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Geachte heer/mevrouw,

Van 11 juli tot en met 5 septembet 2013 heeft het voorontwerp bestemmingsplan 'Garenmarkt'
ter inzage gelegen voor inspraak. U ontvangt deze brief, omdat u tijdens die inspraaktermijn een
inspraakreactie heeft ingediend of omdat u tijdens de informatieavond op 25 juli op het plan heeft
gereageerd. Met deze brief wil ik u graag bedanken voor uw reactie en uw betrokkenheid. ln de
huidige fase van het planvormingsproces is uw reactie voor de gemeente van cruciaal belang om
een goed beeld te krijgen van uw wensen en zorgen over de Garenmarktgarage.

Deze brief vormt nog geen formele beantwoording van alle ontvangen reacties. Daarmee wacht
de gemeente gebruikelijkenruijs tot het moment dat ook een ontwerp bestemmingsplan door het
college is vrijgegeven voor inzage. Het voorontwerp had als voornaamste doel om uw reacties op
een groot aantal onderwerpen te horen. Het opstellen van dat ontwerp bestemmingsplan start
nadat de gunning heeft plaatsgevonden, begin 20'14. Pas op dat moment beschikt de gemeente
over een uitgewerkt bouwplan, dat zowel door de bouwend aannemer als een team van
specialisten bij de gemeente is getoetst op uitvoerbaarheid en kosten.

Tijdens de inspraaktermijn ztjn 113 ontvankelijke reacties ontvangen. ln bijlage 1 treft u een
overzicht van al die reacties aan. Alhoewel we in deze brief nog niet op alle individuele
inspraakreacties kunnen ingaan, sta ik alvast stil bij de meest gehoorde reacties en laat ik u
weten op welke manier de gemeente met deze reacties rekening heeft gehouden bij het opstellen
van de aanbestedingskaders.

Bomen
Verreweg de meest ontvangen reactie, mede door een breed ondersteunde petitie, is een
pleidooi voor behoud van de negen Hollandse Lindes aan de westzijde van het plein. De relatief
lange termijn die nieuwe bomen nodig hebben om tot volwassen exemplaren te groeien maakt
dat veel buurtbewoners de huidige bomen als onvervangbaar zien. Behoud wordt voornamelijk
gewenst omdat de bomen het plein verfraaien, bijdragen aan een betere luchtkwaliteit, zorgen
voor verkoeling in de zomer en het nodige groen toevoegen aan een verder relatief versteende
omgeving. Daarnaast is het argument aangedragen dat de bomen horen bij een oude en
cultuurhistorisch waardevolle zichtlijn, en daarom beeldbepalend en karakteristiek zijn voor de
Garenmarkt.

Het is ook de wens van de gemeente om de lindes te behouden. Plannen waarin de bomen
behouden kunnen blijven, worden bij de beoordeling in de aanbesteding daarom hoger
gewaardeerd. Het behouden van de bomen wordt in de gunningscriteria echter niet geëist, omdat
een dergelijke eis mogelijk aantrekkelijke oplossingsrichtingen voor de parkeergarage blokkeert.

Wanneer een plan waarin de lindes niet behouden kunnen blijven uiteindelijk de aanbesteding
wint, zal de gemeente volwassen exemplaren van dezelfde soort terug planten, zodat de
karakteristieke bomenrij blijft bestaan. Die volwassen lindes, te zien op de foto in btllage 2,
hebben een hoogte van ca. 12 meter en een stamdiameter van ca. 33 cm.
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Maaiveldinrichting
Door veel bewoners is gepleit voor het schrappen van een groot deel van het 'maaiveldparkeren'
(parkeren op de Garenmarkt), zodat een fraai stadsplein kan worden aangelegd. Gelijktijdig
wensen vergunninghouders, die momenteel op het plein parkeren, de mogelijkheid om op basis
van het huidige vergunningentarief in de garage te kunnen parkeren. Bedrijven rondom de
Garenmarkt hebben juist gepleit voor het behoud van parkeerplaatsen op maaiveld, omdat zij
inschatten dat hun klanten liever op het plein parkeren dan onder de grond.

