
laagspanningskabel in het gebied gesitueerd welke in bezit is van Stedin. Verder zijn er diverse
gasleidingen in het gebied aanwezig. Deze zijn allen ouder dan 30 jaar. Deze hoeven pas na
2030 vervangen te worden wat geen risico voor de gebiedsontwikkeling met zich mee brengt.
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2.5.

Milieuhygiënische aspecten

In dit onderdeel staan de milieubelastende bronnen centraal, t.w. de lucht- en
geluidskwaliteit. Deze twee milieubelastende factoren zijn voor het plangebied belangrijke
parameters aangezien de A4 op slechts een paar honderd meter afstand is gelegen.
Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit om- en
rondom het plangebied is
onderzocht op het gebied
van fijnstof (PM10 & PM2,5)
en stikstof (No2), zie
afbeelding 11 ter illustratie.
Voor deze onderdelen zijn
wettelijke
grenswaarden
opgesteld
welke
niet
overschreden
mogen
worden:
- PM10: maximaal 32
µg/m3
- PM2,5: maximaal 20
µg/m3
- NO2: maximaal 40
µg/m3
Momenteel worden deze
grenswaarden
niet
overschreden maar uit
onderzoeken
naar
de
gezondheid in relatie tot
luchtkwaliteit is gebleken
dat er geen drempelwaarde
bestaat voor schade aan de
gezondheid
die
zijn
veroorzaakt door vervuiling
van de lucht. Voor de Afbeelding 11 Luchtkwaliteit plangebied 2016 – Bron:
ontwikkeling
Vlietstaete https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=leidschendam&id=100133854
houdt dit in dat de realisatie van gevoelige functies en woningen op een afstand van korter
dan 100 meter niet mogelijk is. Nieuwe gevoelige bestemmingen zijn op een afstand tussen
100 en 300 meter tot de A4 en N14 wat betreft luchtkwaliteit acceptabel, mits speciale
aandacht wordt besteed aan de wijze van (eventueel gefilterde) ventilatie en buitenruimten.
Geluidsoverlast
In het plangebied wordt de meeste geluidshinder gecreëerd door het autoverkeer van de A4
en de N14. Zoals in afbeelding 12 is weergegeven kan worden verondersteld dat een deel van
het hele plangebied (wit omlijnd) voldoet aan de gestelde plandrempel. Dit houdt in dat aan
de rand van de N14 en de A4 maatregelen genomen moeten worden om het binnenste deel
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van het plangebied vrij te stellen van geluidshinder. Aan de buitenste zijde van het plangebied
kan hoogbouw zorgen voor reducering van het geluid. Hier moet rekening mee worden
gehouden in het creëren van plannen. (Wegverkeerslawaai Rijkswegen, s.d.). Daarbij is het
mogelijk dat er geluidswerende gevels moeten worden gerealiseerd.`

Afbeelding 12 Geluidscontouren 2016 – Bron:
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=leidschendam&id=100133972
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2.6.

Occupatie laag

Voorzieningenniveau
Qua voorzieningenniveau bevindt alle Retail, supermarkten en horeca zich in het
historische stadscentrum van Leidschendam – Voorburg. Hierin zijn diverse kledingzaken,
telefoonwinkels en eveneens het stadshuis gevestigd. Rondom de monumentale sluis zijn
diverse uitnodigende horecagelegenheden gevestigd die op slechts 5 minuten loopafstand zijn
te bereiken (zie afbeelding 13). Daarbij bevindt de eerste supermarkt zich op slechts enkele
minuten loopafstand van het plangebied. Op het gebied van winkels groeit Leidschendam –
Voorburg door. Er wordt namelijk een nieuw, zeer massaal winkelcentrum gerealiseerd door
Unibail Rodamco Westfield. Het zal het grootste winkelcentrum van Nederland worden
aangezien de doelgroep de inwoners van de randsteden zijn. 40% van de Nederlanders woont
namelijk in de randstad. Verder wordt het gebied Overgoo – naast de N14 en A4 – ook omringd
door een woonwijk genaamd de Oude Bleijck. In deze wijk zijn veelal eengezinswoningen
gerealiseerd. Gezien het feit dat deze wijk grenst aan het plangebied vrezen de bewoners een
extra auto ontsluiting en sluipverkeer door hun wijk. Zij hebben zich verenigd in een
wijkvereniging.

Afbeelding 13 – Centrum Leidschendam-Voorburg met diverse voorzieningen (plangebied rood omlijnd) – Bron:
www.google.nl/maps

Wat betreft het voorzieningenniveau heeft Leidschendam-Voorburg onderzoek gedaan naar
de afstanden tussen de voorzieningen en in hoeverre men tevreden is over het
voorzieningenniveau. Deze bevindingen zijn weergeven op afbeelding 14. Hieruit kan
geconcludeerd wordend dat alle voorzieningen op een afstand van maximaal 600 meter zijn
gelegen. Daarbij scoren alle voorzieningen een voldoende. Dit houdt in dat een gemiddelde
Leidschendammer tevreden is over de mate van voorzieningen in Leidschendam-Zuid, ook wel
het gebied waarin het plangebied is gesitueerd.
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Afbeelding 14 Afstand- en beoordeling voorzieningenniveau – Bron:
https://leidschendamvoorburg.incijfers.nl/jive/JiveTable.aspx?&wsguid=7108c1ec-eef6-483580b6-bbf3d248e576&ps=-7848

Tenslotte is er een grote gebiedsontwikkeling gaande aan de andere zijde van de Vliet. Dit
betreft de gebiedsontwikkeling Klein Plaspoelpolder (Projectenboek Klein Plaspoelpolder,
2018). Deze ontwikkeling ligt momenteel stil door de ontwikkeling van het Overgoo. Mogelijk
zal er een extra oeververbinding voor de auto worden gerealiseerd. Het doel van deze
verbinding betreft het reduceren van het verkeer via de historische sluis en/of de N14
(Sijtwendetunnel). Zie afbeelding 15 ter illustratie.

Afbeelding 15 Overgoo met omliggende wijken en extra mogelijke verkeersmaatregelen https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=leidschendam&id=100133972
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2.7.

Conclusie

Met het oog op een nieuwe invulling van het plangebied zijn er verschillende sterkten en
zwakten naar voren gekomen. De analyse naar de ondergrond heeft aangetoond dat het
gebied voorheen een industrie-functie kende. In de afgelopen jaren zijn er geen recente
bodemonderzoeken uitgevoerd. Daarom zal er een gedegen bodemonderzoek moeten
plaatsvinden. Qua archeologie is de kans aanwezig dat er archeologische vondsten gedaan
kunnen worden door het voorheen aanwezige Kanaal van Curbulo. Dit moet onderzocht
worden alvorens er gesloopt of gebouwd kan worden. Over de flora en fauna in het Overgoo
is geen informatie bekend maar in de nabije omgeving zijn er vleermuizen en broedvogels
gesignaleerd. Daarbij is de beschermde tongvaren eveneens aan de Vliet gevonden, dit is
gecertificeerd als een risico. Hier dient een uitgebreider onderzoek naar te worden gedaan
voordat de ontwikkeling ontwikkeld kan worden. Het watersysteem is een aandachtspunt
aangezien nabij gelegen gebieden met overschotten zitten, een watertoets is hiervoor nodig.
Daarbij kan er geen uitspraak inzake de grondwaterstand worden gedaan. Hier dient
grondiger onderzoek naar worden gedaan. Kortom, het watersysteem moet integraal worden
meegenomen in de planvorming om zo een positief watersysteem te kunnen realiseren.
Overgoo heeft daarnaast een zeer goede autobereikbaarheid maar een relatief slechte ovbereikbaarheid. Het is zaak dat er een extra tramhalte wordt gerealiseerd. Dit is nodig om in
de toekomst een stedelijk woon- werkgebied te kunnen creëren. Verder heeft het onderzoek
inzake de milieu hygiënische aspecten aangetoond dat er voorzichtig moet worden omgegaan
met de luchtkwaliteit en geluidsoverlast. De A4 & de N14 zorgen namelijk voor meer uitstoot
en geluid waar het gebied last van heeft. De wettelijk grens inzake luchtvervuiling wordt niet
overschreden maar er worden geen woningen gerealiseerd waarbij de afstand tot de A4 korter
is dan 100 meter. Wat betreft het geluid wordt de grenswaarde gedeeltelijk overschreden.
Hiervoor zullen geluidswerende maatregelen genomen moeten worden.
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3. Projectfasering
3.1.

Inleiding

Aangezien het gebied te groot is om in één fase te ontwikkelen is een projectfasering
opgesteld welke de eerste fase van de gebiedsontwikkeling Vlietstaete heeft bepaald. Het doel
van deze projectfasering kan dus omschreven worden als ‘het achterhalen wat de eerste fase
van de gehele gebiedsontwikkeling is’. Voor het beantwoorden van deze deelvraag is zowel
desk- als fieldresearch uitgevoerd. De deskresearch betreft allereerst het opstellen van een
aantal selectiecriteria waaraan de referentiegebieden – aangeleverd door de Wijde Blik - aan
moeten voldoen. Vervolgens zijn de drietal referentiegebieden inzake de gebiedskenmerkenen fasering onderzocht. Nadat de deskresearch is voldaan is er een persoonlijke projectfasering
opgesteld waarna deze is voorgelegd aan twee project- en gebiedsontwikkelaars. Dit betreft
de fieldresearch welke is vormgegeven aan de hand van diepte-interviews: aan hen is hun
mening gevraagd of dit een logische fasering voor Vlietstaete zou kunnen zijn. Uiteindelijk is
aan de hand van deze stappen definitief bepaald wat de eerste fase van de
gebiedsontwikkeling Vlietstaete is. In bijlage 2 is de volledige projectfasering met de
bijbehorende stappen uitgebreid uitgewerkt waarbij in dit hoofdstuk de selectiecriteria, de
referentiegebieden en definitieve fasering zijn behandeld. Voor een verdere onderbouwing van
bijlage 2 zijn de uitgewerkte interviews te vinden in bijlage 12.7 & 12.8.

3.2.

Selectiecriteria & de referentiegebieden

De Wijde Blik heeft Impact Vastgoed drie referentiegebieden aangeleverd waarin het
gebiedsmarketingbureau een belangrijke rol heeft vervuld, t.w.: de Binckhorst in Den Haag,
Holland Park in Diemen en Hyde Park in Hoofddorp. Deze referentiegebieden zijn geselecteerd
op de volgende criteria: het gebied moet een voormalige kantoren- of bedrijventerrein zijn
welke getransformeerd gaat worden naar een gemengd woon-werkgebied, het moet een
stedelijke locatie hebben, het gebied moet groter zijn dan minimaal 2 hectare, het gebied
moet daarbij zowel een goede ov- als autoverbinding hebben en de ontwikkeling moet
minimaal 500 woningen omvatten, zie tabel 3 ter verduidelijking.

Tabel 3 Selectiecriteria referentiegebieden – Bron: eigen werk

Nadat de selectiecriteria zijn bepaald zijn alle referentiegebieden onderzocht of deze aan de
opgestelde selectiecriteria voldoen, dit is in de tabel 4 weergeven. Uit dit onderzoek is
gebleken dat vrijwel alle gebieden voldoen aan opgestelde selectiecriteria behalve dat de
‘Binckhorst’ is ontsloten door snelwegen of ov-knooppunten en dat ‘Holland Park’ in de
toekomst geen werkfunctie zal krijgen.
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Tabel 4 Onderzoek referentiegebieden inzake de selectiecriteria – Bron: eigen werk

3.3.

Projectfasering Vlietstaete

Uit de analyse van de referentiegebieden is gebleken dat elk project of gebied uniek is.
Veelal bevindt de eerste fase van een project zich op de zichtlocatie, de locatie die het best
bereikbaar is, de locatie waar men bezit heeft of de locatie waarbij er zo min mogelijk overlast
is van de bouwwerkzaamheden. Dit was bij vrijwel alle referentiegebieden het geval (Bijlage
2). Om voor Overgoo de eerste fase van de gebiedsontwikkeling succesvol te kunnen bepalen
is het onderzoek inzake de referentiegebieden als hulpmiddel gebruikt (Bijlage 2.2). Hieruit
kan geconcludeerd worden dat de noordzijde van het gebied (ontwikkelveld 1 & 2) het meest
geschikt is bevonden als eerste fase van de gebiedsontwikkeling Vlietstaete, zie afbeelding 16.
Dit heeft een aantal redenen.

Afbeelding 16 Gebied Overgoo met gecertificeerde ontwikkelvelden
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=leidschendam&id=100133854
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Allereerst heeft Impact Ontwikkeling IV samen met Maasseate Rotterdam B.V. Vlietweg 14 –
15 in bezit en is Vlietweg 16 – 17 tevens in het bezit van Maasseate Rotterdam B.V, zie
afbeelding 17. Het in eigendom hebben van de opstallen en dus de grond zorgt ervoor dat de
ontwikkeling veelal sneller op gang kan komen. Ten tweede is het stuk aan de Vliet de locatie
waar Impact Vastgoed kan laten zien dat er daadwerkelijk iets in het gebied gaat gebeuren:
aan de Vliet kan redelijk makkelijk een kwaliteitsslag gemaakt worden gezien de ligging.
Doordat al het verkeer vanuit het centrum van Leidschendam-Voorburg via de Vlietweg de A4
op wil zal dit de zichtlocatie ten goeden komen: het is de entree van Leidschendam-Voorburg.
De huidige infrastructuur leent zich perfect voor het managen van het bouwverkeer indien
aan de Vlietzijde wordt begonnen. De overlast zal hierdoor nihil zijn aangezien het
bouwverkeer de rest van het gebied niet hoeft te betreden. Ten derde zijn de objecten aan de
Vlietweg dusdanig afgeschreven dat transformatie niet meer mogelijk is.

Afbeelding 17 Gebied Overgoo- Bebouwing met huisnummers
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=leidschendam&id=100133972

Wat betreft de huurtermijnen is deze fasering eveneens geen probleem: aan het einde van
het jaar moeten alle zittende huurders vertrekken. Niet alleen Vlietweg 14 – 15 behoort tot
ontwikkelveld 2, de Van Herk Groep – eveneens grondeigenaar in het gebied Overgoo – heeft
daar ook grond in bezit, t.w. Overgoo 3 & 5, zie afbeelding 3. De Van Herk Groep heeft
aangegeven mee te willen participeren in de gebiedsontwikkeling en daarom wordt die grond
toegevoegd aan de eerste fase van Vlietstaete (Bijlage 12.8.). Een ander, belangrijk gegeven
waarmee rekening gehouden moet worden betreft de voorkeur van de gemeente
Leidschendam – Voorburg om te beginnen met ontwikkelveld 4. Voor dit stuk gemeentegrond
heeft de gemeente al meerder plannen opgesteld die telkens niet tot ontwikkeling zijn
gekomen. Daarom heeft de gemeente aangegeven dit stuk grond als eerst te willen
ontwikkelen. Gezien de Van Herk Groep mee wil participeren in de ontwikkeling wordt het
stuk gemeentegrond, ontwikkelveld 4 (afbeelding 16), aan de eerste fase van de
gebiedsontwikkeling toegevoegd. Dit is eveneens een ontwikkelvoorwaarde van de gemeente
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Leidschendam (Bijlage 12.2 & 12.7). In onderstaande afbeelding is de eerste fase van de gehele
gebiedsontwikkeling Vlietstaete weergeven.
Kortom, de strip aan de Vliet (fase 1.a.) zal daarom als eerste opnieuw ingericht gaan worden
en langzamerhand schuift dat door het gebied in. Door het begin aantrekkelijk en leefbewoonbaar te maken zal dat financieel voordelen opleveren. Kortom, de kwaliteit van het
project geeft de eis waar je moet beginnen, aldus Albert Klijnsma. Voor het gebied Overgoo
betreft dat de Vlietzijde en doordat Van Herk ook hun grond inbrengt wordt de
gemeentegrond (fase 1.c) hieraan toegevoegd, zie afbeelding 18.

Afbeelding 18 Definitieve eerste fase gebiedsontwikkeling Vlietstaete – Bron: eigen werk

3.4.

