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1. Inleiding 
 

Voor u ligt de Voortgangsrapportage GIG 2014. Voor alle lopende ruimtelijke projecten wordt hierin 

de laatste stand van zaken gegeven en per project is gekeken of de uitgangspunten en het risicoprofiel 

nog actueel zijn. De voortgangsrapportage maakt onderdeel uit van de GIG-systematiek, waarbij re-

gelmatig de financiële tussenstand van de ruimtelijke projecten wordt bekeken waardoor beheersing 

en tijdige (bij)sturing mogelijk is. De gemeenteraad wordt minimaal twee maal per jaar geïnformeerd, 

eenmaal op basis van de actualisatie van de grondexploitaties verzameld in de rapportage Gemeente-

lijke Integrale Grondexploitatie (GIG) en minimaal eenmaal op basis van een financiële voortgangs-

rapportage GIG. 
 

Op 16 juni van dit jaar heeft de Raad de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2014 d.d. 7 

mei 2014) en daarmee de herziening per 01/01/2014 van de grondexploitaties vastgesteld. De voorlig-

gende notitie geeft inzicht in de voortgang ten opzichte van deze GIG. De huidige inzichten zijn geba-

seerd op voortgangsrapportages van de individuele projectleiders en gaan uit van de cijfers per 

01/09/2014 en informatie t/m begin oktober 2014. De mutaties betreffen een indicatie en worden no-

minaal weergegeven.  
 

In het voorjaar van 2015 vindt weer een actualisatie van de GIG plaats. Dan worden alle mutaties 

definitief verwerkt en netto contant berekend. Gekeken wordt of het risicoprofiel van het project aan-

leiding geeft tot bijstelling van de post onvoorzien. Er wordt opnieuw bekeken of de planning van de 

verwachte opbrengsten (Plantage, paviljoens, kavel M) nog haalbaar is. Bij de GIG 2015 zijn ook de 

rente- en indexatie-effecten van de voorliggende mutaties inzichtelijk en kunnen de nieuwe budgetten 

worden vastgesteld.  

Leeswijzer 

Deze voortgangsrapportage licht per cluster van projecten de voortgang toe. Om de leesbaarheid te 

bevorderen en de hoeveelheid pagina’s te beperken zijn alleen de wijzigingen ten opzichte van de GIG 

2014 weergegeven. De GIG 2014 is te vinden in het raadsinformatiesysteem en ligt in de leeskamer 

ter inzage.  

Alleen financiële mutaties groter dan € 25.000,- zijn opgenomen. Kleinere mutaties zijn uiteraard wel 

bekeken maar hebben geen wezenlijk effect op het totale resultaat van de GIG.  
 

Bij de projecten zijn de belangrijkste risico’s met beheersmaatregelen en aandachtspunten aangege-

ven. Als het risico ten opzichte van de GIG 2014 is veranderd is dit met een * (sterretje) aangegeven. 

Risico’s die niet meer van toepassing zijn of zich hebben voorgedaan zijn verwijderd.  

Bij de opbrengstlocaties is het risico van de vennootschapsbelasting opgenomen. Overheidsbedrijven 

die economische activiteiten verrichten, gaan vanaf 2016 vennootschapsbelasting over hun winst beta-

len. Dit geldt ook voor het grondbedrijf. Eerder genomen verliezen bij ruimtelijke projecten worden 

hierbij niet meegewogen. Hoe de regeling exact werkt is momenteel nog niet bekend, wel kan dit dus 

leiden tot verslechtering van de resultaten van de grondexploitaties.  
 

In hoofdstuk 2 staat het totaaloverzicht van de financiële mutaties t.o.v. de GIG 2014. In de daarna 

volgende hoofdstukken worden de mutaties en de voortgang per project per cluster behandeld. Het 

gaat om vier clusters van projecten: het W4-project, het Centrumplan, Overige ruimtelijke projecten 

en de Overige investeringsprojecten. 
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2. Samenvatting mutaties 

Voor alle projecten is de voortgang bekeken en is gekeken naar eventuele wijzigingen ten opzichte 

van de GIG 2014. In tabel 1 zijn de belangrijkste mutaties per cluster van projecten weergegeven.  

Bij de beoordeling van deze mutaties moet in acht worden genomen dat het resultaat voor W4 en het 

Centrumplan bij vaststelling van de GIG 2014 per 1/1/2014 respectievelijk -/- € 1,3 mio en +/+ € 0,7 

mio bedraagt. De onderstaande mutaties passen dus binnen de bandbreedte van dergelijke resultaten. 