Een nieuwe inrichting van de Garenmarkt zelf is geen onderdeel van de projectscope. het door
de gemeenteraad vastgestelde kaderbesluit voor de garage stelt als uitgangspunt dat het huidige
parkeren op het plein moet worden teruggebracht. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is
om bezoekers (dus geen vergunninghouders) te motiveren om vooral in de garage te parkeren.

Voor zowel bewoners als bedrijven geldt dat de huidige regeling voor de stijgpunten (de
toegangspunten vanaf de garage naar het plein) in het voorontwerp bestemmingsplan als te ruim
wordt ervaren. De toegestane hoogte van 5 meter wordt te hoog geacht, de oppervlakte van
50m2 te groot en het aantal toegestane stijgpunten (vier) eveneens te groot. ln een relatief groot
aantal van de ingekomen inspraakreacties wordt er bovendien voor gepleit de stijgpunten op een
aanzienlijke afstand van de omliggende bebouwing te positioneren, zodat er geen
uitzichtbelemmering plaatsvindt voor bewoners en de monumenten aan de Garenmarkt goed
zichtbaar blrlven.

Ten behoeve van de aanbesteding heeft de gemeente inmiddels zogenaamde 'vrijheidsgraden'
voor de stijgpunten opgesteld, waaraan de plannen van biedende partijen moeten voldoen. De
vrijheidsgraden zijn bijgevoegd als bijlage 3. ln het document is, mede naar aanleiding van de
inspraakreacties, gekozen voor maximaal drie transparante stijgpunten (of twee in het geval van
een specifiek ontwerp zgn. "wokkelgarage"). Alleen het hoofd stijgpunt, aan de zijde van de
Korevaarstraat, krijgt een hoogte van vijf meter. Dat is noodzakelijk om de ventilatieschacht en
liftkolom op te nemen in het bouwwerk. Voor de noodopgangen, waarin alleen trappen zitten en
geen liftkolommen, geldt een maximale hoogte van 3,5 meter. De buitenste rooilijnen komen
precies overeen met de plek van de gevels van de oude fabriek van Le Poole.

Evenementen
Uit de inspraakreacties blijkt verder dat de regeling voor evenementen in het voorontwerp
bestemmingsplan nogal wat vragen heeft opgeroepen. ln een aantal van de inspraakreacties
wordt gepleit de bepalingen uit de evenementennota een op een over te nemen of zelfs helemaal
geen regels in het bestemmingsplan op te nemen, om verschillen tussen het aantal toegestane
evenementendagen te voorkomen.

Het schrappen van regels met betrekking tot evenementen uit het bestemmingsplan is helaas
juridisch onmogelijk. Wel bleken de bepalingen in het voorontwerp bestemmingsplan inderdaad
niet overeen te komen met de regels uit de evenementennota. Dat was wel de bedoeling. ln het
ontwerp bestemmingsplan zullen niet negen evenementen in categorie 2 worden toegestaan,
maar negen evenementendagen. Het evenement Leiden Culinair bijvoorbeeld, verbruikt al vier
van deze negen dagen. De gemeente handhaaft wel graag de toegestane evenementendag in
categorie 3, omdat het optreden van Armin van Buuren tijdens Koningsdag tijdens de bouw van
de Lammermarktgarage mogelijk weer op de Garenmarkt zal plaatsvinden.

ln- en uitrit
De beoogde locatie van de in- en uitrit in de Korevaarstraat kon op enkele kritische
inspraakreacties rekenen, vooral wanneer dan ook de bestaande voorzieningen voor bussen en
auto's zouden worden gehandhaafd. ln dat geval zou de toevoeging van een in- en
uitritconstructie, inclusief de noodzakelijke geluidwerende voorzieningen, te schadelijk zijn voor
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het aanzicht van de straat, de plaatselijke luchtkwaliteit, de doorstroming en verkeersveiligheid,
en de zichtbaarheid en het functioneren van de verschillende winkels in de straat.

