
Reactie Sociaal Plan & Vervangend Woningaanbod 
Doelencomplex



De gemeente heeft een rol om het belang van haar inwoners te beschermen. Mocht het
komen tot sloop van de woningen, dan moeten de bewoners worden gecompenseerd 
met woningen die echt gelijkwaardig zijn, in grootte, locatie, prijs en kwaliteit.

Mart Keuning, Christen Unie, raadscommissievergadering juli 2017

Alle fracties merken dat de Plexuslocatie de voorkeur heeft. Ik stel voor om die als 
compensatielocatie met prioriteit te noteren. Er zit nog wat licht tussen de 
verschillende locaties. Dit moet de locatie nummer 1 zijn die sowieso moet lukken met
de voorwaarden die de raad heeft gesteld.

Maarten de Crom, VVD, raadscommissievergadering oktober 2019

Verantwoordelijkheid voor communicatie onderling tussen en met alle partijen ligt 
verder in handen van de partijen zelf.
Ik hoop en ga ervan uit, dat jullie met de andere betrokken partijen in goed overleg 
komen en dat zowel het compensatie aanbod als het sociaal plan in de definitieve 
versies tot tevredenheid gaan leiden.

Chiel Rottier, extern deskundige, mailbericht december 2020



1. Vooraf

Zoals bekend is de HBE geen voorstander van sloop van het Doelencomplex zonder 
dat daar fysieke noodzaak voor is. De HBE is van mening dat de gemeente dwaalt 
door de grond een andere bestemming te geven en zo een niet-fysiek gemotiveerde 
noodzaak tot sloop te creëren.

Sinds de gemeenteraad is gaan voorsorteren op deze koers heeft zich het eerste 
probleem dat door 'herbestemming zonder fysieke noodzaak' ontstaat, al direct 
gemanifesteerd: de bewoners hebben op geen enkel moment een gelijkwaardige rol 
gespeeld in de onderhandelingen over het vervangend aanbod, sterker nog, uitsluitend 
en alleen via raadsinspraak zijn enkele van hun wensen gehoord.

Het tweede probleem van beoogde herbestemming dient zich nu aan: 
Woningbouwvereniging De Sleutels erkent zich door dreiging met onteigening 
gedwongen te voelen om ondanks ernstige twijfel het vervangend woningaanbod in 
een draagvlakmeting voor te leggen aan de bewoners.

De gang van zaken heeft er in elk geval toe geleid dat door u als extern deskundige 
om onze reactie is gevraagd op het voorliggende vervangend woningaanbod. Wij 
hopen dat u de wensen en belangen hierin wil meewegen, gezien voor geen andere 
wegen zijn gebleken om deze in te brengen.



3. Het Doelencomplex, ontstaansgeschiedenis en 
bewonerssamenstelling

Alvorens Huurderbelangenvereniging De Eendracht het compenserend aanbod op 
verschillende punten zal beoordelen, vinden wij het nodig om terug te gaan naar de 
kern van de zaak. De Universiteit Leiden heeft in de jaren zeventig het gehele 
Doeleneiland voor universitaire doeleinden willen verwerven, maar vond daarbij een 
wethouder en drie ministers op haar weg. Een derde van de grond werd bestemd voor 
sociale woningbouw. Aldus geschiedde.

Dertig jaar lang waren de bewoners en hun woningbouwvereniging apetrots op dit 
complex. ‘Als je hier mocht wonen had je de hoofdprijs gewonnen’, vatte een van hen
het samen. Toen woningbouwvereniging De Sleutels tot leedwezen van 
bewonerscommissie en HBE besloot om de eengezinswoningen bij mutatie naar de 
vrije sector te brengen werd voor deze woningen inderdaad ook de hoofdprijs 
gerekend.

In het Doelencomplex woont een qua mentaliteiten, opleiding  en leeftijd bijzonder 
divers samengestelde groep bewoners hecht en betrokken bij elkaar op één van de 
mooiste plekjes van Leiden. Niet voor niets wordt bijna de helft van de woningen al 
langer dan twintig jaar aan hetzelfde huishouden verhuurd. Een kwart woont er zelfs 
al vanaf het prille begin – meer dan vijfendertig jaar geleden. Bewoners hebben veel 
voor elkaar over en zijn ook in deze laatste vijf benarde jaren achter elkaar blijven 
staan.

We spreken over bijzondere bewoners in bijzondere woningen.