 

Project Totaal voordeel Totaal nadeel Verwachte mutatie Reden mutatie 

  (bedragen in euro's)     V = voordelig / N = nadelig 

W4               

  Mauritskwartier (Groene Scheg 

+ Kleine Zandput) 

+/+      102.500                 -     +/+        102.500   V Project is afgerond 

  Plantage    PM       PM     PM    Verwerking nog overeen te komen grond-

bod 

  Grondberging Munnikkenpolder          PM       PM   N Minder extra huuropbrengst bij verlenging 

huurperiode 

                    

Totaal +/+      102.500                 -     +/+        102.500   V   

Centrumplan               

  Centrumplein      -/-      80.000-  -/-         80.000-  N Overheveling werkzaamheden vanuit 

grondexploitatie Hoek Merelstraat 

  Hoek Merelstraat +/+        80.000        +/+          80.000   V Overheveling werkzaamheden naar grond-

exploitatie Centrumplein 

                    

Totaal +/+        80.000   -/-      80.000-                   -        

Overige ruimtelijke projecten               

  Amaliaplein          PM       PM   N Afwaarderen Oranjegalerij 

                    

Totaal    €              -     PM     PM   N   

Overige investeringsprojecten               

  Brede School West +/+      800.000                 -     +/+        800.000   V Project is nagenoeg afgerond 

                    

Totaal +/+      800.000                 -     +/+        800.000   V   

Tabel 1: Mutaties t.o.v. GIG 2014 (alleen mutaties > 25.000,- zijn opgenomen) 

 

Mutaties bij W4 zullen bij het afsluiten van de projecten ten bate of ten laste worden gebracht van de 

bestemmingsreserve W4, mutaties bij het Centrumplan en de Overige ruimtelijke projecten worden bij 

het afsluiten van de projecten ten bate of ten laste gebracht van de algemene reserve bouw- en grond-

exploitaties. Dit betekent bij bovenstaande mutaties dus een verbetering van de stand van de bestem-

mingsreserve W4 van € 102.500,- nominaal (voordelig). Dit is exclusief de mogelijke mutaties bij de 

projecten Plantage en Grondberging Munnikkenpolder.  

Bij het Centrumplan hebben de mutaties geen invloed op het totale resultaat van het Centrumplan. Het 

betreft een verschuiving van werkzaamheden van het project Hoek Merelstraat naar het project Cen-

trumplein. 

De Overige Investeringsprojecten betreffen kredieten. In het geval van bijstelling van het krediet zul-

len na afronding van het project de kapitaalslasten toe- of afnemen. Bij het project ‘Brede School 

West’ betekent het voordeel een afname van de kapitaalslasten.  

 

De mutaties worden in de volgende hoofdstukken per cluster toegelicht. 
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3. W4 

Binnen de W4 projecten is momenteel per saldo een mutatie van € 102.500,- nominaal (voordelig) 

voorzien. Deze mutatie wordt veroorzaakt door afronding van het project ‘Mauritskwartier -Groene 

Scheg + Kleine Zandput (Groene Schans)’. Dit is exclusief de mogelijke mutaties bij de projecten 

Plantage en Grondberging Munnikkenpolder. 
 

Hieronder volgt een toelichting per project onderscheiden naar W4 projecten met mutaties (§ 3.1) en 

W4 projecten zonder mutaties (§ 3.2). 

3.1. W4 projecten met mutaties 

Voor onderstaande projecten worden op dit moment mutaties (> € 25.000,-) verwacht. Bij de GIG 

2015 zullen de mutaties financieel worden vertaald. 

Mauritskwartier (Groene Scheg + Kleine Zandput) 

 Het park is in het 2
e
 kwartaal van 2013 geopend. 

 De financiële afhandeling heeft plaatsgevonden na de onderhoudsperiode van de groenvoorzienin-

gen (april 2014). 

 In de loop van 2013 kwamen er klachten over waterschade en wateroverlast bij de woningen aan 

de Doeszijde in Mauritskwartier. Na onderzoek zijn maatregelen in de openbare ruimte getroffen. 