Een relatief groot aantal insprekers pleitte ervoor om in ieder geval verkeersfuncties te spreiden.
Ofwel zou dan uitsluitend de inrit in de Korevaarstraat moeten komen en de uitrit elders, ofwel
zou minimaal één van de twee bestaande rijbanen uit de Korevaarstraat moeten verdwijnen.

De gemeente streeft ernaar alle bussen uit de Korevaarstraat te halen en deze om te leiden via
het Levendaal en de Oranjeboomstraat. ln de Korevaarstraat blijven dan drie rijbanen over. Een
rijbaan voor doorgaand autoverkeer vanaf de Jan van Houtbrug naar de Breestraat en twee
rijbanen die de in- en uitrit van de garage bedienen. Door deze oplossing kan het huidige trottoir
worden verbreed en kunnen Íietsers in zuidelijke richting een aparte fietsstrook krijgen.

Risico op schade
Een aantal betrokkenen die wonen aan de Garenmarkt maakt zich grote zorgen om bouwschade
ten gevolge van trillingen en fluctuaties in het grondwaterpeil. ln het verlengde van deze zorgen is
eryoor gepleit de maximale diepte en het toegestane aantal ondergrondse bouwlagen ios te
laten, zodat ook diepere garagesystemen met een beperktere omvang realiseerbaár worden,
zoals de door Provast en Strukton geopperde 'wokkelgarage'. ln ieder geval wordt het
aanhouden van een grotere afstand tot de omliggende historische bebouwing door een groot
aantal indieners van een inspraakreactie gewenst, om het risico op bouwschade te verkleineÀ.

Om optimalisaties in het ontwerp mogelijk te maken, zijn beperkingen aan de vorm van de garage
onwenselijk. Wanneer een plan (inschrijving) onderscheidend is met betrekking tot de overlalt
naar de omgeving zal deze bij de beoordeling in de aanbesteding hoger worden gewaardeerd.
Om de markt uit te dagen om met een optimaal ontwerp te komen, worden de bepêrkingen aan
het aantal ondergrondse bouwlagen en de maximale diepte in het ontwerp bestemmingsplan
opgeheven. Alle inschrijvingen dienen minimaal te voldoen aan de opgenomen eisen met
betrekking tot het voorkomen van schade.

Na vaststelling van het uitvoeringsbesluit eind november, wordt alvast gestart met monitoring van
de omgeving. Voor start van de bouw zal er door een onafhankelijke partij een bouwkuÁdige
vooropname worden uitgevoerd. Een exemplaar van het rapport wordt aan de
bewoners/eigenaren ter beschikking gesteld. Dit geldt enkel voor de panden binnen het
invloedsgebied van de garage.

Tijdens de realisatiefase wordt door zowel de aannemer als de gemeente nauwkeurig gemonitord
op grondwaterfluctuaties, trillingen en geluid. Monitoring vindt op basis van de contractstukken
plaats vanaf de start van de uitvoeringswerkzaamheden tot en met 1 jaar na afronding van de
uitvoeringswerkzaamheden. De gemeente zal zelf een zogenaamde 'CAR-verzekering' áfsluiten.
Hierdoor behoudt de gemeente de regie bij een onoverkomelijke schadeafhandeling én ligt deze
niet bij de aannemer. Daarnaast is er geen nadelige invloed van een eventueel faillissement van
de aannemer en is een vlotte afhandeling gegarandeerd.

Bereikbaarheid tijdens de bouw
Naast de bovengenoemde zorg met betrekking tot bouwschade blijkt uit de inspraakreacties een
brede zorg over de bereikbaarheid van de omliggende panden tijdens de bouw, evenals de
zichtbaarheid en vindbaarheid van de bedrijven aan de zuidzijde van het plein en de continuïteitvan de mogelijkheid tot exploitatie van een tweetal terrassen daar. Ook een goed
parkeeralternatief voor vergunninghouders tijdens de bouw was een veelgehoorde wens.