Conclusie

Het antwoord op de deelvraag die in dit hoofdstuk centraal staat is middels de
literatuurstudie, een persoonlijke fasering en toetsing door expert opinions beantwoord. De
eerste fase van de gehele gebiedsontwikkeling Vlietstaete omvat het slopen en/of bouwrijp
maken van de volgende objecten/gronden:
- Vlietweg 14 – 15 (Impact Ontwikkeling IV B.V.)
- Vlietweg 16 – 17 (Maassaete Rotterdam B.V.)
- Overgoo 3 (Van Herk Groep)
- Ontwikkelveld 4 (gemeente Leidschendam – Voorburg)
Verder kan uit dit hoofdstuk worden geconcludeerd dat de daadwerkelijke eerste stap aan de
Vlietzijde moet worden gemaakt. Dit betreft het slopen van de Vlietweg 14 – 15 & 16 – 17. Een
logische volgende stap betreft het slopen van de twee objecten van Van Herk, ook wel Overgoo
3 & 5. Hierdoor wordt een bouwveld gecreëerd wat groot genoeg is om de buurt en omgeving
te triggeren. Naarmate het bouwproces vordert zal ontwikkelveld 4 bouwrijp worden gemaakt.
Kortom, vanaf de Vlietweg 14 – 15 en 16 – 17 zal het gebied ontwikkeld worden aangezien dit
de perfecte locatie is om kwaliteit aan het gebied toe te voegen. Indien er geen kwaliteit wordt
geleverd zal het project zichzelf namelijk ook niet verkopen.
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4. DESTEPM-analyse
4.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de tweede deelvraag van het onderzoek naar de
gebiedsontwikkeling Vlietstaete beantwoord. Het doel van deze analyse betreft het inzichtelijk
krijgen van de (vastgoed)markt en de mogelijke trends & ontwikkelingen om hiermee de
ontwikkeling beter te kunnen vormgeven. De trends & ontwikkelingen die van belang zijn
zullen worden meegenomen in de verdere planvorming om zo een beter concept op te kunnen
stellen. De output die uit deze analyse afkomstig is wordt gebruikt als input voor het bepalen
van de functie en doelgroepen. De markt is geanalyseerd aan de hand van de DESTEPManalyse. Deze analyse bestaat uit een aantal onderdelen: het demografisch, economisch,
sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en het politiek-juridische gebied
(Marketingmodellen, s.d.). Daarbij zal er informatie inzake de vastgoedmarkt aan de analyse
worden toegevoegd. Vrijwel elk onderdeel zal eerst in het algemeen worden besproken
(landelijke cijfers) waarna vervolgens wordt ingegaan op het gebied Den Haag of (indien
mogelijk) over Leidschendam – Voorburg. Hierbij is telkens aangegeven welk onderdeel er
onderzocht is en wat dit voor gevolgen kan hebben voor de toekomstige gebiedsontwikkeling
Vlietstaete. De volledige uitwerking van de DESTEPM-analyse is bijgevoegd als bijlage 5. Het
onderdeel politieke ontwikkelingen is in de bijlage apart uitgewerkt maar zal in dit hoofdstuk
worden benoemd, de gehele beleidsanalyse is daarom bijgevoegd als bijlage 3.

4.2.

Demografie

In dit onderdeel van de DESTEPM-analyse wordt de demografie van Leidschendam –
Voorburg geanalyseerd. Dit is gedaan door telkens de bevindingen te vergelijken met de
landelijke of provinciale cijfers om zo de verschillen te kunnen duiden. De onderdelen, die in
deze paragraaf worden behandeld, betreffen: de bevolkingsgroei, het aantal huishoudens, de
leeftijdsopbouw, de etniciteit en het besteedbaar inkomen.
Bevolkingsgroei en huishoudens
Het gebied Overgoo is gelegen in Leidschendam – Voorburg wat onderdeel is van de provincie
Zuid-Holland. Leidschendam – Voorburg telde in het derde kwartaal van 2018 74.900 inwoners
en 36.200 huishoudens (Dynamis, 2018). Sinds 2009 is dit een toename van 2.703 inwoners
wat neerkomt op een procentuele stijging van 3,73%. In vergelijking met het landelijk
gemiddelde ligt deze stijging lager, deze betrof 4,21%. Het inwonertal in 2050 is geraamd op
78.510, dit betreft een toename van 4,8%. Wat betreft het aantal huishoudens wordt
eveneens verwacht dat deze in de komende jaren zal toenemen. De prognose voor 2050 is
daarom geraamd op 37.738 huishoudens in de gemeente Leidschendam – Voorburg. Deze
toename in aantal huishoudens resulteert in een toenemende behoefte aan woningen.
Kortom, er moeten woningen gerealiseerd worden om aan deze vraag te kunnen voldoen.
Daarbij is er een steeds grotere vraag naar huisvesting van eenpersoonshuishoudens
(Huishoudensprognose 2018 – 2060, 2018). In 2045 zal het aantal eenpersoonshuishoudens
t.o.v. het totaal aantal huishoudens in Nederland zijn toegenomen tot 43%. In 2018 maakten
deze kleinste huishoudens 38% uit van alle huishoudens. In Leidschendam-Voorburg is helaas
geen informatie bekend inzake de huishoudensprognose. Toch kan verondersteld worden dat
deze in de toekomst zal stijgen gezien de leeftijdsopbouw en de mate van vergrijzing. Dit is
benoemd op de volgende pagina.
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Leeftijdsopbouw
De bevolking in Leidschendam – Voorburg heeft een
gemiddelde leeftijd van 43 jaar en bestaat uit ongeveer
even veel vrouwen als mannen zie tabel 5. De
leeftijdsopbouw van de gemeente Leidschendam –
Voorburg verloopt anders dan het landelijke gemiddelde.
De bevolkingspiramide laat zien dat er relatief weinig Tabel 5 – Prognose inwonertal
jongeren wonen en veel ouderen in vergelijking met de Leidschendam - Voorburg
rest van Nederland, zie afbeelding 19. De beroepsbevolking wordt dus kleiner en de groep
65+’ers wordt groter. Met name de leeftijdsklasse 20 – 24 is erg ondervertegenwoordigd in
vergelijking met de rest van Nederland.

Afbeelding 19 Bevolkingspiramide Leidschendam – Voorburg
https://gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/leidschendamvoorburg/themas/bevolking/bevolkingsomvang-en-samenstelling/

Resumerend is er in Leidschendam – Voorburg sprake van een hoge mate van vergrijzing. Deze
grijze druk is een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. De groene druk is vergelijkbaar met
de gemiddelde groene druk van Nederland, zie afbeelding 20 ter illustratie. Voor de
gebiedsontwikkeling Overgoo zal deze ontwikkeling in de doelgroepenanalyse worden
opgenomen.

Afbeelding 20 Groene- en grijze druk Leidschendam – Voorburg, Zuid-Holland, Haaglanden &
Nederland https://gezondheidsmonitor.ggdhaaglanden.nl/gemeenten/leidschendamvoorburg/themas/bevolking/bevolkingsomvang-en-samenstelling/
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Etniciteit en besteedbaar inkomen
Wat betreft de etniciteit blijkt Leidschendam – Voorburg minder inwoners met een
Nederlandse achtergrond te hebben in vergelijking met het landelijk gemiddelde: in
Nederland is 77% autochtoon en in Leidschendam-Voorburg betreft dit 68%, zie tabel 6.

Tabel 6 Etniciteit Leidschendam-Voorburg & Nederland – Bron: eigen werk

Inzake het besteedbaar inkomen per inwoner en huishouden kan worden geconcludeerd dat
de gemiddelde inwoner van Leidschendam-Voorburg meer te besteden heeft dan een
gemiddelde Nederlander, zie tabel 7. Doordat een gemiddelde Leidschendammer meer te
besteden heeft kan dit de verkoopprijs en/of de verkoopbaarheid ten goeden komen.

Tabel 7 Inkomen per persoon- en huishouden Nederland & Leidschendam – Voorburg Bron: eigen werk

4.3.

Economie

In dit onderdeel wordt de huidige economische situatie met daarbij de mogelijke
trends en ontwikkelingen die zich in Nederland en Leidschendam-Voorburg voordoen
besproken. De onderdelen die in dit hoofdstuk worden behandeld betreffen de conjunctuur,
het bruto binnenlands product (BBP), het inflatiescenario, de renteontwikkelingen en de
hoogte van het consumentenvertrouwen.
Conjunctuur, BBP & Consumentenvertouwen
Op het gebied van de economische conjunctuur is Nederland aan het verschuiven van een
hoog conjunctuur naar een laag conjunctuur: de Nederlandse economie groeit minder hard.
Dit is eveneens terug te zien in de ontwikkelingen van het BBP. Eind 2018 werd verwacht dat
deze zou stijgen met 1,9% in 2019. Uiteindelijk blijkt de groei lager uit te vallen, t.w. 1,6%.
Voor 2020 hangt de groei af van overheidsbestedingen en er wordt verwacht dat deze groei
gelijk zal blijven op 1,6%. (RaboResearch, 2018). In vergelijking met 2017 en 2018 is de groei
van het BBP afgenomen met meer dan 1%. Voor de gebiedsontwikkeling betekent deze daling
van het BBP dat het gevolgen kan hebben voor de verkoopbaarheid van het opgestelde plan.
Indien de economie niet of nauwelijks groeit zal het besteedbaar inkomen ook niet of
nauwelijks stijgen. Dit kan de verkoopbaarheid van het project schaden. Een ander gegeven
wat de verkoopbaarheid kan schaden betreft het consumentenvertrouwen. In zowel
Nederland als in Leidschendam-Voorburg is deze negatief. Dit houdt in dat men weinig
vertrouwen heeft in de toekomstige economische positie van hen als individu. Het gevolg
hiervan betreft minder uitgaven en investeringen omdat men niet zeker is over de financiële
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situatie in de toekomst. Men zal het eerder sparen om het in andere, positievere tijden uit te
geven.
Inflatiescenario
Volgens De Nederlandse Bank (DNB) lag in 2018 het inflatieniveau gemiddeld op 1,1% wat
wordt omschreven als een laag inflatieniveau. Voor 2019 verwacht de DNB een stijging van de
inflatie welke op zal lopen tot 2,5%. Deze stijging is volgens de DNB het gevolg van een
verhoging van de energiebelastingen, een verhoging van het lage btw-tarief (van 6% naar 9%)
en de loonstijging welke is geraamd op 3,5% (De Nederlandsche Bank, 2018).
Ook het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) stelt een inflatieprognose op voor
de komende jaren (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, 2018), zie afbeelding 21. Voor de
eerste fase van Vlietstaete zal een inflatiepercentage van 1,9% worden gehanteerd.

Afbeelding 21 flexibel inflatiescenario https://www.nrvt.nl/wp-content/uploads/2018/10/Inflaties
cenario-Vastgoedindex-september-2018.pdf

Rente- en de rendementsontwikkelingen.
Momenteel kent Nederland een omgekeerde rentestructuur. Dit houdt in dat de
geldmarktrente hoger is dan de kapitaalmarktrente. Normaal gesproken is dit andersom
gezien een lange termijn lening over het algemeen meer onzekerheid met zich meebrengt in
vergelijking met de korte termijn. Dit geldt eveneens voor de depositorente. Deze wordt door
de ECB laag gehouden: van -0,4% naar -0,5% (NRC, 2019). Dit houdt in dat banken geen rente
ontvangen maar betalen. Ook de 10 jaar staatsrente ligt momenteel op een laag niveau, zie
afbeelding 20 ter illustratie. Deze lage rentestanden hebben tot gevolg dat geld lenen
nagenoeg ‘gratis’ is. Kortom, het financieren van projecten met vreemd vermogen brengt
relatief gezien lage kosten met zich mee. Afbeelding 20 weergeeft verder ook het verloop van
de bruto aanvangsrendementen op het gebied van de woningmarkt. Hieruit kan worden
opgemaakt dat deze dalen. De gemiddelde BAR ligt rond de 5% terwijl de prime BAR op 4%
ligt. Zie afbeelding 22 ter verduidelijking.

Afbeeling 22 Ontwikkelingen BAR woningmarkt, Risicopremie en 10-jaars rente. Bron:
http://www.syntrusoutlook.nl/2020-2022/woningen/overlay/1c-verwachtingen/
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4.4.

Sociaal-cultureel

In dit onderdeel centraal staat de toekomstprognose voor Nederland op sociaal –
cultureel gebied centraal. Nederland heeft arbeidsmigranten nodig om het verdienmodel van
Nederlandse bedrijven te verzilveren (Schoenmaeckers, 2019), de Europese arbeidsmarkt
moet beter worden benut. De vraag is of dit in de toekomst nog mogelijk is. Het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) verwacht namelijk dat de grenzen in 2050 slechts nog
topografische betekenis hebben (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2016). Dit houdt in dat
Nederland steeds meer verweven raakt met de wereld om ons heen. Deze mondialisering van
Nederland wordt mogelijk gemaakt door diverse ontwikkelingen in de transport- en
communicatiemiddelen: de Europese Unie bevordert de vrijhandel en biedt migranten
middels de open grenzen de mogelijkheid zich makkelijker te verplaatsen tussen Europese
landen.
Migratie
Op het gebied van migratie stelt het CBS dat de komende decennia de omvang van het
migratiesaldo de mate van de bevolkingsgroei zal gaan bepalen (Sociaal en Cultureel
Planbureau, 2016) . Vanaf de ’60-er jaren kent Nederland een positief migratiesaldo op enkele
uitzonderingen na. Dit houdt in dat er meer mensen immigreren dan emigreren. De
achterliggende veertig jaar waren er pieken in asielemigratie als gevolg van oorlog, vervolging
en economische verschillen. De vraag is of deze migranten na verloop van tijd willen
terugkeren naar hun land van herkomst. Indien dat het geval is kan er binnen afzienbare tijd
een vertrekoverschot in Nederland ontstaan. Dit moet vermeden worden aangezien het MKB
deze migranten nodig heeft voor het voortbestaan van de Nederlandse ondernemingen.
Geschat wordt dat er elk jaar ca. 50.000 arbeidsmigranten nodig zijn om de Nederlandse
economie draaiende te houden (Kusters & de Vries, 2019).

4.5.

Technologie

Het Economisch Bureau van de ING heeft onderzoek gedaan naar de mate van
technologie in de vastgoedsector en kwam tot de conclusie dat de vastgoedmarkt zeer weinig
geld uitgeeft aan Research & Development (R&D). Al helemaal in vergelijking met andere
sectoren. Waar het totale bedrijfsleven ongeveer 6% van de omzet uitgeeft aan R&D is dit
slechts 0,003% in de vastgoedsector, dit komt neer op ca. 2 miljoen (ING, 2018). Doordat er in
de vastgoedsector weinig budget aan R&D wordt besteed heeft dit tot gevolg dat de innovatie
achterblijft. Dit komt o.a. doordat vastgoed een kapitaalintensieve investering is, de
vastgoedmarkt een intransparante markt betreft en de lange levensduur van vastgoed de
invoering van nieuwe technologieën lastig maakt. Resumerend kan worden geconcludeerd
dat deze factoren de mate van innovatie hebben belemmerd en daarmee automatisch de
arbeidsproductiviteit. Het gevolg hiervan is een afname in de efficiëntie van de vastgoedsector
(ING, 2018). Een bepaalde innovatieve ontwikkeling, genaamd PropTech, laat zien dat er
wereldwijd steeds meer aandacht voor technologische ontwikkelingen is. PropTech kan
worden omschreven als toepassingen van nieuwe technologieën die het gebruik , de handel
en verhuur van vastgoed efficiënter maken en nieuwe functionaliteiten bieden. Naar
verwachting kan PropTech in de toekomst een hogere waarde generen voor vastgoed (ING,
2018). Verder zijn op het gebied van technologie artificiële intelligentie, digitalisering en data
analyses de meest opkomende trends & ontwikkelingen (ING, 2018). Gebouwen worden
slimmer door sensoren en middels data analyses kan worden geanalyseerd wanneer
onderhoud nodig is.
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4.6.

Ecologie

Op het gebied van ecologie heeft de Rijksoverheid een (bijna) energie neutrale
maatschappij voor ogen in 2050 (Rijksoverheid, s.d.). Om dit te kunnen realiseren moet er
aandacht worden besteed aan al het vastgoed dat er in Nederland is. Over vijftien jaar zal de
huidige gebouwde omgeving namelijk voor 90% nog steeds in gebruik zijn (Dobbelsteen,
2016). Duurzaam vastgoed is nu eenmaal gezonder voor alle gebruikers en bewoners. Mede
hierom zetten ontwikkelaars veelal in op duurzaam bouwen, het is tegenwoordig niet meer
alleen een begrip maar eerder de norm. Om in 2050 een energie neutrale samenleving te
kunnen realiseren moeten er grote slagen worden gemaakt. Zowel burgers als bedrijven
moeten mee participeren in de verduurzamingsslag die gemaakt moet worden (Dobbelsteen,
2016). Los van alle kosten die het verduurzamen van vastgoed met zich meebrengt levert het
ook een aantal voordelen op, t.w.: lagere energielasten, hogere huuropbrengsten en er
ontstaat een betere afzetmarkt voor ‘schoon’ vastgoed. Naast deze voordelen kan een object
ook diverse certificeringen krijgen voor de mate van verduurzaming. De volgende labels en
certificeringen worden momenteel in de vastgoedmarkt toebedeeld:
-

-

BREEAM: dit is een Nederlands keurmerk wat gebruik wordt voor zowel
nieuwbouwprojecten als renovatieprojecten. Het beoordeelt de prestaties van een
gebouw op het gebied van duurzaamheid (BREEAM NL, 2016).
WELL: dit certificaat heeft zich specifiek gericht op de gezondheid en het welzijn van
de medewerkers van een gebouw (CBRE, s.d.)
Circulariteit Prestatie Gebouwen (CPG): Dit is een handvat voor het meten van de
circulariteit van een project- en/of gebied (Mak, 2017).
BENG: dit begrip omvat het realiseren van bijna energie neutrale gebouwen. Hierbij
ligt de EPC-norm tegen de 0,0 aan.

Wet- en regelgeving
- Per 1 juli 2018 mogen nieuw gerealiseerde gebouwen geen gasaansluiting meer krijgen
(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, s.d.)
- Ten tweede moeten alle kantoren voor 2023 minimaal energielabel C hebben
(Rijksoverheid, s.d.).
- Energieakkoord: sinds 2013 wordt er for geïnvesteerd in energiebesparing en
hernieuwbare energieopwekking (Energieakkoord, s.d.)

4.7.