4. De herhuisvestingslocaties, de stad en regio

Een huurderbelangenvereniging is een koepel. Ze ziet niet alleen op het belang van de
huurders binnen het complex, maar ook op de belangen van huidige en toekomstige 
huurders van de eigen corporatie en, samen met twee andere Leidse 
huurdersbelangenverenigingen HBV (huurderbelangenvereniging van Portaal) en 
HOOD (huurdersorganisatie Ons Doel) alsmede met Huurders Holland Rijnland 
eveneens op de belangen van huidige en toekomstige huurders in de sociale sector in 
Leiden en de directe omstreken.

De overwegingen die in de jaren '70 speelden, om juist op een deel van het 
Doeleneiland sociale woningbouw te plegen, zijn vandaag allemaal weer actueel en 
vertalen zich als de ‘wooncrisis’ en ‘gentrificatie’ in hedendaagse termen. Op beide 
vlakken is de situatie in Leiden een stuk ernstiger dan elders in Nederland. Als er 
überhaupt al voor gekozen wordt om de grond onder het Doelencomplex over te doen 
aan de Universiteit, zou daar wat de HBE en zeker ook wat de andere Leidse 
huurdersorganisaties betreft op zijn minst ook tegenover moeten staan dat de 
Universiteit Leiden zelf ook grond voor sociale woningbouw binnen de singels terug 
levert.

Evenzeer is het van belang dat het netto aantal sociale huurwoningen juist in de 
Academiewijk niet achteruit gaat. HBE, HBV en HOOD hebben zich bij de 
Prestatieafspraken Leiden 2020-2025 nadrukkelijk hard gemaakt voor spreiding van 
de sociale huurvoorraad. De steun die de bewoners van het Doelencomplex de 
afgelopen jaren hebben gekregen van omwonenden laat zien hoe goed een divers 
samengestelde buurt kan functioneren. 

De   herhuisvestings  locaties     

Het ter beschikking stellen van het Plexus terrein is op het eerste gezicht een goede 
handreiking. Op het tweede gezicht blijkt dat slechts een klein gedeelte van de twee 
kavels die de universiteit bezit ter beschikking te worden gesteld waarvan volgens de 
gemeente slechts een deel kan worden bebouwd.

Eveneens wordt op voorhand uitgegaan van het in stand houden van niet 
monumentale bebouwing, wat het onmogelijk naakt om dit al zo beperkte lapje grond 
optimaal te benutten.

Tot het ter beschikking stellen van grond op andere locaties in de omgeving blijkt de 
universiteit ook bij expliciete navraag niet bereid.

Bij gevolg is binnen de singels de locatie Stadsbouwhuis in beeld gekomen. Deze 
wordt ten Zuiden begrensd door een binnenstedelijke verkeersader, maar grenst ten 
Noorden aan het Huigpark langs de Maresingel. Een deel van deze locatie zou 
vergelijkbaar kunnen worden geacht.



Nadelen

Het eerste nadeel van bouw op de locatie Stadsbouwhuis is dat de gemeente moet 
grond voor sociale woningbouw moet afstaan en de Universiteit Leiden daar niets 
voor teruggeeft. De HBE en de andere huurderorganisaties zijn van mening dat hier 
geen enkele aanleiding voor is: De Universiteit beschikt over voldoende goed 
gesitueerde grond om ‘uit eigen portefeuille kunnen ruilen’.

Het tweede nadeel dat wij in het verlengde daarvan zien – is dat het niet 
gecompenseerd laten verdwijnen van sociale woningbouw in de Academiewijk niet 
wenselijk is voor de sociale samenstelling en spreiding binnen dit stukje Leiden.

Ga je die sociale woningbouw vervolgens verplaatsen naar de locatie Stadsbouwhuis 
dan blijkt de projectontwikkelaar aldaar niet bereid tot het offeren van een 
vergelijkbare ligging. Voorts blijkt ontwikkeling van eengezinswoningen met tuin niet
binnen het programma te passen. Bovendien vindt de wethouder dat er aan de 
Langegracht al zoveel sociale woningbouw staat, dat er naast het nu geplande 
vervangend aanbod niet nog meer sociale woningbouw op deze locatie mag worden 
gepleegd.

Het derde nadeel is derhalve dat er door deze beslissing van de wethouder binnen de 
singels onder de streep, zonder compensatie elders een goede locatie voor sociale 
woningbouw wordt opgeofferd. HBE, HBV en HOOD hebben al eerder aangegeven 
dit en de houding van de gemeente in deze onacceptabel te vinden.