Eén van de onderdelen van het DBM-contract is een zogenaamd 'VHDC-plan' (Verkeer, Hinder,
Doorstroming, Communicatie'). De aannemer heeft zich te houden aan alle kaders en
voorschriften in dat plan. ln dat VHDC-plan wordt de bereikbaarheid van alle panden rondom de
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Garenmarkt en in de Korevaarstraat contractueel geborgd. Het VHDC-plan zal in ieder geval
moeten voldoen aan de verplichting dat overal 4,5 meter obstakelvrije ruimte voor alle panden
beschikbaar is, met uitzondering van de Korevaarstraat, ter plaatse van de toekomstige in- en
uitrit. Daar geldt de plicht tot realisatie van een 2 meter brede obstakelvrije ruimte én een
opstelplaats voor veiligheidsdiensten op maximaal 40 meter afstand van ieder pand. Dit blijkt ook
uitvoerbaar.

De gemeente heeft nog geen parkeeralternatief gekozen voor vergunninghouders, die
momenteel op de Garenmarkt geparkeerd staan. Wel is de omvang van deze groep inmiddels
bekend, en worden momenteel verschillende mogelijkheden onderzocht. Met de exploitanten
zullen na gunning gesprekken worden gepland, om de continuering van de bedrijfsvoering zo
goed mogelijk te borgen.

Vervolg en communicatie
Op 15 oktober is het uitvoeringsbesluit voor beide parkeergarages aan de raadscommissie
Ruimte en Regio gepresenteerd. Op 14 november behandelt de raadscommissie het
uitvoeringsbesluit inhoudelijk, waarna het uitvoeringsbesluit op 28 november (al dan niet na
verwerking van eventuele moties en amendementen) door de gemeenteraad kan worden
vastgesteld. De volgende fase van de aanbestedingsprocedure volgt daarna.

De gemeenle zal begin december een bijeenkomst voor geïnteresseerde buurtbewoners en
ondernemers organiseren, waarin we onder andere graag stil staan bij de bovengenoemde
onderwerpen. Hiervoor worden omwonenden van de Garenmarkt nog per brief uitgenodigd.

Namens het Collegp van Burgemeester en Wethouders,

r parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt

Bijlagel : lijst met inspraakreacties
Brllage2: foto van verplantbare volwassen Hollandse Lindes
Bijlage3: vrijheidsgraden stijgpunten



Bijlage 1: overzicht inspraakreacties op voorontwerp bestemmingsplan Garenmarkt

ln de onderstaande tabel zrjn alle ontvangen inspraakreacties thematisch en samengevat weergegeven. Het
aantal nummers in de eerste kolom geeft het aantal indieners van de betreffende reactie weer. ln totaal
hebben 113 personen of huishoudens een ontvankelijke en leesbare reactie ingediend.

lndiener ' Samenvatting ingekomen inspraakreactie

Ambitie, algemene doelstelling
7, 8, 54, 56,
90, 95

Het is onduidelijk waarop de doelstelling tot het toevoegen van 1000 extra
parkeerplaatsen is gebaseerd. Dat aantal is te ambitieus en de nieuwe garages zullen,
qelet oo de bestaande beoerkte bezettinosoraden. onvoldoende oevuld raken.

90 Brj de ontwikkeling van de Garenmarktgarage zou de samenwerking met Hoogvliet
moeten worden gezocht, zodat het parkeeraanbod aan de zuidkant van de stad integraal
kan worden aanoeoakt.I Als alternatief voor een parkeergarage onder de Garenmarkt (plein) zou de gemeente
beter een garage ter plaatse van de oude Praktijkschool aan de Lammenschansweg
kunnen bouwen. Mensen zijn best bereid een extra stukje naar de binnenstad te lopen,
terwiil die locatie veel beter te ontsluiten is.

58 De politieke druk op de planvorming voor de garage is te groot, waardoor onvoldoende
tijd beschikbaar is om een deugdelijk referentieontwerp voor de garage te maken. Het
verdient daarom de voorkeur om een bestaand en beproefd ontwerp te hanteren voor de
garage, zoals de door Provast en Strukton voorqestelde "wokkelqaraqe".