Politiek-Juridisch

In dit onderdeel staan de politiek-juridische aspecten die betrekking hebben op de
gebiedsontwikkeling Vlietstaete centraal. Het beleid wat is onderzocht betreft het Rijksbeleid,
het Provinciaal beleid, het gemeentelijke beleid en het beleid voor de gebiedsontwikkeling
Overgoo. In dit hoofdstuk zal alleen het gemeentelijk beleid en het beleid voor Overgoo
worden beschreven aangezien uit de analyse is gebleken dat het gemeentelijk beleid conform
het rijks- en provinciaalbeleid is opgesteld. Het rijks- en provinciaal beleid is volledig
uitgewerkt en terug te vinden in 3.
Gemeentelijk beleid
De gemeente Leidschendam – Voorburg heeft in 2006 de structuurvisie Ruimte voor Wensen
opgesteld om de positie van één van de beste woongemeente van Nederland te behouden
(Structuurvisie Ruimte voor Wensen 2040, 2012). Hierin zijn een aantal belangrijke
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onderdelen opgenomen die betrekking hebben op de gebiedsontwikkeling van Vlietstaete.
Allereerst moet er de aankomende dertig jaar worden ingezet op de realisatie van duurzame,
stedelijke ontwikkelingen. Het gaat hierbij om de volgende pijlers: het versterken van de
groene woonstad, het verbeteren van de economische kansen en voorzieningenstructuur en
het beter benutten en verbeteren van de bereikbaarheid.
Het Verkeers- en Vervoersplan schrijft voor Overgoo voor dat de autobereikbaarheid, de
verkeersveiligheid en de leefbaarheid van Overgoo duurzaam en veilig moet worden
verbeterd. Dit rust grotendeels op een extra ontsluiting van Overgoo. Verder wil de gemeente
Leidschendam-Voorburg zich profileren als een fietsgemeente. Voor het gebied Overgoo
houdt dit in dat de fiets- en wandelpaden opnieuw moeten worden ingericht. Verder zal de
ov-bereikbaarheid ingrijpend moeten worden verbeterd en de bestaande OV-voorzieningen
moeten beter worden benut. Daarom is de realisatie van de tramhalte zo belangrijk. Qua
parkeren kan worden verondersteld dat de huidige parkeervoorzieningen zijn verouderd.
Momenteel wordt er veel geparkeerd op het maaiveld en dat zal in de toekomst anders
moeten worden vormgegeven: er moeten gebouwde en wellicht ondergrondse
parkeervoorzieningen komen (Ontwikkelvisie Overgoo, 2019).
De Nota Parkeernormen schrijft voor dat het plangebied is gelegen in de zone ‘bebouwde
kom’. Deze zone kent de hoogste parkeerdruk van heel Leidschendam-Voorburg. De
gemeente Leidschendam – Voorburg heeft aangegeven dat bij een functiewijziging de
parkeereis wordt berekend door het oude gebruik af te halen van het nieuwe toekomstige
gebruik. Om de passende parkeernorm te kunnen achterhalen is een parkeertoets een pré.
Beleid Overgoo
In dit onderdeel zijn een aantal beleidsdocumenten voor het gebied Overgoo summier
samengevat, dit betreft: het Wijk- en Ontwikkelingsplan, het Groenstructuurplan
Buitengewoon Groen, het Verkeers- en Vervoersplan, de Woonvisie 2016 – 2020, de
Economische Agenda 2017 – 2020, het Kompas van de Leefomgeving en de Nota van
Uitgangspunten Overgoo en de Beleidsregels Woningbouw 2018-2021. Voor een nadere
toelichting wordt verwezen naar bijlage 3.6.
Het Wijkontwikkelingsplan schrijft voor dat het gebied Overgoo valt onder transformeren. Dit
houdt in dat het gebied een gemengd woon- werkmilieu moet worden waarbij de
stedenbouwkundige structuur ingrijpend moet worden verbeterd en er kwaliteit langs de Vliet
moeten worden toegevoegd. Verder schrijft dit document het ‘Ontwikkelingskader Overgoo’
voor. Hierin zijn een aantal onderdelen opgenomen waarvan enkele nog actueel zijn:
-

Realisatie van een tramhalte lijn 19: dit betreft een ontwikkelvoorwaarde voor Impact
Vastgoed (Bijlage 13.7). Aangezien er bedrijvigheid in het gebied blijft en er sociale
woningbouw gaat plaatsvinden is dit een pré.

-

Realisatie fietsverbinding Leidschenveensepad en de wijk de Oude Bleijck: is van
belang om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren.

-

Realisatie parallelroute langs de A4: van minder groot belang, de A4 is recent verbreed
en dit zorgt voor meer geluidsoverlast en luchtvervuiling
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-

Residentieel wonen aan de Vliet: dit betreft een grote kans om kwaliteit langs de Vliet
te realiseren. Hiermee kan het gebied op de kaart worden gezet.

-

Realisatie woningen in overgangszone van stedelijke wand naar de Oude Bleijck: deze
pijler is zeer belangrijk aangezien de woningen beschermd moeten worden tegen
geluidsoverlast en luchtvervuiling van de N14 & de A4.

-

Waterpositief ontwerpen om waterkwaliteit te verbeteren: i.v.m. hoogteverschil moet
hier onderzoek naar worden gedaan.

Wat betreft het Groenstructuurplan Buitengewoon Groen is gebleken dat rondom de
Vlietzone het realiseren van een aantrekkelijke recreatieve route langs de Vliet de grootste
opgave is (Groenstructuurplan Buitengewoon Groen, 2010). Daarbij moet de asymmetrie van
de oevers worden geüpgraded. Volwassen bomen moeten worden behouden. Voor de
gebiedsontwikkeling Vlietstaete zal een bomeninventarisatie moeten plaatsvinden.
In 2016 is de Woonvisie 2016 – 2020 opgesteld waarin problemen m.b.t. de woningbouw zijn
aangekaart. Het grootste probleem wat de gemeente Leidschendam - Voorburg heeft betreft
een tekort aan sociale huurwoningen (Woonvisie, 2016). Een ander probleem betreft de
huidige woonmilieus en de leefbaarheid daarvan. Verder valt de verhouding tussen
huurwoningen en koopwoningen op. In vergelijking met het landelijk gemiddelde beschikt de
gemeente Leidschendam – Voorburg over minder huurwoningen, dit zijn dan met name
appartementen (Woonvisie, 2016). Aansluitend op de hiervoor toegelichte problemen is er
beleid opgesteld om de woningbouw van 2017 tot 2019 in goede banen te leiden, dit beleid
berust op de volgende pijlers:

Verder bevinden zich in Leidschendam-Voorburg acht tot negen bedrijventerreinen welke zijn
onderverdeeld in drie groepen. In principe wordt Overgoo omschreven als een
kantorenlocatie maar aangezien dit gebied aan de A4 ligt is dit volgens de gemeente een
‘stadspoort’ op een knooppuntlocatie. Dit houdt in dat dit gebied zeer geschikt is voor werken
aldus de gemeente. Met deze visie wil de gemeente zorgen dat Leidschendam – Voorburg
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ruimte kan bieden voor economische bestemmingen waarbij de gemeente ook
ontwikkelingsruimte geeft voor kwalitatieve versterking van gemengde werkmilieus
(Woonvisie, 2016). Er moet dus terughoudend worden gekeken naar een functiewijziging van
gebouwen met een economische functie om de economische draagkracht niet aan te tasten.
In vervolg hierop is de economische agenda 2017 – 2020 opgesteld waarin wordt aangegeven
dat de gemeente het ondernemersklimaat, de leefbaarheid en vitaliteit en het internationaal
economisch vestigingsklimaat wil verbeteren. Concrete doelen zijn hier helaas niet in
verwerkt: er moet nog een samenhangende toekomstvisie voor ondernemers worden
opgesteld. Er wordt slechts vermeld dat de focus ligt op het aantrekken van expats, de
evenementenlocaties moeten worden uitgebreid, er moeten levendige winkelgebieden
ontstaan en er moet meer ruimte ontstaan voor bedrijvigheid. Voor Overgoo houdt dit in dat
er zorgvuldig moet worden omgegaan met de functiewijziging: er moet niet te veel
bedrijvigheid verloren gaan ten koste van de woonfunctie.
In het Kompas van de Leefomgeving, ook wel de voorloper van de Omgevingsvisie, worden
een zevental doelstellingen voor de gemeente benoemd. Deze zijn hieronder bondig
beschreven:

Aan de hand van het hiervoor besproken beleid is er een Nota van Uitgangspunten voor
Overgoo opgesteld. De gemeente heeft een aantal uitgangspunten opgesteld welke het
vetrekpunt voor de gebiedsontwikkeling van Overgoo vormen. Hieronder zullen de
uitgangspunten worden benoemd:
-

De stedenbouwkundige structuur moet ingrijpend worden verbeterd
Mobiliteit op orde
Groen karakter behouden
Duurzame wijk
‘Magic Mix’ functiemenging

Beleidsregels Woningbouw 2018-2021
In dit document zijn beleidsregels opgesteld welke de
woningbouw bij nieuwbouwopgaven moeten vormgeven. Het
doel van dit document betreft uitvoering geven aan de sociale
woningbouwopgave enerzijds, en het borgen van
woningbouwplannen welke een bijdrage leveren aan de

Tabel 8 Huurprijzen sociaal – Bron:
Beleidsregels Woningbouw 2018 -2021
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kwaliteit van de woon- en leefomgeving op lange termijn anderzijds. Hierin zijn een aantal
eisen opgenomen waarvan de belangrijkste hieronder zijn opgesomd.
-

Transformatie van een gebied moet resulteren in een rustig stedelijk, dorps en
hoogwaardig woonmilieu.
Realiseer sociale woningen op iedere nieuwbouwlocatie, waarbij;
o de volgende maximale, sociale prijzen gehanteerd mogen worden (afbeelding
21)
o een woningcorporatie betrokken moet worden indien er meer dan 30
woningen worden gerealiseerd.

Kortom, er kan worden verondersteld dat het te ontwikkelen gebied Overgoo conform deze
beleidsregels wordt ontwikkeld.
Bestemmingsplan
Het huidige gebied Overgoo
heeft
momenteel
twee
bestemmingen, t.w. een
kantooren
groenbestemming
(zie
afbeelding 23). Dit houdt in
dat
er
voor
de
gebiedsontwikkeling Overgoo
een
bestemmingsplanherziening
moet worden ingediend
waarbij ook de functie wonen
wordt toegestaan. Dit is Afbeelding 23 Uitsnede bestemmingsplan Overgoo
immers de wens van de https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=leidschendam&id=100133854
gemeente. Er wordt dus een functie aan de huidige functies toegevoegd, het resultaat is een
functiemix van wonen, werken en groen. Gezien deze wens kan met een bepaalde zekerheid
worden vermeld dat deze herziening gehonoreerd zal worden.

4.8.

Marktanalyse

Woningmarkt
Voor een woning in Leidschendam-Voorbrug betreft
de gemiddelde verkoopprijs €323.750,-- exclusief k.k.
(Dynamis, 2019). Deze prijs is vanaf 2017 alsmaar
gestegen, t.o.v. een jaar eerder is deze maar liefst
toegenomen met 10,3%. In het afgelopen jaar is de
prijs
van
twee-onder-één-kapwoning
en
appartementen blijven stijgen. Tussenwoningen en
vrijstaande woningen zijn in prijs gedaald. Van alle
transacties in de gemeente Leidschendam – Voorburg
betreft dit voornamelijk appartementen: +/- 135 in
het laatste kwartaal van 2018. In het tweede kwartaal
van 2018 lag dit hoger, t.w. +/- 155 appartementen.

Afbeelding 24 Marktratio Nederland &
Leidschendam – Voorburg
https://dynamis.nl/uploads/media/25/global/SC
W-Q1-2019/SCW-Den-Haag-eo-19Q1.pdf
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Anderzijds, in het tweede kwartaal van 2018 werden er 60 tussenwoningen verkocht terwijl
dit aantal in het 3e kwartaal van 2018 is gedaald tot +/- 40 woningen. In het laatste kwartaal
is deze wederom gestegen tot +/- 55 transacties (NVM, 2019). Op het gebied van het aantal
woningen in aanbod, hebben appartementen een exponentiële ontwikkeling meegemaakt: In
het eerste kwartaal van 2017 waren er +/- 130 appartementen in de verkoop. Nu, twee jaar
later worden er slechts 70 appartementen aangeboden. De ontwikkeling van de vraagprijzen
laat eveneens zien dat het aanbod van appartementen nihil is. Vrijwel alle vraagprijzen van
het aanbod dalen, t.w. de tussenwoning, de twee-onder-een-kapwoning en de vrijstaande
woningen. De hoekwoningen kennen een kleine stijging maar de appartementen in
Leidschendam – Voorburg staan nu veelal te koop voor een bedrag van +/- €350.000,--. In het
eerste kwartaal van 2017 bedroeg de prijs van een gemiddeld appartement slechts +/€210.000,-(NVM, 2019). Op het gebied van de woningvoorraad naar eigendom en woningtype
blijkt de gemeente Leidschendam – Voorburg vooral koopwoningen te hebben:
-

32% betreft koop eengezinswoningen
26% betreft koop appartementen.
5% betreft eengezinswoningen in het sociale segment
6% betreft eengezinswoningen particuliere huur
21% betreft appartementen in sociale segment
9% betreft appartementen particuliere huur

Verder wordt Leidschendam – Voorburg in de huidige markt omschreven als de koploper in
de nieuwbouwmarkt. Momenteel betreft de helft van de beschikbare woningen een
nieuwbouwwoning (Dynamis, 2019). Dit is voornamelijk te danken aan de grote
nieuwbouwprojecten zoals Park070 en Maesland. Op termijn zullen hierdoor de
verkoopcijfers aanzienlijk toenemen, veel hiervan is al verkocht onder optie. Dit is eveneens
terug te zien in de verschillen in de marktratio’s tussen Nederland en Leidschendam –
Voorburg, zie afbeelding 24 ter illustratie.
Wat betreft de aanbodzijde van de vastgoedmarkt in Leidschendam-Voorburg is uit onderzoek
gebleken dat er een overschot aan tussenwoningen is en een groot tekort aan appartementen.
Dit wordt eveneens beaamd door het onderzoek naar de gewenste woninggrootte van een
Leidschendammer. Er is een grote vraag naar kleine woonruimtes maar een klein aanbod en
anderzijds is er een kleine vraag naar grote woonruimtes waarbij het aanbod groot is.
Kantorenmarkt
De kantorenmarkt van Leidschendam – Voorburg valt onder het landsdeel Den Haag en
omgeving (Cushman & Wakefied). Onder dit gebied behoren de volgende steden: Den Haag,
Leiden, Rijswijk, Leidschendam – Voorburg, Delft, Zoetermeer en Gouda. In totaal omvat het
huidige kantoren aanbod 705.000 m2. Dit is in vergelijking met vorige jaar afgenomen met
9%. Dit geldt eveneens voor de leegstand, deze is met 11% afgenomen tot 690.000 m2. Het
aandeel leegstaande kantoormeters t.o.v. het aanbod betreft 10,4%. Verder is er in dit gebied
maar liefst 47.000 m2 opgenomen door de markt wat resulteert in een opnamepercentage
van 57% en een huurprijsstijging van 0,4%. Dit komt neer op een gemiddelde huurprijs van
€123 p/j per m2 (Cushman & Wakefield, 2018)(zie afbeelding 66) .Voor het gebied
Leidschendam – Voorburg is de gemiddelde huurprijs geschat tussen €65 - €125 (Cushman &
Wakefield, 2018). Anderzijds heeft Dynamis ook de kantorenmarkt onderzocht. Volgens
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Dynamis wordt de gemiddelde huurprijs voor 2019 geschat op €110,- p/j per m2 (Dynamis,
2019).
Bedrijfsruimtemarkt
In de provincie Zuid-Holland wordt de bedrijfsruimtemarkt gekenmerkt door een grote vraag
naar productie- en opslagruimten. Deze vraag was voornamelijk afkomstig uit de logistieke
sector en uit de medische branche. Deze vraag uit de logistieke sector en de medische branche
heeft geresulteerd in een hoger transactievolume (zie afbeelding 70 ter illustratie). Zo werd
er op de vrije markt 20% meer verkocht en verhuurd in vergelijking met 2017. Het aanbod
daalde in Zuid-Holland licht: zo stond eind 2018 om en nabij 1,65 miljoen m2 bedrijfsruimte
te huur en/of te koop. Dit betreft een daling van 5%. Rondom Den Haag was er weinig aanbod
van geschikte bedrijfsruimte (NVM, 2019). Dit betrof voornamelijk de kleine tot middelgrote
ondernemingen. Dit probleem – wat vorig jaar ook al zo was – is in 2018 erger geworden. In
het afgelopen jaar is de huurprijs van bedrijfsruimte in Zuid-Holland licht gestegen waarbij
vrijwel geen incentives werden gegeven.

4.9.