Zien wij ook kansen op de locatie Stadsbouwhuis? Jawel, maar bovenstaande 
beperkingen staan deze in de weg. Anders zou de bouw van appartementen met 
singelzicht voor de hand hebben gelegen. Hiertoe blijken de gemeente en de 
projectontwikkelaar niet bereid.

De Paviuslocatie met 24/7 verkeer rondom van voetgangers, auto’s bussen tot treinen,
ambulances en helicopters is hoe je het ook wendt of keert, niet vergelijkbaar voor de 
individuele bewoners. Het ligt niet binnen de singels.

Vanuit breder perspectief is er wel iets voor te zeggen, bijvoorbeeld ter compensatie 
van grond die voor sociale woningbouw verloren gaat op de locatie Stadsbouwhuis. 
De locatie Pavius is wel in bezit van de Universiteit Leiden en sociale woningbouw is 
nieuw in dit gebied. Mits verenigbaar met de individuele belangen van de zittende 
huurders ziet de HBE hier wel mogelijkheden waar we in onze conclusie nog op 
terugkomen.



5. Het Sociaal Plan het Vervangend Woningaanbod en de 
zittende bewoners

Sociaal Plan

Over het Sociaal Plan is begin 2016 al op openbare bewonersbijeenkomsten 
gesproken. Bewoners konden tijdens deze bijeenkomsten en ook achteraf hun input 
leveren en deze is verwerkt in het Sociaal Plan dat al vrij snel in pre-concept kon 
worden vastgelegd. Eind 2020 is dit pre-concept in overleg met De Sleutels aangepast
aan de laatste ontwikkelingen en werd het uiteindelijke concept Sociaal Plan aan alle 
bewoners voor commentaar voorgelegd. Opmerkingen zijn besproken met De Sleutels
en samengevoegd met die vragen die u als extern deskundige heeft gesteld. Naar 
aanleiding hiervan zijn nog enkele kleine aanpassingen gemaakt. Zoals het concept 
Sociaal Plan nu voorligt heeft het de steun van de HBE en de BC.

Vervangend woningaanbod

Naast het Sociaal Plan ligt ook een voorstel voor het vervangend aanbod voor. De 
Sleutels heeft twijfels of dit aan de wensen van de bewoners voldoet. Zodoende is 
overeengekomen dat de HBE een analyse zou maken op basis van gegevens die bij De
Sleutels omtrent woonduur bekend zijn en de resultaten uit de bewonersenquête die in
de zomer van 2019 door de HBE is verricht.

Respons appartementen HBE bewonersenquête 2019

In totaal zijn er 36 appartementen, hiervan hebben 27 huishoudens gereageerd op de 
bewonersenquête. 



19 respondenten willen als eerste voorkeur graag naar locatie Plexus, 2 naar elders, 3 
naar locatie Pavius, 1 naar Stadsbouwhuis, 1 wil naar de rechter. De laatste locatie 
komt als tweede voorkeur bij 4 andere respondenten voor, waarvan 2 dit uitsluitend 
een optie vinden in combinatie met een autoluwe ligging (dus niet aan de 
Langegracht).

De tegenzin om aan een verkeersader als de Langegracht te wonen zit  diep: 20 van de
27 respondenten geven aan een autoluwe locatie belangrijk of erg belangrijk te 
vinden. Deze mensen zullen we niet blij kunnen maken met een appartement aan de 
Langegracht.

Een ander punt is waterzicht. 12 respondenten hebben nu zicht op water en willen dat 
houden. Het aanbod op Stadsbouwhuis voorziet slechts in 2 appartementen met 
waterzicht.

Aanbod appartementen



Het aanbod omvat 10 appartementen (of 9 appartementen + 1 kleine maisonnette) op 
Plexus en 2 appartementen met waterzicht op Stadsbouwhuis. Deze zouden als 
aantrekkelijk kunnen gelden. Voor het overige betreft het slechts 7 woningen gelegen 
aan de Tweelingstraat (doorgangsweg naar de Langegracht), 11 aan de Langegracht 
zelf en 5 aan een smalle steeg ingeklemd tussen het volgende woonblok ten Oosten.

De gemeente zegt ook woningen van DUWO aan de Waardgracht te kunnen 
aanbieden. De Sleutels is echter niet bereid deze over te nemen en geeft aan dat 
'oversteken met gelijke huurprijs' om deze reden niet mogelijk is. Derhalve laten we 
de locatie Waardgracht buiten beschouwing.

Kans op gewenst aanbod appartementen

Alles overziende voldoet het aanbod getalsmatig bij lange na niet aan de wens. Dus 
zullen bewoners bij een draagvlakmeting onder zeer ernstige psychische druk komen 
te staan. 