56-61,63, 6í
68,70,72-75,
77, 78

Het bestemmingsplan zou geen eisen moeten stellen aan de maximale diepte, het
maximale aantal bouwlagen en aan de capaciteit van de parkeergarage, zodat biedende
partrlen de vrijheid krijgen om een ontwerp te maken dat de optimale financiële en
technische oplossing omvat. Daarmee zou een 'wokkelgarage' dan ook niet worden
uitqesloten, zoals nu wel het qeval is.

33 De garage zou, zoals door de raad vastgesteld in het kaderbesluit van 31 mei2012,
maximaal 400 parkeerplaatsen moeten accommoderen, en niet de maximaal 500
plaatsen die in het voorontwerp bestemmingsplan worden toegestaan. De noodzaak
hiertoe is onvoldoende gemotiveerd, en een garage met een grotere capaciteit zal minder
goed en met beperkte overlast realiseerbaar zrln, gelet op de beperkte ruimte, de
noodzakelijke duur van de bouwactiviteiten, de aanwezige archeologische waarden en de
borqinq van een ooed leef- en woonklimaat voor belanqhebbenden.

103 De gemeente zou moeten overgaan tot de aanschaf van een navigatiesysteem, zodat
bezoekers van de Leidse binnenstad gemakkeh.lker vrije plaatsen kunnen vinden. Dat is
de goedkoopste oplossing om de bezetttingsgraad en beoordeling van het Leidse
parkeerproduct te bevorderen. Wellicht is de bouw van nieuwe garages dan ook niet
noodzakeliik.

Bomen
2, 4-40, 42-53,
55, 57--84, 86-
88, 91-102,
104-1 13

De bomen langs de Garenmarkt (straat)zouden zoveel mogelijk gespaard moeten
blijven. De bomen verfraaien het plein, verbeteren de luchtkwaliteit en bieden verkoeling
in de zomer. De bomen zijn bovendien cultuurhistorisch waardevol, omdat ze al
honderden jaren de structuur van de Garenmarkt definiëren en tot een historische zichtlr.ln
behoren. Wanneer behoud van de huidige bomen niet mogelijk blijkt, moeten gelijke en
qeliikwaardiqe veryanqende bomen hiervoor in de olaats moeten komen.

33,113 De rij bomen aan de zuidzlde van het plein verfraaien het plein eveneens, net zoals de
grote Lindes langs de Garenmarkt, en dragen bij aan de luchtkwaliteit. Ook deze bomen
zouden behouden moeten bliiven.

7, 8, 21, 23, 95 De bomen langs de Garenmarkt (straat) zijn veel ouder dan dat het bomenondezoek
doet vermoeden, zoals te zien is op historische foto's uit de Beeldbank of het Regionaal
Archief Leiden.

Maaiveld

41, 56-61, 63,
65-68,70-75,
77,78, 85

Het is wenselijk het parkeren op de Garenmarkt te schrappen, zodat beter aan de ambitie
kan worden voldaan om van de XGarenmarkt een aantrekkehlke en fraaie stadsentree te
maken.



3 Voor klanten van de Aldi geldt dat zij bij meerderheid gebruik maken van het
maaiveldparkeren en dat te veruvachten valt dat zij minder graag in een ondergrondse
garage zullen parkeren. Behoud van het maaiveldparkeren bij de definitieve
pleininrichtinq is dan ook cruciaal.

8,21,23,57-
61,63,65-68,
70-75,77,78

Bovengrondse elementen, zoals de stijgpunten vanuit de garage, zouden op minimaal 20
meter afstand tot de omliggende gevels moeten worden gepositioneerd en niet hoger
moeten worden dan 2,5 meter. De toegestane hoogte van 5 meter is onnodig en drukt
een te grote stempel op de uitstraling van het plein en de zichtbaarheid van omliggende
monumenten.

7,95 Het voorontwerp bestemmingsplan staat teveel en te hoge stijgpunten toe, hetgeen een
leliik olein tot qevolo heeft.

33 Er zou slechts één stijgpunt aan de zuidzijde van het plein moeten komen, of hooguit
twee als die in de zuidoostelijke en zuidwestelijke hoek van het plein worden
qerealiseerd.