Hierna kwamen er ook meldingen vanuit de Windrust met wateroverlast op straat. Hier worden in 

2014 maatregelen voor getroffen. Ook voor de Warmoesland wordt de situatie bekeken. Momen-

teel wordt bekeken of de kosten voor deze onderzoeken en maatregelen verhaald kunnen worden 

bij de externe partij die de gemeente tijdens het bouw- en woonrijpmaken van Mauritskwartier ci-

vieltechnisch geadviseerd heeft. De gemeente is inmiddels door bewoners aansprakelijk gesteld, de 

zaak wordt nu door de verzekeringsmaatschappij van de gemeente onderzocht. 
 

 Indicatie financiële mutaties 

+/+  €         12.500  Vrijval prognose plankosten. 

+/+  €         75.000  Vrijval prognose woonrijpmaken. 

+/+  €         15.000  Vrijval post onvoorzien. 

+/+  €       102.500  Totaal mutaties 

  voordelig   
 

Voor de wateroverlast zijn nog enkele prognoses (raming verwachte kosten) in de grondexploitatie 

vastgehouden, naar verwachting is bij de GIG 2015 meer bekend over de financiële consequenties van 

de aansprakelijkheid. 

Doordat het project (inrichting park) is afgerond kunnen de overige resterende prognoses vrijvallen. 

Bij de jaarrekening 2014 en de GIG 2015 kan het project per 31-12-2014 worden afgesloten. 

De getroffen voorziening van € 3.242.726,- was dus ruim voldoende. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[A] Er zijn onderzoeken en maatregelen getroffen met betrekking van wateroverlast in het open-

baar gebied rond de Kleine Zandput. Er wordt bekeken of de kosten die de gemeente hiervoor 

heeft gemaakt kunnen worden verhaald bij de externe adviseur openbare ruimte.  

De gemeente is inmiddels door bewoners aansprakelijk gesteld, de zaak wordt nu door de 

verzekeringsmaatschappij van de gemeente onderzocht. 
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Plantage 

 De ontwikkeling Plantage maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan W4. Tegen het bestem-

mingsplan W4 is beroep aangetekend wat vertragend heeft gewerkt. Naar aanleiding van een tus-

senuitspraak van de Raad van State in april 2014 heeft de raad het bestemmingsplan nog enigszins 

aangevuld/gewijzigd in juli 2014. In het laatste kwartaal van 2014 wordt een einduitspraak ver-

wacht. 

 In 2015 gaat het Rijk de procedure doorlopen tot aanwijzing van Plantage tot archeologisch rijks-

monument. In het kader van het project Limes wordt een kunstwerk (over de archeologie) in het 

gebied gerealiseerd. 

In juli 2014 is een grondbod van de projectontwikkelaar ontvangen. Dit bod vond de gemeente en 

ook de Raad van Advies niet marktconform. Over het aangepaste grondbod wordt nog nader on-

derhandeld. Naar verwachting wordt er in 2014 een overeenstemming bereikt. De raad wordt hier-

over nog nader geïnformeerd. 
 

Indicatie financiële mutaties 

Bij de GIG 2015 zal het nog overeen te komen grondbod worden verwerkt. Dit kan het resultaat van 

het project beïnvloeden. 

   PM  Verwerking grondbod indien overeenstemming is tussen gemeente en ontwikkelaar 

   PM  Totaal mutaties 

      

De verwachting is dat de getroffen voorziening van € 4.853.160,- toereikend is. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R] Het resultaat kent nog een bandbreedte (risicoprofiel) door de onzekerheden van de ontwik-

kelingen in de markt. 

[M] Er zijn diverse verkoopstrategieën in ontwikkeling. De ontwikkeling zal in beginsel gefaseerd 

plaatsvinden. 
 

Grondberging en zandwinning Munnikkenpolder 

 De exploitant van de grondberging heeft in 2011 de definitieve inrichting van de Munnikkenpolder 

opgestart en heeft vanaf 2012 gewerkt aan het opstellen van een definitief ontwerp (DO). Door dis-

cussie met het Hoogheemraadschap van Rijnland over waterpeil is het DO nog niet gereed. 

 Voor de inrichting van de voormalige zandwinput vindt contractuele verlenging plaats. De opleve-

ring verschuift hierdoor van 2014 naar 2015. Hierover is door de uitvoerder overleg geweest met al-

le toekomstige gebruikers. Mogelijk kan de aanleg van een strandje (conform waterplan) worden 

meegenomen bij de inrichting. De aanvullende huuropbrengsten bij verlenging zijn naar verwach-

ting lager dan bij de GIG 2014 geraamd was, de aanleg van het strandje zou dit enigszins kunnen 

compenseren. 