Koppelen we de gegevens van woonduur met de resultaten uit de bewonersenquête, 
dan blijkt dat wie na 1999 is komen wonen allesbehalve zeker van zijn zaak zal zijn. 
Bij bijzondere wensen (zoals waterzicht) ligt de onzekerheid nog veel hoger.

Respons eengezinswoningen HBE bewonersenquête 2019

In totaal zijn er 22 eengezinswoningen, hiervan hebben 16 huishoudens gereageerd.

8 respondenten geven als eerste voorkeur aan naar Plexus te willen, 5 naar Pavius, 3 
naar elders en niemand kiest in eerste instantie voor locatie Stadsbouwhuis.

Dit beeld moet echter genuanceerd worden. Onduidelijke informatievoorziening van 
de gemeente heeft ervoor gezorgd dat de bewoners van eengezinswoningen grote 
moeite hadden bij het aangeven van hun voorkeur.



Op het ogenblik dat onze enquête gehouden werd was net bekend geworden dat op de 
locatie Stadsbouwhuis slechts maisonnettes zonder tuin zouden worden gebouwd. 
Aangezien de locatie Plexus niet meer in het aanbod zat, konden bewoners van 
eengezinswoningen officieel slechts kiezen uit de locatie Pavius of elders.

Dat de respondenten niettemin de locatie Plexus hebben aangekruist (ondanks de 
melding dat hier uitsluitend appartementen zouden komen) kenmerkt hun 
vasthoudendheid. Tegelijkertijd valt ermee te rekenen dat sommige respondenten ‘dan
maar’ Pavius of ‘dan maar’ elders hebben ingevuld. In één geval konden we dit 
corrigeren door een opmerking die de respondent op het enquêteformulier heeft 
gemaakt. In andere gevallen is minder zeker hoe de zaak ligt. Als we naar de overige 
voorkeuren (zoals rustige locatie, autoluw etc.) kijken, dan lijkt het erop dat er slechts 
2 respondenten bewust voor Pavius kiezen. We hebben de cijfers hierop echter niet 
aangepast. 

Kans op gewenst aanbod eengezinswoningen

Werpen we een blik op het huidige aanbod dan lijkt dit bij de eengezinswoningen op 
het eerste gezicht beter aan te sluiten dan bij de appartementen.

Tegelijkertijd moet er wel mee rekening worden gehouden dat veel bewoners van 
eengezinswoningen in 2016 hebben aangegeven weinig te zien in de acht woningen 
op Plexus met zicht op een blinde muur (de woningen aan de Zegersteeg). Aangezien 
er überhaupt geen woningen op Plexus werden aangeboden is dit aspect helaas niet 
meegenomen in de enquête. Voor wat betreft een draagvlakmeting zal er evenwel 
sterk mee rekening moeten worden gehouden. Dit laatste nog eens extra omdat de 
woonduur in de eengezinswoningen aanzienlijk is.

Onze weergave van de kans op gewenst aanbod zou daarom ongunstiger kunnen 
uitkomen. De helft van de bewoners van eengezinswoningen woont hier immers vanaf
het allereerste uur. Zij mogen als enigen verwachten dat ze bij de happy few behoren 
die bij locatie Plexus kans maakt op een van de acht woningen die uitkijken over het 
plein. We hebben dit echter niet meegenomen in de weergave omdat de in het Sociaal 



Plan voorgestelde huurverlaging bij kleiner wonen aan dit misschien (ten dele) kan 
compenseren, zij het (nota bene!) weer ten nadele van de kans die bewoners van 
appartementen op gewenst aanbod hebben. Anderzijds zijn er ook bewoners met een 
zeer korte woonduur. Hun situatie biedt algemeen gesproken weinig perspectief.

Kans op gewenst aanbod geheel Doelencomplex

Absolute cijfers zijn niet te geven, maar op grond van gegeven voorkeur en de 
woonduur is voldoende inzichtelijk dat bijna tweederde van de bewoners van het 
Doelencomplex geen of weinig kans maakt op een gewenst aanbod.

Dit is een klein complex, bewoners kennen elkaar. Ze zullen direct doorzien dat de 
situatie ongunstig is. Het gevoel van bedreiging zal nog groter zijn. Niet zichtbaar te 
maken is immers de gewetensnood waar bewoners met een lange woonduur in terecht 
komen als zij geacht worden hun buren weg te stemmen. Dit soort dilemma’s hoopten
wij in Nederland, na 1945 toch achter ons te hebben gelaten?