21,23 De stijgpunten vanuit de garage zouden kunnen worden geïntegreerd in omliggende
qebouwen, zodat qeen ontsierende stiiqpunten op het plein nodiq ziin.

21,23 Een herontwikkeling op de Garenmarkt biedt de kans om oude cultuurhistorische
waarden te herstellen, bijvoorbeeld door de Levendaal weer te dempen of bebouwing op
de Garenmarkt op te richten volgens de oorspronkelqke rooilijnen. Het plan voor de
onderorondse oaraoe sluit die optie definitief uit en dat is onwenseliik.

33 De stoep, parkeerstrook en opstelplaatsen aan de Raamsteeg zouden zoweltijdens de
bouw als daarna beschikbaar moeten zijn ten behoeve van de klanten, bodediensten en
andere leveranciers aan de aanwezige bedrijven. Dit is essentieel voor het functioneren
van die bedriiven. Dit qeldt eveneens voor het terras van snackbar De Lantaarn.

ln- en uitrit
41 Het verplaatsen van de in- en uitrit tot vóór de Singel, ter hoogte van de

Lammenschansweg, zou het overwegen waard zijn. Daarmee wordt de Korevaarstraat
minder belast.

21, 23, 56-61,
63, 65-68, 70-
75, 77, 78

De in- en uitrit van de garage zou niet in de Korevaarstraat moeten worden
gepositioneerd, want dat heeft ongewenste gevolgen voor de verkeersveiligheid,
doorstrominq, oelu idoverlast en I uchtkwaliteit.

54 De in- en uitrit van de garage zou niet in de Korevaarstraat moeten worden
gepositioneerd, want daardoor worden de ondernemers in de Korevaarstraat zowel
tijdens de bouw als in de definitieve situatie geconfronteerd met een teruggang in de
bereikbaarheid en vindbaarheid, met alle financiële qevolqen van dien.

90 De in- en uitrit van de garage zou niet in de Korevaarstraat moeten worden
gepositioneerd, want de aanwezigheid van de in- en uitritconstructie en de nodige
verkeersvoorzieningen (muurtjes, hekken, stoplichten, etc) leiden tot een verrommeling
van het straatbeeld.

103 De in- en uitrit van de garage zou niet in de Korevaarstraat moeten worden
gepositioneerd, omdat daarmee de mogelijkheid tot gebruikmaking van de Korevaarstraat
voor de regionaal afgesproken buscapaciteiten en veilige afwikkeling van fietsers in het
geding komt. Een spreiding van de in- en uitrit verdient de voorkeur, waarbij hooguit
alleen de inrit in de Korevaarstraat bliift.

90 De in- en uitrit van de garage zou niet in de Korevaarstraat moeten worden
gepositioneerd, want het kruispunt Levendaal-Oranjeboomstraat kan het om te leiden
extra verkeer niet aan.

56 De in- en uitrit van de garage zou niet in de Korevaarstraat moeten worden
gepositioneerd, omdat de bestaande bomen in de Korevaarstraat daarvoor gekapt
zouden moeten worden. Dat is schadelijk voor de uitstraling van de straat, de
luchtkwaliteit, de waterafvoer bii reqenval en de qeluidbelastinq door verkeerslawaai

56 De in- en uitrit in de Korevaarstraat leidt tot een toename van de geluidbelasting op de
gevels van de woningen in de Korevaarstraat. De maatregel tot het plaatsen van
onaantrekkeliike oeluidsschermen verrommeld het straatbeeld.

56 De garage zal tot filevorming in de Korevaarstraat leiden, omdat het stoplicht naar het
kruispunt met de Gereqracht lanq op rood staat.

85 Door de in- en uitrit in de Korevaarstraat niet naast elkaar te leggen, maar achter elkaar,
ontstaat meer ruimte in het dwarsprofiel van de straat, waardoor er makkelijker bussen en
fietsers doorheen kunnen.