Conclusie

In dit hoofdstuk is het beleid, de trends & ontwikkelingen en de (vastgoed)markt in
Nederland en Leidschendam onderzocht middels de DESTEMP-analyse. Hier is uit gebleken dat
men graag in randstedelijke gebieden woont. Dit in combinatie met de huidige mate van
vergrijzing leidt tot een toenemende vraag naar huishoudens, in het bijzonder
eenpersoonshuishoudens. Leidschendam-Voorburg namelijk een hoge grijze druk en een lage
groene druk. Qua economie kent zowel Nederland als Leidschendam-Voorburg een laag
conjunctuur en is het consumentenvertrouwen negatief. Inzake de inflatie en de ontwikkeling
hiervan wordt verwacht dat deze rond de 1,5% – 2% zal liggen. De huidige inflatie ligt nu rond
de 1,9%. Op het gebeid van renteontwikkelingen en aanvangsrendementen is uit onderzoek
gebleken dat de rente op een laag niveau zal blijven. Op sociaal cultureel gebied kent
Leidschendam-Voorburg meer niet-westerse inwoners in vergelijking met Nederland. Daarbij
is men in Leidschendam minder gelovig t.o.v. van het landelijk gemiddelde. Qua technologische
ontwikkelingen loopt de vastgoedsector achter in vergelijking met andere sectoren maar kan
wel verondersteld worden dat er steeds meer wordt geïnnoveerd. Door de wet- en regelgeving
op het gebied van ecologie in de vastgoedsector is gebleken dat het van groot belang is
woningen te realiseren met een zo laag mogelijke EPC-norm. De analyse naar de
vastgoedmarkt in Leidschendam-Voorburg heeft aangetoond dat het prijsniveau hoger ligt in
vergelijking met het landelijk gemiddelde. Daarbij is er in algemene zin een tekort aan
appartementen, dit betreft voornamelijk sociale appartementen maar ook appartementen in
de vrije sector. Op het gebied van werkruimten is meer vraag naar kleine ruimten en minder
naar grote bedrijfsgebouwen. Als laatst is het geldende beleid onderzocht waaruit
geconcludeerd kan worden dat de gemeente inzet op een gemixt woon- en werkgebied waarbij
een goede functiemix een voorwaarde is. Dit betreft de ‘magic mix’. Door het tekort aan sociale
huurwoningen moet er minimaal 30% sociale woningbouw plaatsvinden. Daarbij moet er ook
middeldure woningbouw worden gerealiseerd om de doorstroming te bevorderen. Ook de
stedenbouwkundige structuur moet worden verbeterd waarbij er meer fiets- en wandelpaden
moeten worden gerealiseerd. In vervolg hierop moet de groenblauwe structuur worden
behouden en moet er kwaliteit aan de Vliet worden toegevoegd. Dit zal worden gerealiseerd
door duurzaam en levensbestendig te bouwen waardoor Overgoo in de toekomst een exclusief
stedelijke woon- werkmilieu wordt. Wat betreft de realisatie van het sociale programma zal
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deze conform het beleidsdocument woningbouw 2018-2021 worden gerealiseerd. Dit houdt in
dat de haalbaarheid wordt berekend door minimaal 30% sociale woningbouw te realiseren
waarin huurprijzen worden gehanteerd welke conform het beleidsdocument ‘woningbouw
2018-2021’ zijn. Daarbij moet een corporatie betrokken zijn in verdere planvorming aldus het
beleidsdocument.
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5. Stakeholdersanalyse
5.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de vierde deelvraag van het onderzoek beantwoord. Het doel
van deze analyse betreft het inzichtelijk krijgen van de belangen en machten die de betrokken
stakeholders bij deze gebiedsontwikkeling hebben. In dit hoofdstuk zijn eerst de betrokken
stakeholders geïdentificeerd in interne- en externe stakeholders waarbij vervolgens is
aangegeven welke belangen zij bij deze gebiedsontwikkeling hebben. Vervolgens is een
belangen- en machtenmatrix opgesteld waarin de machten en belangen van de diverse
stakeholders tegen elkaar worden afgewogen. De output hiervan heeft betrekking op wie er
geïnterviewd moet worden. De informatie die vervolgens uit de interviews afkomstig is betreft
de input voor de SWOT-analyse, de doelgroepenanalyse en de functiemix. In bijlage 6 is de
gehele stakeholdersanalyse terug te vinden. Hieronder zijn de stakeholders summier
beschreven.

5.2.

De stakeholders en hun belangen

Voor een uitgebreide omschrijving van de stakeholders wordt verwezen naar bijlage 6.3.

Afbeelding 25 Interne actoren – Bron: eigen werk

Afbeelding 26 – Externe
actoren – Bron: eigen
werk
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5.3.

Belangen- en machtenmatrix

Op afbeelding 27 is de belangen- en machtenmatrix weergeven. Hierin zijn alle
stakeholders verwerkt (zowel intern- als extern) waarbij op de volgende pagina de belangen
en machten van de diverse stakeholders worden toegelicht.

Afbeelding 27 Belangen- en machtenmatrix – Bron: eigen werk

5.4.

Toelichting belangen- machtenmatrix

In deze paragraaf zijn de stakeholders afzonderlijk benoemd en toegelicht.
Interne stakeholders
Alle interne stakeholders kunnen worden omschreven als vennootschappen die zijn gelieerd
aan moedermaatschappij Impact Vastgoed: Impact Projectmanagement B.V., Impact
Ontwikkeling IV en Maassaete Rotterdam B.V.
- Impact Projectmanagement B.V.
Impact Projectmanagement B.V. is de kartrekker en de gedelegeerd ontwikkelaar van het
gebied Overgoo. Deze projectmanagementtak van Impact Vastgoed wordt ingehuurd door
Maasseate Rotterdam B.V. en Impact Ontwikkeling IV B.V om het gebied daadwerkelijk te
ontwikkelen. Kortom, Impact Projectmanagement B.V. is de overkoepelende vennootschap
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die de ontwikkeling gaat leiden en valt onder de moedermaatschappij Impact Vastgoed
(Bijlage 14.7). Dit is de stakeholder met de grootste macht en belang aangezien alle
grondeigenaren (zowel intern- als extern) deze vennootschap hebben ingehuurd voor het
realiseren van de ontwikkeling. Kortom, deze vennoot bepaalt wat er in het gebied ontwikkeld
gaat worden en op welke manier.
- Impact Ontwikkeling IV
Impact Ontwikkeling IV B.V. is eigenaar van het object aan de Vlietweg 14-15. In dit object
zitten om en nabij 100 ondernemers. Het gebouw is momenteel slooprijp en hier zal dus sloopherbouw worden gerealiseerd. Zodra er concrete plannen zijn opgesteld zal Conceptors
moeten vertrekken (interview Albert). Impact Ontwikkeling IV maakt eveneens onderdeel uit
van de moedermaatschappij Impact Vastgoed. Qua macht en belang is dit de interne vennoot
die het minste macht en belang bij deze gebiedsontwikkeling heeft: het gebouw aan de
Vlietweg 14-15 is het minst groot en omvat ook de minste m2 grond.
- Maassaete Rotterdam B.V.
Moedermaatschappij Impact Vastgoed heeft een aparte afdeling waarin de assets zijn
ondergebracht. Deze assets bevinden zich in de Maasseate Rotterdam B.V. Dit houdt dus in
dat Impact Ontwikkeling IV tezamen met Maasseate Rotterdam B.V. de grote, particuliere
grondbezitters in het gebied zijn. Concluderend is moedermaatschappij Impact Vastgoed B.V.
een ontwikkelende belegger die de rol van aanspreekpunt en ontwikkelaar vervuld voor alle
andere grondeigenaren. Wat betreft macht- en belang heeft Maassaete Rotterdam BV, op de
gemeente Leidschendam-Voorburg en Impact Projectmanagement BV na, de meeste macht
en belang bij deze gebiedsontwikkeling: de meeste vierkante meters kantoor en grond zijn in
het bezit van deze grondeigenaar.
Externe stakeholders
De externe stakeholders zijn partijen die geen onderdeel uitmaken van organisatie, maar wel
een bepaald belang hebben bij de gebiedsontwikkeling Overgoo. In dit geval betreft dit de
grondeigenaren die geen relatie hebben met de moedermaatschappij Impact Vastgoed, de
betrokken gemeenten en twee externen die werkzaamheden voor Impact Vastgoed
uitvoeren.
- Gemeente Leidschendam-Voorburg
De gemeente Leidschendam – Voorburg heeft aangegeven hun ontwikkelstrategie te
veranderen (1.2. Algemeen beleid). De nadruk moet liggen op initiatieven vanuit de markt en
daar heeft Impact gebruik van gemaakt: Impact was de initiatiefnemer. De gemeente
Leidschendam – Voorburg is na Impact Projectmanagement B.V. de grootste grondbezitter in
het gebied en daarom een zeer belangrijke stakeholder. Verder bepaalt de gemeente het
beleid, de ontwikkelingskaders en de gronduitgifte die zij in eigendom hebben. Daarom heeft
deze externe stakeholder zoveel macht en belang: de gemeente bepaalt de
ontwikkelingskaders en is groot grondbezitter.
- Gemeente Den Haag
Naast de gemeente Leidschendam – Voorburg is ook de gemeente Den Haag betrokken bij de
gebiedsontwikkeling. De gemeente Den Haag heeft namelijk aan de rand van de A4 een stuk
grond in bezit. Dit stuk grond bevindt zich in ontwikkelveld zes en valt dus niet onder de eerste
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fase. Daarom heeft deze stakeholder geen belang maar wel wat macht: deze gemeente is
immers eigenaar.
- Van Herk Groep
De van Herk Groep heeft in Overgoo twee objecten in bezit, t.w. Overgoo 3 & 5 welke volledig
zijn afgeschreven. Van Herk heeft aangegeven mee te willen ontwikkelen door hun grond in
te brengen. Dit houdt in dat Impact Projectmanagement eveneens voor de Van Herk Groep
de gedelegeerd ontwikkelaar is. Van de externe grondeigenaren heeft Van Herk de meeste
macht en belang aangezien hun grondpositie sterk is: het ligt midden in het gebied en daarbij
omvat hun grond de meeste meters in vergelijking met Nieboer Schouten & BEMANA B.V.
- BEMANA B.V
Bemana B.V. is eigenaar van Overgoo 11 en momenteel is de NCIM Groep de zittende huurder
in het object. Deze externe stakeholder wordt veelal omschreven als een partij die zijn eigen
gang wil gaan in de gebiedsontwikkeling (bijlage 12.2). Doordat deze externe stakeholder
weinig bezit heeft en daarbij liever hun eigen gang willen gaan heeft deze externe
grondeigenaar de minste macht- en belang in vergelijking met de Van Herk Groep en Nieboer
Schouten.
- Nieboer Schouten:
Nieboer Schouten is eigenaar van Overgoo 13-15 waarin nu diverse huurders zijn gevestigd.
Deze partij heeft aangegeven mee te willen ontwikkelen en in vergelijking met de Van Herk
Groep en BEMANA B.V. heeft dit bedrijf meer macht en belang dan BEMANA B.V. gezien de
hoeveelheid grond die Nieboer Schouten in bezit heeft. Qua grondbezit betreft deze
hoeveelheid minder dan de Van Herk Groep. Heeft Nieboer Schouten wat betreft macht en
belang meer dan BEMANA B.V. en minder dan de Van Herk Groep.
- Urhahn Stedenbouw
Urhahn is een externe stedenbouwkundige partij die namens Impact en de gemeente de
ontwikkelvisie heeft opgesteld. Urhahn is ingeschakeld omdat de hiervoor opgestelde
ontwikkelvisies van Impact Vastgoed zelf niet door de gemeente Leidschendam – Voorburg
werd gedragen (Interview Mw. van der Ark). Urhahn heeft daarom veel macht en belang bij
de ontwikkeling: Urhahn is de verbindende factor tussen Impact Projectmanagement B.V., de
gemeente Leidschendam – Voorburg en de wijkvereniging.
- Wijde Blik:
Dit bedrijf betreft een Amsterdams gebiedsmarketingbureau die het gebied Overgoo een
nieuw ‘merk’ zal geven. Kortom, De Wijde Blik is een specialist in de communicatie bij
ruimtelijke ontwikkeling (De Wijde Blik, s.d.). Tevens heeft de Wijde Blik referentiemateriaal
aangeleverd waarin grootschalige transformaties van gebieden met succes zijn opgeleverd.
Deze referenties zijn ook gebruikt voor de projectfasering van Overgoo. De macht die deze
stakeholder heeft is laag, het bedrijf is namelijk ingehuurd door Impact Projectmanagement
B.V.. Het belang is groter aangezien zij natuurlijk goed werk willen leveren.
- Wijkvereniging:
Doordat enkele bewoners en omwonenden schrokken van de intenties die de gemeente en
Impact hadden, hebben zij zich samen aangesloten bij een wijkvereniging. Deze wijkvereniging
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behartigt de belangen van de omwonenden. De wijkvereniging heeft heel veel belang bij de
plannen voor het gebied maar vrijwel geen macht. Uiteraard kan de wijkvereniging dusdanig
tegenwerken dat de Gemeenteraad en de Wethouder de opgestelde plannen niet durven te
presenteren. Indien er teveel mensen tegen de plannen zijn, zal dit resulteren in te weinig
draagvlak.
- Woningcorporatie WoonInvest:
Gezien de eis van gemeente Leidschendam-Voorburg inzake de realisatie van 30% sociale
woningbouw is het van belang dat een woningcorporatie wordt betrokken in de verdere
planvorming. In het opgestelde document ‘beleidsregels woningbouw 2018 – 2021’ wordt
aangegeven dat zodra er meer dan 30 sociale huurwoningen worden gerealiseerd een
woningcorporatie moet mee werken. Gezien het opgestelde programma (o.a. 216 sociale
huurwoningen) is een woningcorporatie bij verdere planvorming dus een pré. Gezien de
locatie van deze gebiedsontwikkeling is WoonInvest (woningcorporatie uit LeidschendamVoorburg) een geschikte partij welke ca. 8.600 woningen in bezit heeft. WoonInvest heeft
daarbij ook aangegeven de woningportefeuille te willen uitbreiden met ca. 400 woningen per
jaar.

5.5.

Keuze interviews

Aangezien Impact Projectmanagement en de gemeente Leidschendam-Voorburg de
belangrijkste stakeholders zijn zullen deze organisaties worden geïnterviewd. Bij het
gemeentelijk apparaat zullen drie ambtenaren worden geïnterviewd. Dit betreft Dhr. Jeroen
van de Ven, Mw. Paula van der Ark en Mw. Eveline van den Broek. Dhr. van de Ven is de
ambtelijk opdrachtgever van de gemeente Leidschendam – Voorburg. Namens de wethouder
wordt de opdracht aan de projectleider verleend. Dit betreft Mw. van der Ark die het te
ontwikkelen gebied Overgoo moet aansturen vanuit het gemeentelijk apparaat. Met
ondersteuning van Mw. van den Broek (stedenbouwkundige voor de gemeente Leidschendam
– Voorburg) vormen deze drie ambtenaren het team wat zich bezighoudt met Overgoo. Intern,
bij moedermaatschappij Impact Vastgoed, zullen er twee personen worden geïnterviewd. Dit
zijn Dhr. Marco Praagman (technisch directeur) en Dhr. Albert Klijnsma (projectmanager
Overgoo) Dit tweetal vormt het team dat het gebied namens de moederonderneming Impact
Vastgoed gaat ontwikkelen. Verder zal het bedrijf Urhahn worden geïnterviewd. Deze heeft
de ontwikkelvisie Overgoo opgesteld en kent het gebied Overgoo als één van de beste. Ter
aanvulling op het onderzoek naar de markt- en het gebied is verder een volledig externe
makelaar geïnterviewd, dit betreft Dhr. Hugo Janssens welke zowel bestaand- als nieuw
vervaardigd vastgoed aan- en verkoopt. Gezien de eis van de gemeente dat er bij elke
ontwikkeling van 30 woningen of meer een woningcorporatie betrokken moet zijn is een
woningcorporatie ook een zeer belangrijke stakeholder. Dit betreft woningcorporatie
WoonInvest aangezien dit een corporatie is welke voornamelijk actief is in LeidschendamVoorburg en minder in Den Haag.

5.6.

Conclusie

Aan de hand van afbeelding 25, 26 en de machten- en belangenmatrix zijn alle
stakeholders overzichtelijk in kaart gebracht en gewaardeerd op hun belang en macht
betreffende de gebiedsontwikkeling Vlietstaete. Impact Projectmanagement B.V en de
gemeente Leidschendam – Voorburg zijn tezamen de belangrijkste stakeholders van de
gebiedsontwikkeling. Van deze twee organisaties zullen respectievelijk twee tot vier
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betrokkenen worden geïnterviewd. Deze partijen bepalen samen wat er wel of niet
gerealiseerd mag worden. Doordat de grondeigenaren Impact Projectmanagement B.V.
hebben ingehuurd om de ontwikkeling te realiseren heeft deze vennootschap meer macht en
belang dan de gemeente: indien een eis van de gemeente Leidschendam – Voorburg de
haalbaarheid ernstig schaadt zal Impact Projectmanagement beslissen geen verdere plannen
op te stellen. De andere grondeigenaren hebben nagenoeg evenveel belang – op BEMANA B.V.
na – waarbij bepaalde grondeigenaren meer macht hebben door het inbrengen van meer
aantal vierkante meters. Resumerend bepaalt de gemeente de beleidskaders en stelt Impact
Projectmanagement B.V. plannen op die zijn goedgekeurd door de grondeigenaren.
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6. Invulling van het gebied
6.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de vierde deelvraag van het onderzoek beantwoord middels een
doelgroep- en functiematrix. Het doel van deze twee analysemethoden betreft het opstellen
van een best passende functiemix enerzijds en het achterhalen van de best passende doelgroep
anderzijds. Om vervolgens een combinatie van de best passende doelgroepen- en functies op
te stellen. Allereerst zijn aan de hand van een SWOT-analyse en een confrontatiematrix de best
passende functies voor het gebied bepaald. Vervolgens is er middels een matrix onderzocht
welke doelgroep(en) het best aansluiten bij de beste passende functies. In deze matrix worden
de geselecteerde doelgroepen getoetst aan de hiervoor opgestelde analyses, te weten een
doelgroepenmatrix. Vervolgens is grondiger onderzoek gedaan naar de subfuncties. Door
middel van een matrix zijn de best passende functies opgedeeld in aansluitende subfuncties.
Deze zijn alle getoetst op de hiervoor opgestelde analyses wat resulteert in een aantal
geschikte subfuncties. Uiteindelijke zijn de best passende subfuncties en subdoelgroepen aan
elkaar gekoppeld wat resulteert in juiste ‘doelgroepfunctie combinatie’ voor de eerste fase
gebiedsontwikkeling Vlietstaete. In bijlage 7 & 8 zijn de volledige SWOT-analyse,
confrontatiematrix, functiemix en doelgroepenanalyse terug te vinden.