 Door de vertraging van de inrichting kan de kanovereniging nog niet naar de definitieve locatie in de 

Munnikkenpolder verhuizen en kan de scouting nog geen gebruikmaken van het ‘verkennerseiland’. 
 

Indicatie financiële mutaties 

   PM  Lagere huuropbrengst bij verlenging contract dan waarmee bij de GIG 2014 rekening 

was gehouden, hierover worden momenteel nadere afspraken over gemaakt. 

   PM  Totaal mutaties 

  nadelig   
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Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R] Exploitatie door derden in combinatie met beperkte bankgarantie 

[M] Uitvoeringskosten liggen bij een externe partij en er is voorzien in een goede monitoring 

(Omgevingsdienst West-Holland/Provincie) 

 

3.2. W4 projecten zonder mutaties 

Voor onderstaande projecten worden op dit moment geen mutaties (> € 25.000,-) verwacht.  

Vierzicht (kavels 1 en 5 en reststrook) 

 De tijdelijke geluidwerende voorzieningen zijn gerealiseerd. Bij de toekomstige ontwikkeling van 

de kavels ontstaat een meevaller voor de GIG aangezien de opbrengsten zijn afgeboekt, hieruit 

moet dan wel de sloop van de tijdelijke geluidsschermen bekostigd worden. 

 In 2014 is de gemeente gestart om een breed overleg met alle eigenaren en ontwikkelaar Bohemen 

te organiseren, om een gezamenlijke visie voor het gebied A4 zone op te stellen.  

 De sloot achter kavel 1 zal nog versmald worden. De watervergunning is inmiddels verleend. Dit 

wordt uitgevoerd in combinatie met de uitbreiding van de parkeerplaats bij het gemeentehuis en 

enkele kleine projecten uit eerdere watervergunningen. 

 De reststrook betreft een soort veiligheidsstrook tussen Rijksweg A4 en Vierzicht. De definitieve 

inrichting zal pas op zijn vroegst aan het einde van de verbreding en verdieping van de A4 gereali-

seerd kunnen worden (einde 2014). De brandveiligheidseisen vloeien echter voort uit de nog te 

realiseren Vierzicht bebouwing (die dus nog onzeker is). De verwachte kosten van deze voorzie-

ningen zijn opgenomen in de grondexploitatie. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[A] Afkoop garantiebedrag ontwikkelaar is gekoppeld aan grondverkoop Vierzicht kavel 5. 

[O] Ontwikkeling van kavels 1 en 5. 

[M] Ontwikkelaar bewerkt de markt en stuurgroep houdt de vinger aan de pols. 

[M] Eventuele programmaverandering (overleg met regio). 

[O] Verhaal kosten inrichting strook bij Rijkswaterstaat en eigenaar gebouwen. 

[A] Door de keuze bij de GIG 2012 voor het afboeken van de ontwikkeling kavel 1 en 5 wordt 

gestuurd op minimalisering van de ambtelijke inzet. 

[R]* Mogelijke heffing vennootschapsbelasting per 1/1/2016 
 

Mauritskwartier (Kavel M) 

 Er zijn nog geen concrete ontwikkelingen voor dit laatste uit te geven kavel bouwgrond van Mau-

ritskwartier. 
 

Indicatie financiële mutaties 

Bij de GIG 2015 zal worden gekeken of de planning voor de verwachte opbrengst (wederom) aange-

past dient te worden. In de grondexploitatie wordt momenteel rekening gehouden met een verkoop-

ontvangst medio 2015. Als er een koper komt kan het kavel snel verkocht worden; het kavel is reeds 

nagenoeg klaar voor verkoop. Uitstel van de verwachte opbrengst met 1 jaar (en daarbij ook uitstel 

van te maken kosten) zal een (nadelige) mutatie op het resultaat van het project hebben van maximaal 

€10.000,-. 
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Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R] Geen of latere ontwikkeling perceel Kavel M (bestemming woondoeleinden). 

[M] Overleg met ontwikkelaar over strategie is gaande. 

[R]* Mogelijke heffing vennootschapsbelasting per 1/1/2016 
 

Bospoort Noord (IKEA en Ghoybos) 

 De (tijdelijke) geluidwerende voorzieningen zijn gerealiseerd. Als de IKEA vestiging gerealiseerd 

wordt, zal het tijdelijke geluidsscherm weer worden verwijderd. 