85 Dit bestemmingsplan biedt slechts een kader voor de variant dat de in- en uitrit in de
Korevaarstraat komen. Voor de twee andere varianten voor de locatie van de in- en uitrit,



beiden in het Levendaal, zouden andere bestemminqsplannen moeten worden qewiiziqd.
89 De aan de komst van de garage gepaard gaande toename van verkeersbewegingen

maken de exploitatie van het terras van Restaurant 't Fust ongunstiger, omdat het terras
minder goed zichtbaar zal ztjn en terrasbezoekers met meer langsrrydende voertuigen in
aanraking komen. Wanneer de uitrit op de Garenmarkt zelf zal worden gerealiseerd is die
hinder noq oroter.

57-61,63,65-
68,70-75, 77,
78

Een eventuele alternatieve locatie voor de in- en uitrit mag niet leiden tot extra verkeer in
de nabijheid van appartementengebouw't Kruytschip.

Milieu

7, 57-61,63,
6í68, 70-75,
77, 78,92, 95

Het geluidsniveau van luchtbehandelingskasten cq mechanische ventilatoren zou tot het
absolute minimum beperkt moeten bhjven, en mag geen merkbare, storende geluidhinder
voor de leef- en woonomgeving opleveren. Op dit aspect zou inspraak en een eventuele
moqeliikheid tot bezwaar moeten bestaan.

7, 95 De garage zal tot extra verkeer van en naar de Garenmarkt leiden, hetgeen slecht is voor
de luchtkwaliteit. Het is onbekend wat die slechtere luchtkwaliteit voor gevolgen heeft
voor onze oezondheid.

85 ln de onderzoeken zou er rekening mee moeten worden gehouden dat het Levendaal op
den duur een 3Okm-weq wordt, en qeen 50km-weq bliift.

85 Het is onwaarschijnlijk dat de verkeersintensiteiten op het Levendaal afnemen in de
variant "Oranjeboomstraat / Levendaal", zoals afbeeldingen 10 en 1 1 in het voorontwerp
bestemminosolan suooereren.

1 Voor het bouwen van de beoogde bouwkuip is, ook bij toepassing van ondenvaterbeton,
een watervergunning benodigd. Voor afgifte van een dergeh.lke vergunning zal onder
andere worden getoetst of het drainagewater, conform het beleid van Rijnland, wordt
afqevoerd naar het oppervlaktewater.

Evenementen

57-61,63, 65-
68, 70, 72-75,
77, 78

Het is ongewenst dat regel 3.3 afwijkt van de bepalingen in de Evenementennota.
Daarnaast is het ongewenst dat zaken als frequentie, tijdsduur en toegestane
geluidsniveaus van evenementen in het bestemmingsplan worden vastgesteld in plaats
van in de APV en Evenementennota.

92, 95 De evenementennota staat slechts 4 dagen aan evenementen in categorie 2a toe, en vijf
dagen aan evenementen in categorie 2b. ln het voorontwerp bestemmingsplan worden in
totaal 9 evenementen van ieder drie dagen toegestaan. Die verdriedubbeling van het
aantal evenementendagen is zeer ongewenst. Daarnaast ontbreekt in het
bestemmingsplan de regel dat er een vrij weekend na een evenement moet zijn, zoals
dat wel in de evenementennota is bepaald. Tot slot ontbreekt het maximale aantal
daqdelen per cateqorie in het voorontwerp bestemminosolan.

92 Het categorie 3 slot voor evenementen is in de evenementennota toegekend aan Armin
van Buuren. Wanneer die artiest elders optreedt, bijvoorbeeld op de Lammermarkt, kan
er daarom geen ander categorie 3 evenement op de Garenmarkt plaatsvinden. Dit
uitqanqspunt ontbreekt in het bestemminosplan.

Exploitatie en parkeerregime

90 De exploitatie van de garages zou niet bij de gemeente zelf moeten komen te liggen,
maar bij een bedrijf dat meer ervaring heeft met het exploiteren van de garages. Door
toch zelf te exploiteren loopt de gemeente een te groot financieel risico.