6.2.

Hoofdfuncties

Uit de SWOT-analyse, confrontatiematrix
en functiemix zijn een tiental hoofdfuncties
getoetst op hun geschiktheid. In tabel 9 zijn de
hoofdfuncties weergeven waarbij wordt
aangegeven of deze hoofdfunctie wel of niet als
geschikt is bevonden. Deze hoofdfuncties zijn
geraadpleegd van het Bouwbesluit. Uit de
lagenbenadering, de DESTEMP-analyse en de
stakeholdersanalyse is gebleken dat een
woonfunctie uitstekend in het gebied past. Het
is gelegen aan een woonwijk, heeft een goede
9 Overzicht hoofdfuncties met beoordeling – Bron
bereikbaarheid en er zijn veel voorzieningen op Tabel
: eigen werk
kort afstand aanwezig. Daarbij blijkt een
gezondheidsfunctie kan in bepaalde mate geschikt te zijn voor het gebied Overgoo. Dit betreft
geen ziekenhuis maar eerder zorgwoningen of woningen voor ouderen die levensbestendig
worden opgeleverd. Dit komt door hoge grijze druk in Leidschendam – Voorburg. Anderzijds
mogen zorgwoningen niet aan de snelweg worden gerealiseerd. Het is daarom de vraag in
welke mate en zorgfunctie mogelijk is. Verder heeft de gemeente aangegeven dat Overgoo
een stedelijk woon- werkmilieu moet worden. Daarom is geconcludeerd dat de realisatie van
bedrijfsruimte- en/of kantoorfunctie zeer goed in het gebied zal passen, een industriefunctie
is uitgesloten aangezien er in het gebied ook gewoond zal worden. Daarbij is een
parkeerfunctie nodig om iedereen een parkeerplek te kunnen bieden. Inzake een logies-,
onderwijs-, of handelsfunctie is momenteel te weinig draagvlak aanwezig. Hotels, winkels en
supermarkten bevinden zich namelijk op een korte afstand van Overgoo. Kortom, de geschikte
hoofdfuncties voor Vlietstate zijn de woonfunctie, de werkfunctie (bedrijfsruimte- en
kantorenfunctie), de parkeerfunctie en wellicht een gezondheidsfunctie.
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6.3.

Doelgroepenmatrix

De best passende hoofdfuncties voor Overgoo betreft de woonfunctie met daarbij een
parkeer-, bedrijfsruimte-, kantoren-, en in een bepaalde mate een gezondheidsfunctie. Om
een specifieke invulling aan alle hoofdfuncties te kunnen geven wordt aan de hand van een
matrix onderzocht welke doelgroepen het meest kansrijk zijn voor deze hoofdfuncties. De
doelgroepen die voor zowel wonen- als werken het best passen bij de gekozen hoofdfuncties
worden benoemd en toegelicht. Vervolgens zijn deze geselecteerde doelgroepen getoetst aan
de subfuncties die onder de gekozen hoofdfuncties vallen, dit is weergeven in het volgende
onderdeel: de functiematrix. Voor het bepalen van de doelgroepen voor de woon- en
werkfunctie is gebruik gemaakt van het Mosiac Doelgroepsegmentatie systeem van BPD
enerzijds en van de Office Styles van Atelier V Real Estate anderzijds. Deze twee
modellen/systemen hebben diverse soorten bewoners en ondernemers onderzocht op hun
eisen, wensen en behoeften. Alle mogelijke doelgroepen zijn in onderstaande afbeelding
weergeven waarbij deze zijn getoetst op de uitkomsten van de hiervoor opgestelde analyses.

Afbeelding 28 Doelgroepenmatrix eerste fase van de gebiedsontwikkeling Vlietstaete – Bron: eigen werk

Uit de matrix is gebleken dat een groot aantal doelgroepen voor zowel de woon- als
werkfunctie niet aansluiten bij de eerste fase van de gebiedsontwikkeling Vlietstaete. De
onderbouwing van de doelgroepen die niet zijn gekozen zijn in de bijlage toegevoegd.
Hieronder is de onderbouwing van de gekozen doelgroepen voor zowel de woon- als
werkfunctie weergeven.
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Doelgroepen wonen
Op afbeelding 29 zijn de geselecteerde doelgroepen voor de woonfunctie met hun eisen,
wensen en behoeften weergeven. Daaronder volgt een toelichting per doelgroep waarom
deze doelgroepen aansluiten bij de gebiedsontwikkeling Vlietstaete.

Afbeelding 29 Doelgroepen woonfunctie met hun eisen, wensen en behoeften – Bron: eigen werk

Jonge digitalen: Deze doelgroep sluit om een aantal redenen goed aan bij Overgoo. Deze
doelgroep is zeer geïnteresseerd in een gemixt stedelijk gebied. Deze wens is conform het
opgestelde beleid. Daarbij moet er inzake het beleid meer goedkopere woningen komen om
Leidschendam – Voorburg voor iedereen betaalbaar te houden. Dat is positief voor deze
doelgroep. De subdoelgroepen die onder deze doelgroep vallen betreft de studentenvrijheid
(universitaire studie), de online starters (net samenwonend) of de digitale singles.
Samen starten: Deze doelgroep kent een hoge verhuisgeneigdheid en woont graag in wijken
rondom het centrum van een stad. De woningvoorkeur voldoet aan vrijwel dezelfde eisen als
de Jonge Digitalen. Er is geen duidelijke voorkeur voor nieuw- of bestaande bouw. Indien men
voor nieuwbouw kiest heeft dat voornamelijk te maken met de lagere energielasten. Vaak is
dit niet mogelijk aangezien het niet in het budget past of de locatie is niet randstedelijk
genoeg. Daarom past deze doelgroep goed bij Overgoo. Daarbij is uit de Nota van
Uitgangspunten meerdere malen aan bod gekomen dat de gemeente Leidschendam –
Voorburg jonge gezinnen wil aantrekken.
Sociale huurders: Deze groep heeft een lage verhuisgeneigdheid gezien het grote gat tussen
de wens om te verhuizen en de mogelijkheid om dit te doen. Verder vindt deze doelgroep het
belangrijk dat er voldoende voorzieningen op korte afstand zijn zoals een winkelcentrum. De
woningvoorkeur van deze doelgroep richt zich sterk op het aanbod van de woningcorporatie
maar valt veelal op appartementen. Ook deze doelgroep heeft geen voorkeur voor
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nieuwbouw. De geschiktheid van deze groep voldoet aan alle analyses. Uit de marktanalyse is
gebleken dat er een tekort aan sociale huurwoningen is. Daarbij heeft de gemeente geëist dat
er minimaal 30% sociale woningbouw moet plaatsvinden. Uit de stakeholdersanalyse en de
uitgewerkte interviews is deze eis meerdere malen aan bod gekomen.
Goed stadsleven: Deze doelgroep vindt men veelal in de G4-steden maar door de huidige
economie en het schrale aanbod aan betaalbare appartementen wijkt deze doelgroep uit naar
steden rondom de G4-steden. De woningvoorkeur betreft veelal een koopappartement, het
liefst voor bestaande bouw. Doordat bestaande bouw in de grote steden niet betaalbaar is
biedt nieuwbouw in een opkomend gebied uitkomst. Kortom het is een groep die durft te
investeren in een opkomend, gemengd stedelijk woonmilieu. Deze doelgroep past bij Overgoo
aangezien het een opkomend gebied is. Daarbij is dit de doelgroep die na een tijd kinderen wil
krijgen. Tevens is uit de stakeholdersanalyse gebleken dat doelgroepen met een groter
inkomen goed is voor de diversiteit van het gebied. Dit ligt weer in lijn met de wens van de
gemeente genaamd ‘magic mix’
Vergrijsde eenvoud: Voor deze doelgroep is het van belang dat een kleinschalig dorpscentrum
op loopafstand is. Deze groep wil eigenlijk niet meer verhuizen maar vaak moet men wel i.v.m.
gezondheidsredenen. De verhuisvoorkeur betreft dan ook een grondgebonden woning of een
gelijkvloers appartement. Qua locatie moet het dichtbij een winkelcentrum zijn. Ook deze
doelgroep sluit aan bij de gebiedsontwikkeling Overgoo gezien de gezondheidsfunctie. Door
de toenemende vergrijzing moet hier nu al op worden ingespeeld aangezien de vergrijzing
alsmaar zal toenemen. Verder is de locatie geschikt aangezien het slechts 10 minuten lopen is
naar het centrum waar men de boodschap kan doen.
Welverdiend genieten: Gezien de toenemende grijze druk in Leidschendam – Voorburg zal er
qua bebouwing moeten worden ingespeeld op een toenemende vraag naar grondgebonden
woningen of appartementen met een lift. Vaak wil deze doelgroep verhuizen naar een
grondgebonden woning of een appartement met een lift. Hun woningvoorkeur gaat uit naar
attractieve, centrumstedelijke en centrumdorpse woonmilieus. Daarbij heeft deze doelgroep
geen voorkeur voor koop of huur maar wel een voorkeur voor nieuwbouw. Deze doelgroep
past goed bij de gebiedsontwikkeling aangezien uit de DESTEPM-analyse is gebleken dat er
meer vergrijzing in Leidschendam – Voorburg is in vergelijking met het landelijk gemiddelde.
Deze oudere doelgroep sluit goed aan bij de wens van de gemeente om kwetsbare
doelgroepen in hun wensen te voorzien. De geïnterviewden zijn het hier eveneens mee eens.
Doelgroepen werken
Voor de werkfunctie zijn aan de hand van de ‘Office Styles’ van Atelier V Real Estate een
tweetal doelgroepen als geschikt bevonden. Dit betreft de doelgroep ‘Ingetogen
Conservatieven’ en ‘Stedelijke Specialisten’.
Stedelijke specialisten: De doelgroep stedelijke specialisten is afhankelijk van hun stedelijke
omgeving. De stad houdt deze organisaties alert. De corebusiness is afkomstig van de
stedelingen. Bij deze groep wonen de mensen in dezelfde stad als waar ze werken. Het zijn
vaak kleine- en middelgrote zakelijk dienstverleners en stedelijke specialisten. Deze doelgroep
sluit goed aan op de eerste fase van de gebiedsontwikkeling Overgoo aangezien uit de
beleidsstudie is gebleken dat veel ondernemers ook in Leidschendam – Voorburg wonen. Hun
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netwerk zit daar. Daarbij is de DESTEMP-analyse gebleken dat er vraag is naar kleinere- tot
middelgrote werkruimten. Ook dit komt overeen met de wens van deze doelgroep.
Ingetogen conservatieven: De andere, meest geschikte doelgroep betreft de ingetogen
conservatieven. Deze doelgroep wordt veelal gevormd door de kennisintensieve
dienstverleningssector. Dit betreft dus vaak accountants, notariskantoren et cetera. Ze
verkopen hoogwaardige kennis en zowel de cliënten als de werknemers komen veelal uit
dezelfde omgeving. De organisatie heeft daarbij vaak geen grote naam. Uit de matrix is
gebleken dat deze doelgroep aansluit bij de opgestelde analyses. Zowel de gebiedsanalyse als
de beleidsstudie verwelkomen deze doelgroep. Er worden namelijk geen harde eisen aan het
gebied gesteld en de geïnterviewden geven aan zakelijke dienstverlening een passende
doelgroep voor de werkfunctie te vinden. Kortom, de locatie Overgoo sluit aan bij deze
doelgroep.

6.4.

Functiemix

In deze paragraaf is onderzocht welke subfuncties van de hoofdfunctie wonen en
werken het best aansluiten op de eerste fase van de gebiedsontwikkeling Vlietstaete. Om dit
te kunnen achterhalen is een functiematrix opgesteld waarin de subfuncties (afkomstig uit het
Bouwbesluit, EKbouwadvies en de marktanalyse) zijn getoetst op de hiervoor opgestelde
analyses. Op afbeelding 30 is de uitwerking van de functiematrix weergeven.

Afbeelding 30 Functiematrix eerste fase van de gebiedsontwikkeling Vlietstaete – Bron: eigen werk

Aangezien er in paragraaf 6.2. is bepaald dat in het gebied alleen een woon-, werk- (kantoren
en bedrijfsruimte) en parkeerfunctie gewenst is, is hieronder alleen een omschrijving van deze
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functies weergeven. Voor de onderbouwing waarom bepaalde functies niet aansluiten wordt
er verwezen naar bijlage 8.6.
Woonfunctie
Momenteel wordt er in Overgoo nog niet gewoond terwijl dit wel het streven is: Overgoo
moet een stedelijk woon-werkmilieu worden waarin de leefomgeving uitstekend is. Middels
de lagenbenadering is het gebied in kaart gebracht en hieruit is gebleken dat voor de eerste
fase van de gebiedsontwikkeling vrijstaande- en twee-onder-een-kapwoningen het minst
geschikt zijn. De uitkomsten van de DESTEPM-analyse hebben aangegeven dat de vraag naar
eenpersoonshuishoudens alsmaar zal toenemen. Dit geldt voornamelijk voor stedelijke
gebieden. Daarbij is uit het onderdeel de ‘marktanalyse’ gebleken dat er weinig
appartementen en eengezinswoningen in Leidschendam – Voorburg zijn, zowel in de
particuliere sector als in de sociale huursector. Deze componenten versterken elkaar
waardoor er dus eerder eengezinswoningen en appartementen gerealiseerd worden in
vergelijking met het luxere segment. Het gemeentelijk beleid heeft namelijk bepaald dat er
minimaal 30% sociale woningbouw gerealiseerd moet worden. De gemeente eist een ‘magic
mix’, vandaar dat de functiemix op het gebied van wonen gevormd zal worden door
appartementen, sociale huurwoningen en eengezinswoningen (tussen- en hoekwoningen).
Aan de hand van de stakeholdersanalyse is duidelijk naar voren gekomen dat appartementen
aan de Vliet het meest gewenst zijn. Aangezien de eerste fase van de gebiedsontwikkeling
verder reikt dan ontwikkelveld 2 is het mogelijk om eengezinswoningen op ontwikkelveld 4 te
realiseren. Ontwikkelveld 4 ligt namelijk ook tegen de Oude Bleijck aan.
Werkfunctie
Om een woon- werkmilieu te kunnen realiseren zullen er in het gebied bedrijfsruimten en
kantoren worden gerealiseerd. Uit de matrix is gebleken dat kleinere bedrijfsruimte goed
aansluit op de conclusies uit de opgestelde analyses. Uit de lagenbendering is namelijk
gebleken dat er momenteel – op Overgoo 2 na – voornamelijk kleine bedrijvigheid in het
gebied is gehuisvest. Dit moet zoveel mogelijk worden behouden. Uit de DESTEPM-analyse is
gebleken dat Den Haag een tekort heeft aan geschikte bedrijfsruimte voor de kleine- en
middelkleine ondernemers. Dit is een kans voor Vlietstaete. Bovendien heeft het opgestelde
beleid nadrukkelijk aangegeven de huidige economie in het gebied te willen behouden en
wellicht zelfs uit te breiden. Kortom, bedrijfsruimte tot 500 m2 zal zeker aan de functiemix
worden toegevoegd. Op het gebied van de kantoorfunctie geeft de beleidsanalyse aan dat er
voor de toekomst bedrijvigheid in het gebied behouden moet worden. Dit heeft tot gevolg dat
er naast de woonfunctie en de bedrijfsruimtefunctie ook een kantoorfunctie aan de
functiemix wordt toegevoegd. De lagenbenadering heeft duidelijk aangegeven dat het gebied
Overgoo zich leent voor een kantoorfunctie. Daarom heeft de gemeente Leidschendam –
Voorburg ingezet op een ‘magic mix’. Uit de stakeholdersanalyse is eveneens gebleken dat de
kantoorfunctie aan de functiemix wordt toegevoegd: iedere geïnterviewde heeft aangegeven
een kantoorfunctie in het gebied te willen realiseren. Uit de matrix is gebleken dat de kleinere
units beter passen dan grote kantoorvloeren. De kantorenmarkt in Den Haag en omstreken
wordt positief omschreven. Zowel het aanbod als het leegstandspercentage zijn beide met
ongeveer 10% gedaald. Het opnameniveau in 2018 betrof maar liefst 57%. Deze cijfers geven
aan dat er een grote vraag naar kantoorruimte is.
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6.5.

Doelgroepfuncties

Wonen

Tabel 10 Doelgroepfuncties Wonen – Bron: eigen werk
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Werken

Tabel 11 Doelgroepfuncties Werken – Bron: eigen werk

6.6.