6. Conclusie

Het voorliggende aanbod vervangende woningen maakt eens temeer zichtbaar dat er 
geen ruimte is geweest voor de inbreng van de bewonerscommissie en de HBE. De 
gemeente wist al sinds medio 2019 dat de bewonersenquête heeft plaatsgevonden. De 
respons op deze enquête laat zien dat bewoners ondanks hun wens te blijven wonen 
best bereid zijn om te bewegen mits het aanbod redelijk is.

De gemeenteraad heeft in beraadslagingen gesproken over een ‘vergelijkbaar aanbod’.
Deze term duidt een belangrijke oplossingsrichting. Een 1 op 1 vergelijkbare situatie 
wordt niet gevraagd. Sommige bewoners hebben andere wensen en dit laat ruimte 
voor een andere invulling. Maar voor de meeste bewoners zou het helpen om bij 
vervangend aanbod te kijken naar de kwaliteit die hun huidige woning bijzonder 
maakt.

Zoals het Vervangend Woningaanbod er nu voor ligt acht de HBE dit aanbod 
‘prematuur’. Wij hopen dat de partijen tot heroverweging bereid zijn. Niemand is er 
tenslotte bij gebaat als dit vraagstuk onopgelost blijft. Dan blijven er uiteindelijk 
alleen maar verliezers achter. De HBE zou zowel de gemeente als de universiteit 
willen aanbevelen om tenminste twee opties nog eens goed te overwegen. 

Optie 1:

De meest kansrijke oplossingsrichting ligt op Plexus. Als hier meer appartementen 
gerealiseerd kunnen worden doordat universiteit proeftuingrond aan de rand van de 
Hortus of grond elders in de Academiewijk af staat, dan kan hoeft locatie 
Stadsbouwhuis misschien niet eens te worden belast – en kan de locatie Pavius als 
overloop dienen. In dat geval gaat er op locatie Stadsbouwhuis bovendien geen grond 
voor sociale woningbouw verloren.

Optie 2:

Op dit ogenblik heeft de projectontwikkelaar van de locatie Stadsbouwhuis het aan 
het park gelegen deel van het voor De Sleutels bedoelde bouwblok geclaimd. Het 
realiseren van zoveel mogelijk appartementen in dit deel van het blok zou echter een 
oplossing kunnen bieden. Uit de enquête komt tenslotte duidelijk naar voren dat 
bewoners van appartementen met uitzicht op water met deze ligging beter bediend en 
dus verleid zouden kunnen worden. De sfeer zal die in het Doelencomplex in elk 
geval veel dichter benaderen.

Compensatie voor de grond die de gemeente nu voor sociale woningbouw ter 
beschikking stelt zou de Universiteit op locatie Pavius kunnen aanbieden. Daarmee 
wordt tegemoetgekomen aan de bezwaren die de Leidse Huurderorganisaties hebben.



5. Nawoord

Het gesprek dat de HBE met de bewoners heeft gevoerd is altijd in goede, 
toegankelijke en harmonieuze sfeer verlopen. Mensen luisteren naar elkaar en komen 
samen tot constructieve ideeën. Als bewijs hiervan ligt een voldragen Sociaal Plan 
voor.

Hoe anders verloopt nu al vijf jaar het gesprek met de Universiteit Leiden en de 
gemeente – voor zo ver er van een gesprek überhaupt al sprake is.

Slechts via raadsinspraak hebben de bewoners hun stem werkelijk kunnen laten horen.
Informatie wordt de HBE onthouden. Door de gemeente zijn niet de gevraagde 
stukken ter beschikking gesteld waarmee wij deze reactie nauwkeuriger zouden 
hebben kunnen onderbouwen. Wij spreken onze zorg over deze weigerachtige 
houding uit en stellen vast dat deze een oplossing in de weg staat.

Natuurlijk willen de bewoners van het Doelencomplex liever niet verhuizen, maar het 
is niet zo dat ze hierin beslist niet zouden willen bewegen. Ze worden echter zowel 
door de Universiteit Leiden als door de gemeente in een benarde positie 
gemanoeuvreerd. Hoeveel bewegingsruimte heb je dan?

Als de Universiteit Leiden en de gemeente niet bereid zijn tot aanvullende offers, 
komt onvermijdelijk de vraag naar de noodzaak tot sloop opnieuw aan de orde. Zou er
immers werkelijk sprake van noodzaak zijn, dan zou men ook bereid moeten zijn om 
de consequenties daarvan te aanvaarden en gelijk over te steken.

Huurderbelangenvereniging De Eendracht, januari 2021