90 De Garenmarktgarage en Lammermarktgarage zouden gefaseerd moeten worden
aangelegd, zodat na ingebruikname van één garage nog kan worden bezien of de
bezettino en exoloitatie een tweede oaraoe rechtvaardioen

21,23,56-61,
63, 65-68,70,
72-75, 77, 78

Na ingebruikstelling van de nieuwe garage zou het voor omwonenden mogelijk gemaakt
moeten worden om tegen de geldende parkeertarieven op basis van de huidige
parkeervergunningen (voor straatparkeren in de binnenstad) gebruik te maken van de
garage. Daarmee ondervinden bewoners en ondernemers dan ook geen nadelige
gevolgen van het eventueel opheffen van parkeerplaatsen op maaiveld of in de
Korevaarstraat.



Risico van veaakking en beschadiging
7,90,92, 95 Het risico van vezakking en beschadiging van omliggende, historische panden door

trillingen en fluctuatie van grondwaterstanden is te groot, omdat de garage te dicht op de
belendende percelen is voorzien. De garage zou verder van de omliggende historische
bebouwing moeten komen te liggen of zelfs om deze reden helemaal niet moeten worden
gebouwd. Als al in de nab4heid van de historische bebouwing moet worden gebouwd,
dan zou dit met geschroefde palen moeten gebeuren in plaats van getrilde of zelfs
oeslaqen palen.

56-61,63,
68,70-75,
78

65-
77,

Omwonenden zouden zich moeten kunnen beroepen op een directe vergoeding van
eventuele bouwschade, zonder dat daarbrj gewacht moet worden op de afronding van
allerlei juridische procedures.

57-61,63,65-
68,70,72-75,
77,78

Omwonenden zouden de martkwaardevermindering van hun vastgoed gedurende de
bouwperiode op de gemeente moeten kunnen verhalen. Daartoe dienen criteria te
worden vastgesteld.

92.95 Het is onduidelijk of er na vaststelling van het bestemmingsplan nog bezwaar kan worden
gemaakt tegen de gekozen bouwmethode. Omdat die bouwmethode niet in het
bestemmingsplan wordt bepaald, is het wenselijk dat inspraak daarover op een later
moment noq moqeliik is.

Bereikbaarheid tijdens de bouw
21,23,57-61,
63, 65-68, 70,
72-75,77,78

Er dienen bevredigende voorzieningen getroffen te worden voor parkeren van voertuigen
van bestaande bewoners tijdens de bouwperiode.

3 De exploitatie van de Aldi supermarkt zal tijdens de bouw van de garage ernstige hinder
ondervinden, omdat bezoekers dan niet van de huidige maaiveldparkeerplaatsen gebruik
kunnen maken, terwiil zii dat nu wel veelvuldiq doen.

89 De exploitatie van Restaurant 't Fust zal tijdens de bouw van de garage ernstige hinder
ondervinden, omdat bezoekers dan niet van de huidige maaiveldparkeerplaatsen gebruik
kunnen maken, terwiilzii dat nu welveelvuldio doen.

89 Het terras van Restaurant 't Fust kan tijdens de bouwperiode niet worden gebruikt,
hetgeen een behoorlijke derving aan inkomsten tot gevolg zal hebben. Ook de
verslechterde bereikbaarheid en zichtbaarheid van het restaurant hebben negatieve
oevoloen voor de exoloitatie.

33,57-61,63,
65-68, 70-75,
77, 78

Bq de uitvoering van de werkzaamheden, inclusief het slaan van damwanden, zou altijd
minimaal 10 meter afstand tot de omliggende panden moeten worden gehouden, om de
bereikbaarheid en zichtbaarheid van de omliggende gebouwen tijdens de realisatie van
de qaraqe te borqen en risico's op bouwschade te verkleinen.

Communicatie

57-61,63,65-
68,70-75, 77,
78

De intensieve contacten met de buurt zouden tr.ldens het vervolg van het
planvormingsproces moeten worden voortgezet, en de gemeente zou zich moeten
inspannen om overleg tussen de omwonenden en de winnende ontwerper cq aannemer
te faciliteren.



Bijlage 2 - verplantbare volwassen Hollandse Lindes
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Bijlage 3: vrijheidsgraden voor de stijgpunten vanuit de garage
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