Conclusie

Het doel van dit hoofdstuk betrof het achterhalen van geschikte doelgroepen en de
passende functiemix voor de eerste fase van de gebiedsontwikkeling Overgoo. Uit de
opgestelde matrixen is gebleken dat er voor wonen een zestal doelgroepen het meest geschikt
zijn en voor de werkfunctie bleken dit er twee te zijn. Aan de hand van hun eisen, wensen en
behoeften is onderzocht welke subfunctie hierbij het best past. Voor de doelgroep jonge
digitale betrof dit de realisatie van sociale huurappartementen kleiner dan 90 m2, t.w. 65 m2.
Dit geldt overigens ook voor de doelgroep sociale huurders. Deze doelgroep gaf aan liever een
sociale eengezinswoning te willen bewonen. De doelgroep ‘samen starten’ heeft voorkeur voor
een hoek- of tussen woning tussen de 90 – 135 m2. Deze doelgroep heeft geen voorkeur voor
bestaande bouw of nieuwbouw. In de eerste fase zullen een aantal eengezinswoningen voor
deze doelgroep worden gerealiseerd. Voor de doelgroep ‘goed stadsleven’ zullen voornamelijk
koopappartementen worden gerealiseerd. Deze zullen 90m2 of kleiner zijn en zullen in het
hogere gedeelte van het gebouw worden geplaatst. Hierdoor wordt deze doelgroep in hun
wensen voorzien gezien de wens voor een stedelijk, gemengd woonmilieu. De laatste twee
doelgroepen genaamd ‘vergrijsde eenvoud’ en ‘welverdiend genieten’ hebben een voorkeur
voor een centrumstedelijke of centrumdorps woonmilieu waarbij grondgebonden woningen of
appartementen met een lift het meest gewild zijn. Om deze doelgroepen te kunnen voorzien
zullen op de begane grond gelijkvloerse appartementen worden gerealiseerd. Kortom, de
woonfunctie zal grotendeels bestaan uit appartementencomplexen met daarbij enkele
eengezinswoningen er omheen.
Voor de werkfunctie zijn er twee doelgroepen die aansluiten bij de eerste fase van
gebiedsontwikkeling Overgoo. Allereerst zal de massaliteit van de werkfunctie in vergelijking
met de huidige situatie afnemen, althans voor de eerste fase van de gebiedsontwikkeling. Om
de wens van de gemeente te kunnen vervullen zullen er kleine kantoor- en bedrijfsruimte in het
binnenstedelijk gebied worden gerealiseerd. De doelgroepen ‘ingetogen conservatieven’ en
‘stedelijke specialisten’ passen bij het gebied: beide zijn, op het gebied van hun netwerk,
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afhankelijk van het gebied eromheen. Daarom zal er voornamelijk bedrijvigheid uit
Leidschendam – Voorburg zich in het gebied vestigen aangezien hun netwerk en klandizie daar
ook vandaan komt. Dit wil de gemeente ook stimuleren door het vestigingsklimaat te
verbeteren. Voor deze doelgroepen zullen kleine kantoor- en bedrijfsruimte worden
gerealiseerd waarbij wordt ingezet op het creëren van een uitnodigende entree met veel vaste
werkplekken.
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7. Het programma van eisen & massastudie
7.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de zesde deelvraag beantwoord welke betrekking heeft op het
programma van eisen en de bijbehorende massa/concept. Het doel van dit hoofdstuk betreft
inzichtelijk krijgen hoeveel woningen en werkruimtes er in het gebied kunnen worden
gerealiseerd. Hierbij staan de eisen, wensen en behoeften van de doelgroepen centraal. Dit zijn
immers de eindgebruikers dus om ervoor te zorgen dat men zich daar wil vestigen zullen de
woningen en werkruimten moeten worden ontworpen aan de hand van wat die doelgroep wil.
Deze eisen, wensen en behoeften zijn in het programma van eisen opgenomen zodat de
belegger deze woningen en bedrijfsruimte makkelijk kan verhuren. De eisen van de belegger
zullen op voorhand nagenoeg overeenkomen met de eisen van de doelgroepen, de beleggers
moeten namelijk de woningen verhuren aan deze doelgroep. Allereerst zal het programma van
eisen worden toegelicht waarbij vervolgens de massa wordt omschreven. Voor de volledige
uitwerking van het programma van eisen en de daarbij horende massastudie wordt verwezen
naar bijlage 9 & 10.

7.2.

Programma van eisen

7.2.1. Het gebied Overgoo – Fase 1
Het gebied Overgoo betreft om en nabij 6 hectare groot. Daarom is er allereerst een
projectfasering voor het gebied opgesteld waarin uiteindelijk de eerste fase uitgewerkt zal
worden. Het programma van eisen heeft daarom betrekking op de eerste fase van
gebiedsontwikkeling Overgoo. Kortom, het programma van eisen heeft dus geen betrekking
op een enkel gebouw maar op meerdere, t.w. zeven stuks. In deze gebouwen wordt zowel de
woonfunctie als de werkfunctie gehuisvest, zie onderstaand vlekkenplan.

Afbeelding 31 Vlekkenplan eerste fase Vlietstaete – Bron: eigen werk
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7.2.2. Functionele- en ruimtelijke eisen
De functie van de gebouwen omvat een woon- en werkfunctie. De verhouding tussen wonen
en werken betreft respectievelijk 90% en 10% van de totaal te realiseren massa, zie afbeelding
32. In totaal omvat de te ontwikkelen grond ca. 22.392 m2 waarvan 13.394 m2 bebouwd zal
worden.

Afbeelding 32 Massa per deel-fase – Bron: eigen werk

Functie van gebouwen
Op het gebied van de indeling van de diverse gebouwen is er een indeling opgesteld waarin
wordt aangegeven welke functie waar in het gebouw is gehuisvest, zie afbeelding 33. Kortom,
de indeling van alle gebouwen is hieronder weergeven.

Afbeelding 33 Functieverdeling gebouwen – Bron: eigen werk

Metrages gebouwen
In vervolg op de functies van de diverse gebouwen zijn hieronder de metrages van de
gebouwen geïllustreerd. De omvang van de functies omvat in totaal 59.019 m2 BVO aan
woonruimte en 6.557 m2 BVO aan werkruimten. Dit komt neer op een totaal metrage van
65.576 m2 BVO wat resulteert in een GO van 52.461 m2 gezien er een vormfactor van 0,8
wordt gehanteerd, zie afbeelding 34 ter illustratie.

Afbeelding 34 Metrages gebouwen – Bron: eigen werk
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Woon- en werkeenheden per gebouw
Inzake het aantal woon- en werkeenheden met de bijbehorende oppervlakten is onderzoek
gedaan naar de opvulling van de gebouwen. Hieruit is het volgende programma samengesteld,
zie afbeelding 35. In onderstaande afbeelding is weergeven hoeveel woon- en werkeenheden
elk gebouw zal omvatten. Hierbij is verder ingegaan op de woon- en werktype.

Afbeelding 35 Aantal woon- en werkeenheden per gebouw – Bron: eigen werk

Gebruikers woon- en werkfunctie
Inzake het aantal gebruikers per appartementsof werktype is eveneens onderzoek gedaan. Het
aantal gebruikers per woning- of werkruimte is
in tabel 12 weergeven. Hierbij is rekening
gehouden met de eisen, wensen en behoeften
van de doelgroepen en het geldende
Bouwbesluit. Voor kantoren- en bedrijfsruimte
is de nieuwe norm inzake vierkante meters
gebruikt: dit houdt in dat er 4 m2 is
gereserveerd voor werken waarbij een extra
vierkante meter is opgenomen voor het
realiseren van een computer. Dit is conform NEN
1824. (Euronet, s.d.).

Tabel 12 Aantal personen per type – Bron: eigen werk

Parkeren
Op het gebied van wonen hanteert de gemeente Leidschendam – Voorburg een
parkeernorm van 1,7 pp p. woningen. Anderzijds hanteert de gemeente voor de werkfunctie
een parkeernorm van 1,15 per 100 m2 bvo (Nota Parkeren, 2016).
7.2.3. Financiële eisen
Op het gebied van onderhoud- exploitatiekosten is voor Vlietstaete bepaald dat de
exploitatiekosten 5% van de huurinkomsten betreft. Verder wordt er op het gebied van
jaarlijks onderhoud 0,5% van de totale stichtingskosten gereserveerd. Tevens is er rekening
gehouden met incidenteel groot onderhoud. Na de eerste 10 jaar zal er groot onderhoud
plaatsvinden waarvoor 10% van de stichtingskosten is gereserveerd. Na 20 jaar betreft het
gereserveerde bedrag 15% van de stichtingskosten. Aangezien de exploitatieperiode is
geraamd op 40 jaar zal er na 30 jaar wederom 10% van de stichtingskosten worden
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geïnvesteerd voor het uit te voeren groot onderhoud. De huuropbrengsten en andere
aannames zijn terug te vinden in bijlage 11.2.1. : het financieel kader.
7.2.4. Technische- en wettelijke eisen
Voor deze technische- en wettelijke eisen is onderscheid gemaakt – waar nodig – tussen
wonen en kantoor. Verder hebben deze eisen betrekking op de bruikbaarheid, de
energiezuinigheid en milieu en de installaties.
Bruikbaarheid
op basis van NEN 2580 (Bouwbesluitonline, s.d.):
- Van de totale gebruikersoppervlakte is minimaal 55% verblijfsgebied.
- Verblijfsruimte is minimaal 1,80 breed, dit geldt voor zowel wonen als kantoor.
- De hoogte van de vloer moet minimaal 2,60 hoog zijn, dit geldt voor zowel wonen als
kantoor. Voor wonen betreft dit 3,1 meter en voor kantoor 3,6 meter.
- Verder moet elke woning zijn voorzien van tenminste één toilet, voor de
kantoorfunctie betreft dit er twee. De minimale afmeting hiervan betreft 0,9 x 1,2
meter.
- Voor wonen moet de minimale oppervlakte voor een badkamer 1,6 m2 of een breedte
van tenminste 0,8 meter.
- Elke doorgang moet een minimale breedte hebben van 0,85 meter, dit geldt voor
zowel wonen als kantoor.
- In een gebouw met meer dan 6 woonfuncties moet de lift minimaal een oppervlakte
hebben van 1,05 x 2,05 meter.
- De loopafstand tussen de toegang van een woonfunctie en de toegang van ten minste
een lift is ten hoogste 90 meter. Dit geldt voor de woonfunctie.
- Afsluitbare berging moet minimaal 5 m2 zijn, met een breedte van 1,8 meter en de
hoogte ten minste 2,3 meter, dit geldt voor de woonfunctie.
- Niet gemeenschappelijke buitenruimte moet een minimale afmeting hebben van 4 m2
of een breedte van 1,5 meter.
- Woonfunctie heeft ten minste één verblijfsgebied met een aanrecht of plaats voor
kooktoestel.
Energiezuinigheid en milieu
- Energieprestatie coëfficiënt moet voldoen aan NEN 7120.
- Een verticale uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een
toiletruimte of een badruimte is conform NEN 1068.
- De luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en
badruimten zijn volgens NEN 2686 niet groter dan 0,2 m/s.
- Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de belasting van het milieu door de in het
bouwwerk toe te passen materialen wordt beperkt.
- Een gebruiksfunctie heeft een milieuprestatie van ten hoogste 1 bepaald volgens de
Bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en gww-werken. Dit geldt voor zowel
wonen als kantoor. Voor de te realiseren kantoren geldt dit niet aangezien deze in
een gebouw zijn gesitueerd waarbij een andere functie ook is gehuisvest.
- De woonfuncties worden niet aangesloten op het gasnet
- Er wordt voldaan aan de BENG-regels 123.
- Energieprestatie-eis van minimaal 0,4 in combinatie met minimaal Energielabel A.
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Installaties
- Indien Gas dan conform NEN 1078: minimale druk van 0,5
- Elektriciteit conform NEN 1010
Geluid:

-

7.3.

Momenteel wordt de geluidsdrempel van 65 db nog niet overschreden. Het
bouwbesluit schrijft voor dat als de geluidsbelasting hoger is dan 53 db er
voorzieningen moeten worden getroffen om dit tegen te gaan. Dit houdt in dat er
geluidswerende gevels worden gerealiseerd. NEN 5077 geeft aan maatregelen te
moeten nemen indien er meer dan 33 db aan geluid is inzake de woonfunctie.

Massastudie

Om de eerste fase van de gebiedsontwikkeling vorm te kunnen geven is aan de hand
van de functiemix met bijbehorende doelgroepen een massastudie opgesteld. Het doel van
deze massastudie betreft het inzichtelijk krijgen in welke mate de bebouwing gewenst is. In
dit hoofdstuk is allereerst het totale plangebied omschreven waarbij vervolgens de minimaleen maximale massa is benoemd. Op afbeelding 36 is de totale massa weergeven.

Afbeelding 36 Massastudie eerste fase gebiedsontwikkeling Vlietstaete – Bron: eigen werk
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Afbeeling 37 Massa eerste fase – Bron: eigen werk

Op bovenstaande afbeelding (37) is de massa van de gehele eerste fase van Vlietstaete
weergeven. Zoals reeds vermeld zal er van de 22.392 m2 ca. 13.394 m2 worden bebouwd
Deze footprint van de bebouwing verschilt per deelgebied aangezien hier een andere
vormfactor voor is gehanteerd. Dat geldt eveneens voor de floor space index die is gebruikt.
Fase 1.a leent zich namelijk voor een hoogteaccent waarbij fase 1.b en fase 1.c juist aan de
woonwijk de Oude Bleijck zijn gelegen. Hier is een hoogteaccent daarom niet gewenst en is
een veel lagere vormfactor en floor space index gehanteerd.
Op afbeelding 37 zijn de maximale- en minimale vierkante meters voor wonen- en werken
weergeven. Deze verhoudingen zijn de uitgangspunten voor de eerste fase van de
gebiedsontwikkeling Vlietstaete en hiervan mag niet worden afgeweken. Dit houdt dus in dat
de eerste fase minimaal 58.415 m2 BVO en maximaal 85.202 m2 BVO mag omvatten. Hierbij
is 90% bestemd voor de functie wonen en 10% voor de functie werken. Dit komt neer op
52.573 m2 BVO minimaal voor de woonfunctie en maximaal 76.682 m2 BVO. Op het gebied
van werken betreft het minimale 4.389 m2 BVO en het maximal 6.584 m2 BVO, zie afbeelding
38.

Afbeelding 38 Wonen- en werken maximaal en minimaal – Bron: eigen werk

Aan de hand van deze minimale- en maximale metrages inzake de woon- en werkfunctie is
onderzocht of deze binnen de opgestelde range vallen. Zoals op afbeelding 32 reeds is
weergegeven is gebleken dat er in totaal 65.576 m2 BVO zal worden gerealiseerd, dit is
conform de minimale en maximale bebouwing weergeven op afbeelding 35. Doordat de
verhouding tussen wonen- en werken respectievelijk 90% en 10% betreft is onderzocht
hoeveel m2 per functie wordt gerealiseerd. Dit is weergeven op afbeelding 39.

Afbeelding 39 Metrages per functie – Bron: eigen werk

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de uitwerking van de metrages passen in de opgestelde
range inzake de woon- en werkfunctie weergeven op afbeelding 36. In de eerste fase wordt
dus een stuk minder werkfunctie gerealiseerd in vergelijking met de woonfunctie. Dit heeft
een aantal redenen. Allereerst ligt de eerste fase tegen de woonwijk de Oude Bleijck aan.
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Om de overlast van de werkfunctie voor de omwonenenden te kunnen minimaliseren zal er
weinig kantoor- en bedrijfsruimte aan die rand worden gerealiseerd. Anderzijds is de andere
zijde van het plangebied gelegen aan de N14 en de A4. Deze provinciale en rijkswegen bregen
geluidsoverlast en luchtvervuiling met zich mee. Om de woonfunctie hiertegen te beschermen
zal in de verder planvorming hoogstwaarschijnlijk een stedelijke, werk-rand om het gebied
worden gerealiseerd. Daarbij wordt er extra geluidswerend materiaal gebruikt. De realisatie
van een stedelijke wand is vegelijkbaar met de huidige situatie alleen zal deze anders worden
vormgegeven.
Zowel de werk- als woonfunctie zal niet alleen bestaan uit één type woon- of werkruimte maar
uit meerdere. De woonfunctie zal bestaan uit een vijftal verschillende woningtype, t.w. de
sociale huurappartementen (65 m2), appartement type A (85 m2), appartement B (100 m2),
appartement C (110 m2) en de eengezinswoningen (136 m2). De werkfunctie heeft betrekking
op kantoor- en bedrijfsruimte welke respectievelijk 375 en 500 m2 groot zullen zijn. Op
afbeelding 35 zijn de aantallen van de diverse woon- en werkeenheden weergeven. In totaal
zullen er 681 appartementen, 13 eengezinswoningen, 12 kantoorruimten en 3 bedrijfsruimte
worden gerealiseerd.
Moodboards
In deze subparagraaf zijn de moodboards weergeven welke betrekking hebben op de eerste
fase van de gebiedsontwikkeling Vlietstaete. Verder is er voor zowel de woon- als werkfunctie
een moodboard opgesteld om zo de uitstraling en afwerking te visualiseren.

Afbeelding 40 Impressie eerste fase – Bron: eigen werk
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Afbeelding 41 Moodbaord woonfunctie – Bron: eigen werk

Afbeelding 42 Moodbaord werkfunctie – Bron: eigen werk
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7.4.

Conclusie

In dit hoofdstuk zijn de ruimtelijke-, functionele-, wettelijke-, en technische eisen
benoemd en toegelicht. Aan de hand van het opgestelde programma van eisen zal de eerste
fase van gebiedsontwikkeling worden ontwikkeld. Dit houdt in dat er in het gebied een
functiemix zal worden gerealiseerd. Deze functiemix heeft betrekking op wonen en werken
waarbij diverse woon- en werkeenheden worden gerealiseerd. Door vier verschillende
appartementstype te realiseren zal elke doelgroep voor de woonfunctie in zijn/haar eisen
worden voorzien. Daarbij worden er 13 eengezinswoningen gerealiseerd die voor nog meer
diversiteit van doelgroepen zal zorgen. Verder zal de woon- en werkfunctie in nagenoeg elk
gebouw worden gerealiseerd waarbij deze conform de wettelijke- en technische eisen zullen
worden ontworpen.
Inzake de massastudie is gebleken dat de opgestelde massa past in de maximale en minimale
aantal te realiseren meters BVO. Door middel van de gekozen footprint bebouwing kan er in
het gebied minimaal 52.573 m2 BVO en maximaal 76.682 m2 BVO aan wonen worden
gerealiseerd. Voor de werkfunctie betreft dit minimaal 4.389 m2 BVO en maximaal 6.584 m2
BVO. In het programma zal er in totaal 59.019 m2 BVO aan wonen worden gerealiseerd. Dit
komt neer op 681 appartementen en 13 eengezinswoningen. Het totaal aan BVO wonen ligt
in de range van het minimale- en maximale aantal te realiseren vierkante meters. Anderzijds
zal er op het gebied van werken 6.557 m2 BVO worden gerealiseerd. Dit komt neer op 12
kantoorruimten van 375 m2 en 3 bedrijfsruimten van 500 m2. Ook het programma voor de
werkfunctie voldoet aan de hiervoor opgestelde minimale en maximale massa. Daarom kan
worden geconcludeerd dat de opgestelde massa past in het plangebied.
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8. Haalbaarheidsanalyse
8.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk is de laatste deelvraag onderzocht welke betrekking heeft op de
haalbaarheid van het opgestelde concept. Deze haalbaarheid is onderzocht op het juridisch-,
markttechnisch-, en financieel gebied. Alle onderdelen worden afzonderlijk beschreven waarna
het hoofdstuk zal worden afgesloten middels een conclusie. In bijlage 11 is de gehele
haalbaarheidsanalyse terug te vinden.

8.2.

Juridische haalbaarheid

In de beleidsanalyse is het bestemmingsplan al uitgebreid behandeld maar de huidige
bestemming voor het gebied Overgoo betreft een kantoor- en groenbestemming. Dit houdt
in dat het huidige bestemmingsplan niet in lijn licht met de te realiseren massa. Er wordt
immers een woonfunctie aan het gebied toegevoegd. Daarom zal er een
bestemmingsplanwijziging moeten worden ingediend om het programma daadwerkelijk te
kunnen realiseren. Aan de bestemming kantoor- en groen zal de woonfunctie moeten worden
toegevoegd. Indien de bestemmingsplanherziening niet wordt gehonoreerd zal de eerste fase
niet tot ontwikkeling komen. Toch kan met een bepaalde zekerheid worden vermeld dat de
bestemmingswijziging wordt toegekend. Dit komt door een aantal redenen. De gemeente
Leidschendam – Voorburg heeft namelijk een aantal eisen en wensen opgesteld waar de
gebiedsontwikkeling Overgoo aan moet voldoen. De belangrijkste eis betreft de realisatie van
minimaal 30% sociale huurwoningen. Ten tweede moet Overgoo een stedelijk woonwerkmilieu worden waarin men wil wonen en werken. De wens betreft een mix van wonen
en werken waarbij elke Leidschendammer zich in het gebied kan vestigen. Dit houdt dus in dat
er zowel koop- als huurwoningen gerealiseerd moet worden. Kijkend naar het opgestelde plan
voldoet deze aan al deze eisen. Kortom, de gebiedsontwikkeling Vlietstaete is momenteel nog
niet juridisch haalbaar, zodra de woonbestemming aan het geldende bestemmingen wordt
toegevoegd kan worden verondersteld dat het dan wel juridisch haalbaar is.

8.3.

Markttechnische haalbaarheid

De markttechnische haalbaarheid van de ontwikkeling is onderzocht aan de hand van
de opgestelde marktanalyse. Uit deze marktanalyse is gebleken dat het aanbod van
appartementen in de afgelopen twee jaar nagenoeg is gehalveerd: in 2017 lag het aanbod op
gemiddeld 130 appartementen terwijl er twee jaar later slecht 70 werden aangeboden. Dit
houdt in dat er een grote vraag naar appartementen is. De realisatie van de eerste fase van
Overgoo moet het aanbod weer doen vergroten. Verder bestaat de huidige woningvoorraad
voornamelijk uit koopwoningen: in totaal omvat de koopwoningmarkt nagenoeg 60% van de
totale vastgoedvoorraad. Daarom is er gekozen om minder woningen te verkopen aan
particuliere woningzoekenden en meer woningen te verkopen aan een belegger. Hierdoor zal
het aanbod appartementen in de vrije sector toenemen. Dit is gewenst aangezien dit slechts
9% van de totale vastgoedvoorraad omvat. Daarbij is er een groot tekort aan appartementen
waardoor de appartementen in de vrije sector en de koopappartementen
hoogstwaarschijnlijk goed zullen verkopen of verhuren, aldus Dhr. Janssens NVMwoningconsultant bij WVK Makelaars. Verder omvat de sociale appartementenwoningmarkt
21% van de totale vastgoedvoorraad. Dit aandeel lijkt voldoende maar dit is de afgelopen twee
jaar afgenomen met +/- 3%. Verder is uit de marktanalyse gebleken dat er steeds meer vraag
is naar kleinere wooneenheden. Om de eis van de gemeente van 30% sociale woningbouw te
70

honoreren en deze sociale appartementen 65 m2 groot te maken wordt ook aan de trend van
kleinere wooneenheden voldaan.
Op het gebied van de gekozen doelgroepen en hun eisen, wensen en behoeften wordt er ook
voldaan aan het opgestelde programma. Dit houdt in de doelgroep ‘Jonge Digitalen’ goed
aansluiten bij de sociale huurwoningen of wellicht een huurappartement type A. Dit geldt
eveneens voor de doelgroep ‘Sociale Huurders’. De doelgroep ‘Samen Starten’ zou goed
passen bij de eengezinswoningen. Hierbij is keuze uit een tussen- of hoekwoning. Verder past
type appartement B en- of C bij de doelgroep ‘Goeds stadsleven’. Deze doelgroep wil het liefst
een koopappartement wat eveneens in het opgestelde plan wordt gerealiseerd. De laatste
twee doelgroepen hebben voornamelijk betrekking op de ouderen. Deze willen gelijkvloers of
een appartement met een lift. Aangezien alle appartementengebouwen zijn voorzien van een
lift is dit conform de eisen en wensen van deze twee doelgroepen. De gewenste metrage ligt
veelal tussen de 90 – 135 m2 dus zijn appartementstype B & C geschikt. Verder is uit de
DESTEMP-analyse gebleken dat Leidschendam – Voorburg een vergrijsde gemeente betreft.
Dit in combinatie met de toename van eenpersoonshuishoudens moet resulteren in
voldoende vraag naar de te realiseren appartementen.
Wat betreft de gehanteerde huur- en koopprijzen kan geconcludeerd worden dat deze
marktconform zijn. Kijkend naar nieuwbouwprojecten Park070 en Maesland is de verkoopprijs
van €410.000,- voor een appartement van 110 m2 zeer realistisch. De gehanteerde
huurprijzen – die onder de financiële haalbaarheid in het bijlageboek zijn toegelicht – zijn
bepaald aan de hand van vergelijkbare projecten waarbij is gelet op de verhouding tussen de
prijs en het aantal vierkante meters. Kortom, door de grote vraag naar sociale huurwoningen,
het tekort aan appartementen en door de eisen, wensen en behoeften van de geselecteerde
doelgroepen te voorzien kan worden verondersteld dat deze eerste fase van de
gebiedsontwikkeling Vlietstaete markttechnisch haalbaar is.

8.4.

Financiële haalbaarheid

De financiële haalbaarheid is onderzocht aan de hand van de residuele grondwaarde
berekening waarbij de opbrengsten zijn berekend middels een DCF-berekening gezien het
onroerend goed aan een belegger en woningcorporatie wordt verkocht. Middels deze
methode wordt de beleggingswaarde van de alle woon- en werkruimten berekend. De DCFmethode maakt de kasstromen contant tegen het vereiste rendement. Nadat de opbrengsten
zijn berekend resteert de vraag hoeveel kosten er met de ontwikkeling zijn gemoeid. Dit
betreft in deze casus de stichtingskosten exclusief de aankoop van de gronden. Gezien het feit
dat de opbrengsten en kosten nu zijn berekend zal het residu worden gereserveerd voor de
aankoop van de grond(en). Dit betreft de residuele grondwaarde, ook wel de waarde van de
grond nadat alle kosten en opbrengsten met elkaar zijn verrekend. Verder zijn er per eigenaar
meerdere scenario’s opgesteld. Een van deze scenario’s heeft betrekking op de verkoop van
de duurdere appartementen (Type C) en brengt andere inzichten op het gebied van
rendement en de beleggingswaarde. Anderzijds is een scenarioanalyse opgesteld met een
drietal variabelen, t.w. de rendementseis, de kale bouwkosten en de inflatie. Deze variabelen
zullen allen tezamen fluctueren. In de scenarioanalyse is zowel een optimistisch als een
pessimistische aanname gedaan om te achterhalen in welke mate de diverse variabelen het
resultaat kunnen beïnvloeden en in welke mate. In de scenarioanalyse hebben de
fluctuerende variabelen tezamen gezorgd voor enerzijds een positiever- en anderzijds een
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negatiever resultaat, ook wel de beleggingswaarde. Verder is voor de opdrachtgever Impact
Vastgoed eveneens een gevoeligheidsanalyse opgesteld welke achterhaalt in welke mate één
variabele invloed kan uitoefenen op het resultaat. Dit geeft betere inzichten in hoeverre de
verschillende variabelen het resultaat negatief kunnen beïnvloeden. Kortom, het brengt de
risico’s van de individuele variabele in kaart. Vervolgens is als laatst een grondexploitatie
opgesteld welke de grond uitgeeft aan de hand van de opgestelde fasering. Het resultaat
hiervan betreft een gemiddelde grondwaarde voor het gehele plangebied.
Hieronder is de financiële haalbaarheid per grondeigenaar toegelicht waarbij alle aannames
voor alle grondeigenaren gelijk is. In bijlage 11.2.1. is een financieel kader opgesteld waarin
alle aannames zijn onderbouwd middels primaire bronnen. Daarbij zijn de opgestelde Excel
sheets welke de financiële haalbaarheid hebben berekend als bijlage bijgevoegd.
Maasseate Rotterdam B.V.
Deze grondeigenaar is eigenaar van de Vlietweg 16-17 welke is gesitueerd in fase 1.a. Om deze
ontwikkeling te kunnen realiseren zal allereerste het huidige kantoorpand moeten worden
gesloopt. De massa die op deze grond wordt gerealiseerd betreft in totaal 19.080 m2 BVO wat
neer komt op 5 kantoorruimten, één bedrijfsruimte, 98 Type A appartementen, 41 Type B
appartementen en 37 Type C appartementen. De totale stichtingskosten exclusief grond
bedraagt €32.944.967,- waarbij een beleggingswaarde van €41.756.374,- wordt gerealiseerd.
Dit houdt in dat de grond van deze eigenaar €5.898.171,- waard is, dit is de waarde van de
grond nadat alle opbrengsten en kosten met elkaar zijn verrekend. Het bruto
aanvangsredendement betreft 5,95%. Op deze investering geniet vennootschap Maassaete
Rotterdam B.V. een intern rendement van 6,67%. De restwaarde van de opstallen betreft
€55.558.684,Impact Ontwikkeling IV
Eveneens als Maassaete Rotterdam B.V. heeft de Impact Ontwikkeling IV opstallen welke
gesloopt moeten worden, dit betreft de Vlietweg 14-15. Op de grond welke Impact
Ontwikkeling IV in bezit heeft wordt in totaal 16.324 m2 BVO gerealiseerd. Dit betreft in
totaliteit 78 Type A appartementen, 33 Type B appartementen, 30 Type C appartementen, 6
kantoorruimten en één bedrijfsruimte. De totale stichtingskosten van dit te realiseren
programma betreft €28.819.957,-. Door dit programma te realiseren zal er middels de
huurinkomsten een beleggingswaarde van €35.118.300,-- worden gerealiseerd. De residuele
grondwaarde van Impact Ontwikkeling IV betreft €3.848.229,-. Het bruto aanvangsrendement
van deze grondeigenaar betreft 5,99% waarbij deze grondeigenaar een intern rendement
geniet van 6,68%. De restwaarde van de opstallen betreft €46.977.229,Van Herk Groep
De derde particuliere grondeigenaar – welke grondbezitter is in de eerste fase van Vlietstaete
– heeft een tweetal opstallen op haar grond staan. Deze zitten vol met asbest waardoor ook
deze opstallen gesloopt zullen moeten worden. Dit betreft Overgoo 3 en 5. Hiervoor in de
plaats wordt 11.140 m2 BVO gerealiseerd welke zowel de woon- als werkfunctie zal hebben.
In totaal omvat de ontwikkeling 61 Type A appartementen, 26 Type B appartementen, 23 Type
C appartementen en twee kantoorruimtes. De totale stichtingskosten die hiermee zijn
gemoeid zijn ca. €20.312.905,-. De beleggingswaarde van dit te realiseren programma betreft
€24.446.466,-. De residuele grondwaarde van de Van Herk Groep betreft €2.247.993,-. Hierbij
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omvat het bruto aanvangsrendement 6,02% waarbij een intern rendement wordt gerealiseerd
van 6,68%. De restwaarde van dit gehele programma is eveneens berekend. Dit betreft
€32.910.348,-.
Gemeente Leidschendam-Voorburg
In totaal wordt er op de gemeente grond 19.033 m2 BVO gerealiseerd. Het merendeel van de
bebouwing op de gemeentegrond betreft sociale woningbouw. In totaal worden er 216 sociale
huurappartementen, 13 eengezinswoningen, 19 Type A appartementen, 8 Type B
appartementen en 7 Type C appartementen gerealiseerd. De totale stichtingskosten die met
die programma zijn gemoeid betreft een bedrag van €32.848.854,- waarmee een
beleggingswaarde van €28.593.376,- wordt behaald. Dit resulteert in een negatieve, residuele
grondwaarde van -€6.250.365,-, ook wel -€328 per m2. Dit houdt in dat de gemeente geld
moet bijbetalen indien de grond verkocht wordt. Het aanvangsrendement van de gemeente
betreft 7,20% en het interne rendement wat met ontwikkeling wordt behaald omvat 6,43%.
Gezien het sociale programma is rekening gehouden met het beleidsdocument
Woningbouwregels 2018-2021. Hierin staat aangegeven welke maximale huur gevraagd mag
worden voor een sociale huurwoning. Dit betreft niet de maximale, ook wel de bekende
liberalisatiegrens van €720,42 maar dat betreft ongeveer 80% daarvan. Daarbij is uit nader
onderzoek gebleken dat de verhuurdersheffing ook veel invloed heeft op de haalbaarheid van
het sociale programma. Dit is in algemene zin een groot probleem voor woningcorporaties.
Deze jaarlijkse verhuurdersheffing bedraagt namelijk €150.783,- in het eerste exploitatiejaar.
Hierin is een vrijstelling opgenomen van 50 woningen gezien dat een algemene korting
betreft. Logischerwijs heeft een woningcorporatie al woningen in bezit waardoor
aangenomen kan worden dat de korting niet meer geldt. Indien dat het geval is zal het belaste
deel (totale WOZ-waarde) geen €26.877.588,- maar €34.958.269,- betreffen. Deze verhoging
van het belaste deel leidt tot een hogere jaarlijkse verhuurdersheffing van €196.116,-. Dit is
ca. 25% meer t.o.v. het eerste jaar verhuurdersheffing waarin de korting van 50 woningen wel
in is opgenomen. Het resultaat van deze kostenpost betreft een nog lagere grondwaarde.
Uit de berekening van de financiële haalbaarheid inzake de gemeentegrond kan dus
geconcludeerd worden dat de realisatie van het sociale programma niet haalbaar is. Dit heeft
tot gevolg dat het gehele opgestelde programma voor de eerste fase niet haalbaar is. Dit komt
door een aantal redenen. Ten eerste wordt er voor de diverse grondeigenaren steeds met
dezelfde cijfers gerekend. Deze aannames hebben dan voornamelijk betrekking op de
rendementseis die gehanteerd is. Indien de rendementseis met 1,5% of 2% wordt verlaagd
dan resulteert dit in een totaal andere residuele grondwaarde op de gemeentegrond. De
residuele grondwaarde vertegenwoordigt dan namelijk €113,- per m2 of respectievelijk €308,per m2. Om de gevoeligheid van deze variabelen aan te tonen is in de volgende paragraaf hier
meer aandacht aan besteed.
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Scenario’s en gevoeligheidsanalyse
In onderstaande scenario’s zijn voor alle grondeigenaren de kale bouwkosten, de
rendementseis en de inflatie als variabelen opgenomen. Daarbij zijn er voor de gemeente
Leidschendam-Voorburg twee extra variabelen (verhuurdersheffing & de WOZwaardestijging) toegevoegd welke betrekking hebben op het sociale programma wat op de
gemeentegrond gerealiseerd gaat worden. Per variabele is naast de ‘base case’ een
optimistisch en een pessimistisch scenario opgesteld waarin de variabele positiever en
negatiever in worden opgenomen. Dit heeft logischerwijs (veel) invloed op het resultaat. Op
afbeelding 43 zijn de uitkomsten van de scenarioanalyses weergeven. Uit deze
scenarioanalyses kan geconcludeerd worden dat de grootste schommelingen plaatsvinden in
de berekening van de gemeente Leidschendam-Voorburg. In het optimistische scenario blijkt
namelijk de uiteindelijke beleggingswaarde toe te nemen met ca. €12 miljoen t.o.v. de ‘base
case’. Naast de beleggingswaarde fluctueert ook het bruto aanvangsrendement het meest in
haalbaarheidsanalyse van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het bruto
aanvangsrendement neemt namelijk met 1,65% toe in het optimistische scenario. Anderzijds
kan een scenario ook een negatieve gevolgen hebben voor het resultaat. Dit blijkt uit de
pessimistische scenario’s: indien de aannames – welke betrekking hebben op de
gemeentegrond – hoger uitvallen zal de beleggingswaarde dalen tot €19.994.482,- en het
saldo van de contante waarde eveneens dalen tot €18.599.518,- . Logischerwijs zal de BAR
juist stijgen als de rendementseis zal stijgt. Verder blijkt uit de scenarioanalyse dat de Van
Herk Groep het minst gevoelig is voor fluctuaties door de variabelen: het verschil tussen de
‘base’ case en de optimistisch- en pessimistische-case verschilt namelijk het minst. De oorzaak
hiervan heeft betrekking op het programma: op de grond van Van Herk wordt het minste
programma gerealiseerd waardoor de variabelen minder invloed uitoefenen.

Afbeelding 43 Scenarioanalyse grondeigenaren Vlietstaete

Om de mogelijke fluctuaties van enkele variabelen te meten is een gevoeligheidsanalyse
opgesteld. Deze gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd voor Impact Ontwikkeling IV gezien deze
grondeigenaar ook opdrachtgever is. Hierin zijn dezelfde, individuele variabelen getoetst op
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gevoeligheid. De variabalen die in de ‘base’ case een waarde of percentage
vertegenwoordigen zijn in bijlage 11.2.1. reeds verantwoord middels het financieel kader. In
de gevoeligheidsanalyse zijn de variabelen enerzijds positiever geraamd (het optimistische
scenario) en anderzijds ook negatiever geraamd (het pessimistische scenario), zie
onderstaande afbeeldingen.

Afbeeling 44
Gevoeligheidanalyse deel
1

Afbeeling 45
Gevoeligheidsanalyse
deel 2

Hieruit blijkt dat de rendementseis tezamen met de inflatie de meeste invloed uitoefenen op
het resultaat. Hierin moet nog wel een onderscheid worden gemaakt gezien de rendementseis
een interne variabele is, deze is beïnvloedbaar gezien deze door Impact Vastgoed zelf wordt
opgesteld. Impact Vastgoed kan logischerwijs zelf de rendementseis aanpassen. De inflatie is
daarentegen een externe variabele waar geen invloed op kan worden uitgeoefend. Indien de
inflatie met 1% zou stijgen of met 1% zal dalen heeft dit tot gevolg dat de beleggingswaarde
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zal dalen/stijgen tot respectievelijk €42.070.256,- en €29.773.208,-. De variabele welke de
meeste invloed op het resultaat heeft betreft de rendementseis. Indien de rendementseis
wordt verlaagd of verhoogd met 2% dan heeft dat grootschalige gevolgen voor de
beleggingswaarde en het bruto aanvangsrendement: in het optimistische scenario zakt het
BAR naar 4,98% en de beleggingswaarde neemt toe tot €42.206.616,-. In het pessimistische
scenario zal de beleggingswaarde dalen tot €29.723.673,- en de BAR toenemen tot 7.07%.
Verder blijkt de toe- of afname in de kale bouwkosten per m2 de minste gevoelige aanname.
Indien deze stijgt of daalt met €250,- dan leidt dit tot een stijging/daling in de
beleggingswaarde van ca. €1 tot €2 miljoen.
Grondexploitatie
Nadat alle residuele grondwaarde voor de grondeigenaren zijn berekend is er voor de gehele
eerste fase eveneens een planning en grondexploitatie opgesteld. Op onderstaande
afbeelding is de planning en de daarbij horende gronduitgifte berekend. Hierbij is rekening
gehouden met de projectfasering waarbij is aangegeven te willen starten met bouwen aan de
Vlietzijde om vervolgens steeds verder richting de A4 te gaan ontwikkelen. Daarom geeft
Maassaete Rotterdam B.V en Impact Ontwikkeling IV de grond als eerste uit waarna de Van
Herk Groep volgt. Als laatste zal de gemeente haar grond uitgeven. Op afbeelding 46 zijn de
grondexploitatiekosten berekend waarbij op afbeelding 47 middels de opgestelde fasering de
grond wordt uitgegeven.

Afbeelding 46 Grondexploitatie
eerste fase Vlietstaete – Bron:
eigen werk

Aan de hand van de planning zijn de residuele kasstromen berekend, zie afbeelding 45. Deze
kasstromen leiden tot een eindwaarde van de grondexploitatie en deze betreft €10.969.889,
Deze grondwaarde is vervolgens contant gemaakt met de grondexploitatierente van 5,5% wat
resulteert in een contante grondwaarde van €8.393.439,-. Dit komt neer op een totale
grondwaarde per m2 van €375,- (rood omlijnd). Deze waarde is, in vergelijking met de
residueel berekende grondwaarde per eigenaar, redelijk vergelijkbaar. De residueel
berekende grondwaarde van de gemeente is niet vergelijkbaar met deze gemiddelde
grondwaarde, deze is namelijk negatief.
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Afbeelding 47 Grondexploitatie eerste fase Vlietstaete

Overzicht grondeigenaren
In onderstaande afbeelding is het resultaat per grondeigenaar weergeven. Hierbij is
eveneens het andere scenario toegevoegd waarbij is aangenomen dat de appartementen in
het duurdere segment, t.w. appartementstype C, worden verkocht. Dit heeft uiteraard
gevolgen voor de beleggingswaarde en het rendement. Zoals op afbeelding 46 is af te lezen
zal er – indien appartementstype C wordt verkocht – een hoger intern rendement en
beleggingswaarde worden gerealiseerd.

Afbeelding 48 Overzicht eigenaren met scenario

77

9. Conclusie
In Leidschendam-Voorburg is het gebied Overgoo gelegen welke momenteel een
monofunctionele kantoorbestemming heeft. Moedermaatschappij Impact Vastgoed heeft in
Overgoo meerdere kantoorgebouwen in bezit welke volledig zijn afgeschreven en daarom
heeft Impact de intentie getoond het gebied te willen gaan herontwikkelen. Het gebied kampt
namelijk met veel leegstand en dat is – tezamen met de wens van de gemeente om het gebied
te transformeren naar een stedelijk woon-werk gebied – de aanleiding van deze
gebiedsontwikkeling geweest.
Het gebied Leidschendam-Voorburg kan omschreven worden als een centrumdorpse- en
centrumstedelijk gebied waarin momenteel een tekort is aan sociale woningbouw en
appartementen in algemene zin. In Overgoo wordt momenteel niet gewoond, het gebied
heeft een zeer goede autobereikbaarheid en de meeste voorzieningen zijn op loopafstand. De
ov-bereikbaarheid kan daarbij worden omschreven als niet optimaal. Zo is de komst van een
extra tramhalte zeer gewild zijn.
Niet voor het gehele gebied Overgoo is een haalbaarheidsstudie verricht. Alvorens er plannen
voor het gebied zijn opgesteld is allereerst een fasering opgesteld. Hieruit is gebleken dat de
Vlietzijde is bestemd als eerste fase van de gehele gebiedsontwikkeling.
Het huidige bestemmingsplan schrijft voor dat de bestemming kantoor en groen is. Uit de
beleidsstudie, het onderzoek inzake de vastgoedmarkt en de stakeholdersanalyse met
afgenomen interviews is gebleken dat een woonbestemming, in combinatie met een kantooren groen bestemming, zeer gewenst en gewild is. Daarbij is de ligging perfect voor de realisatie
van een woonbestemming. Kortom, het toevoegen van een woonbestemming is interessant
voor Overgoo.
De Nota van Uitgangspunten en de Woonvisie 2016 – 2020 hebben aangegeven dat de
realisatie van een woon-werkgebied de belangrijkste doelstelling is. Daarbij moet er minimaal
30% sociale woningbouw worden gerealiseerd en moet er meer aandacht zijn voor specifieke
doelgroepen, t.w. jongeren, starters, senioren en kwetsbare groepen. De (6) best passende
doelgroepen voor Overgoo sluiten hierbij aan gezien het jongeren, starters en senioren
betreft. Voor deze doelgroepen worden drie verschillende type appartementen gerealiseerd,
variërend van 85, 100 en 110 m2. De sociale huurwoningen omvatten 65 m2 en de
eengezinswoningen zijn ca. 130 m2. Voor de werkfunctie betreft dit voornamelijk de zakelijke
dienstverlening en lokale ondernemers, daarom zullen kantoren niet groter zijn dan 350 m2
en de bedrijfsruimte kleiner zijn dan 500 m2.
Wat betreft de haalbaarheid zal er op bouwkundig gebied de gevels extra geïsoleerd moeten
worden door de nabije aanwezigheid van de A4 en N14. Voor de markttechnische
haalbaarheid geldt dat het opgestelde programma past in de huidige vraag van de
vastgoedmarkt. Daarbij sluit het goed aan op de eisen, wensen en behoeften van de
doelgroepen. Hierdoor is het programma ook interessant zijn voor beleggers en
woningcorporaties. Inzake de juridische haalbaarheid is het programma niet haalbaar: de
bestemming is niet conform de opgestelde plannen. Er moet een bestemmingsplanherziening
worden ingediend. De financiële haalbaarheid is voor alle betrokken grondeigenaren
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berekend waarbij meerdere scenario’s en een gevoeligheidsanalyse zijn opgesteld. Hieruit is
gebleken dat het hiervoor besproken programma voor één van de grondeigenaren niet
financieel haalbaar is, dit betreft de gemeente Leidschendam-Voorburg. Op de
gemeentegrond wordt de sociale component (216 sociale huurwoningen) gerealiseerd wat de
haalbaarheid aantast. Dit komt simpelweg door twee factoren: de maximaal te vragen huur
en de verhuurdersheffing. Het sociale programma is alleen haalbaar als de gemeente minder
geld voor hun grond wil ontvangen of hun rendementseis wil verlagen. Anderzijds is het een
mogelijkheid dat de andere particuliere grondeigenaren een deel van hun winst afromen
zodat het sociale programma gerealiseerd kan worden. Indien het huidige programma wordt
gerealiseerd en de grondeigenaren geen deel van hun winst afromen dan betreft het interne
rendement voor Maassaete Rotterdam B.V. 6,67% en voor Impact Ontwikkeling 6,68%. De
gemeente en de Van Herk Groep zullen respectievelijk 6,68% en 6,43% intern rendement
realiseren.
In dit onderzoek is de volgende hoofdvraag beantwoord:
Hoe ziet de fasering van de gebiedsontwikkeling Vlietstaete eruit en hoe ziet de haalbare
conceptontwikkeling van de eerste fase eruit?
Het onderzoek inzake de fasering heeft aangegeven dat de Vlietzijde, de grond van Van Herk
en de gemeentegrond kan worden omschreven als de eerste fase van de gebiedsontwikkeling.
Voor deze eerste fase is een concept uitgewerkt welke is getoetst op de haalbaarheid. Dit
onderzoek heeft aangetoond dat het opgestelde programma juridisch (nog) niet haalbaar is:
het huidige bestemmingsplan is niet conform het opgestelde programma. Toch zijn er
indicaties die aangeven dat de bestemmingsplanherziening wordt gehonoreerd. Wat betreft
de markttechnische haalbaarheid kan worden geconcludeerd dat het programma
markttechnisch haalbaar is. Is er is namelijk een tekort aan sociale huurwoningen en vrije
sector appartementen. Wat betreft het gehanteerde prijsniveau kan eveneens worden
verondersteld dat deze marktconform zijn. Inzake de financiële haalbaarheid is naar voren
gekomen dat het programma op de gemeentegrond niet haalbaar is, althans niet met een
rendementseis van 6%. Het sociale programma drukt de haalbaarheid dusdanig dat de
grondwaarde negatief is. Dit komt simpelweg door de maximaal te vragen huur in combinatie
met de verhuurdersheffing. De oplossing betreft het afromen van de winsten van de
particuliere grondeigenaren of het verlagen van de rendementseis of de grondprijs van de
gemeentegrond. Alleen dan is het mogelijk om 216 sociale huurwoningen te realiseren.

9.1. Aanbevelingen
Aan de hand van de getrokken conclusie zijn er voor Impact Vastgoed een aantal
aanbevelingen opgesteld welke de gebiedsontwikkelingen kunnen bevorderen. Deze zijn
hieronder overzichtelijk opgesomd. Als toevoeging hierop is eveneens een kritisch nawoord
opgesteld. Deze is na te lezen in bijlage 12.
Hoofdaanbeveling
Zoals in de conclusie reeds is vermeld blijkt het sociale programma niet haalbaar te zijn. Dit
komt o.a. doordat de sociale huurprijzen conform het document ‘beleidsregels woningbouw
2018-2021’ zijn. Dit houdt in dat een sociale huurwoning slechts 70% tot 80% van de maximale
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liberalisatiegrens mag kosten. Dit drukt de haalbaarheid enerzijds. Daarbij zorgt de
verhuurdersheffing ervoor dat een groot deel van de te innen huren weer moet worden
afgestaan aan de belastingdienst. Doordat het programma op de gemeentegrond financieel
niet haalbaar is leidt dit tot een niet haalbare casus. Toch kan het sociale programma wel
worden gerealiseerd maar daar is samenwerking voor nodig. Dit houdt in dat de gemeente,
de andere grondeigenaren en een woningcorporatie samen om de tafel moeten gaan zitten
en gaan onderhandelen over de sociale component. Dit kan op verschillende manieren. Een
van de mogelijkheden betreft het afromen van de winst van de particuliere grondeigenaren
om zo de gemeente tegemoet te komen. Een andere oplossing betreft een coulantere houding
van de gemeente. De gemeente moet een afweging maken tussen het behalen van de
gestelde doelen zoals kwetsbare doelgroepen bedienen of zorgen voor inkomsten door
gronduitgifte. In vrijwel elk beleidsdocument komt naar voren dat de sociale woningbouw te
weinig aanwezig is. Vandaar de eis om 30% sociaal te realiseren maar de vraag is in hoeverre
de gemeente daar dingen voor wil opgeven. Een laatste mogelijkheid betreft het opstellen van
een nieuw programma met een andere verdeling. Indien elke particuliere grondeigenaar een
blok sociale woningbouw op hun grond realiseert dan hoeft de gemeente het niet alleen te
dragen. De kans is aanwezig dat hierdoor het gehele programma wel haalbaar is. De
hoofdaanbeveling rust dus op nauwe samenwerking tussen het gemeentelijk apparaat, een
woningcorporatie en de diverse grondeigenaren. Samenwerken is mijns inziens de sleutel om
dit programma haalbaar te maken.
Andere aanbevelingen
- Probeer contact te zoeken met Dhr. Verhaagen (WoonInvest), deze assetmanager wil
de portefeuille uitbreiden en heeft tijdens het interview interesse getoond in de
sociale huurwoningen. Dit is een mogelijke stakeholder welke zeer actief is in de
gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarbij wil WoonInvest haar portefeuille
uitbreiden met ca. 400 woningen per jaar.
- Houd je aan de gestelde beleidsregels om de bestemmingsplanherziening
gehonoreerd te krijgen: voldoe dus aan de 30% sociale woningbouw. Zet daarbij dus
ook in op een ingrijpende stedenbouwkundige verandering waarbij in het gebied zowel
gewoond als gewerkt wordt. Door plannen voor te leggen waarin deze regels zijn
nageleefd is het mogelijk dat de gemeente coulanter wordt in de hoeveelheid sociale
woningbouw.
- Ga opzoek naar een geschikte belegger welke (een deel) van het programma wil
aankopen en achterhaal welke eisen, wensen en behoeften die partij heeft. Voordat
überhaupt de eerste onderzoeken kunnen worden opgestart is het van groot belang
dat er al mogelijke afnemers interesse hebben in het plan. Er zal eerst wat moeten
worden verkocht alvorens het eerste paal moment daar is.
- Monitor de stikstofproblematiek en houd de commissie Remkes in de gaten. Er liggen
nu ca. 18.000 projecten stil gezien de stikstofproblematiek. Dit en de commissie
Remkes kan veel negatieve gevolgen hebben voor Vlietstaete en brengt dus risico met
zich mee.
- Houd nauw contact met BEMANA en Nieboer Schouten. Deze stakeholders hebben
wat dieper in het gebied grond in bezit. In een verder fase is het van belang dat deze
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partijen kunnen samenwerken. Het is lastig als een particuliere grondeigenaar opeens
een eigen plan trekt en villa’s gaat bouwen naast de sociale woningbouw.
Houd voldoende bewonersbijeenkomsten om zo de bewonerscommissie tevreden te
houden. Mijd problematiek en probeer met hen mee te denken.
Doe tijdig onderzoek naar de bodem, flora en fauna, archeologie en de realisatie van
de tramhalte. De bodem is momenteel een risico gezien de historie en weinig gedane
onderzoeken. De tramhalte is echt een kans aangezien er 30% sociale woningbouw
wordt gerealiseerd. Daarbij gaat er ook in het gebied gewerkt worden. Een goede OVverbinding is dan echt een pré.
Voorkeur gaat uit naar Verkoopscenario i.p.v. beleggersscenario. Het rendement is
0,2% hoger. Dit houdt in dat de appartementen op de hoogste verdiepingen worden
verkocht. Dit is een unique sellling point gezien men daar uitzicht heeft over de Vliet.
Houd rekening met de factor tijd: over zeven jaar kan de vastgoedmarkt volledig zijn
veranderd. Met name de rentestand en de vastgoedprijzen die men nu kent. Dit kan
niet alsmaar zo doorgaan, ook wel: monitor continu de prijsontwikkelingen.
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