 IKEA heeft in 2014 aangegeven geen kant-en-klaar winkelformat beschikbaar te hebben dat past 

binnen het huidige bestemmingsplan. Een nieuwe planning voor realisatie is nog niet voorhanden. 

De gronden worden wel nog dit jaar aan IKEA geleverd. 

 Voor de herinrichting van de recreatieve functie van het Ghoybos heeft Leiderdorp de noodzake-

lijke gronden in het Ghoybos verworven. Een deel daarvan is reeds door de pannenkoekenboerderij 

benut als parkeerterrein. Het resterend deel wordt naar verwachting in 2015 heringericht in ver-

band met natuur- en recreatiecompensatie. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Bodemkwaliteit (mogelijk hogere kosten grondwerk). 

[M] Alleen grondwerk uitvoeren waar het noodzakelijk is 

[M] Volgen van het beleid ten aanzien van saneringslocaties 

[R]* Mogelijke heffing vennootschapsbelasting per 1/1/2016 

[M]* De gemeente heeft aangestuurd op spoedige levering van de gronden aan IKEA 
 

Bospoort Zuid (Paviljoens en laanontsluiting) 

 Het realiseren van de laanontsluiting wordt uitgesteld totdat meer bekend is over de planning van 

IKEA en de paviljoens. 

 Voor de paviljoens 1 en 2 in Bospoort zijn geïnteresseerden maar nog geen concrete kandidaten.  

 De tijdelijke geluidwerende voorzieningen zijn gerealiseerd. Bij de toekomstige ontwikkeling van 

de kavels worden de tijdelijke geluidschermen verwijderd. 

 

Indicatie financiële mutaties 

Bij de GIG 2015 zal worden gekeken of de planning voor de verwachte opbrengst (wederom) aange-

past dient te worden. Doordat ook de investering voor de laanontsluiting opschuift heeft dit naar ver-

wachting geen (nadelige) mutatie tot gevolg. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Ontwikkeling van de paviljoens (marktrisico). 

[M] Gezamenlijk optreden ontwikkelaar, eigenaar perceel paviljoen 3 en Gemeente om paviljoens 

te verkopen en te realiseren. 

[M] Eventuele programmaverandering 

[R]* Mogelijke heffing vennootschapsbelasting per 1/1/2016 
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Algemene kosten Ontwikkelingslocaties W4 

De algemene kosten van W4 worden verdeeld over de W4-Ontwikkelingslocaties. Er zijn momenteel 

geen wijzigingen voorzien in deze onderdelen. 
 

Uren W4 algemeen 

 De bezetting voor W4 wordt regelmatig geëvalueerd, op basis van de actuele c.q. opportune plan-

ontwikkeling en jaarlijks (bij de GIG) opnieuw geraamd. Sinds april 2014 is de bezetting volledig 

intern ingevuld. 
 

Bestemmingsplan en onderzoeken 

 Tegen het bestemmingsplan W4 is beroep ingesteld bij de Raad van State. Naar aanleiding van een 

tussenuitspraak is een reparatie verricht. De definitieve uitspraak wordt in november 2014 ver-

wacht. Het plan bevat twee nader uit te werken gebieden: Plantage en Kavel M. Voor de Plantage 

is dit proces opgestart, in verband met de woningbouwontwikkeling Plantage. 
 

Bovenwijkse voorzieningen (water en groen) 

 Tot en met 2015 worden de nog resterende waterkundige werken t.b.v. waterhuiskundige plannen 

W4 gerealiseerd. 

 Momenteel wordt de groen- en watercompensatie nader uitgewerkt. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R] Extra benodigde (interne) uren projectmanagement en ondersteuning 

[M] Jaarlijks herijking projectbezetting; inschatting t/m 2015/2016 reeds in GIG opgenomen 

[O] Binnenkomst van laatste deel afkoop garantiebedrag ontwikkelaar (is gekoppeld aan grond-

verkoop Vierzicht kavel 5 en uit de GIG gehaald n.a.v. het scenario 'afboeken Vierzicht kavel 

5'). 

[O] Een betaling van bijdragen door derden in het kader van de opheffing van de molenbiotoop 

rondom de voormalige locatie van de Munnikkenmolen. (De betaling vindt plaats als de con-

tractant zijn gebouw gaat uitbreiden, dit wordt niet op korte termijn verwacht) 

 

Fietsbruggen en –paden W4 

 De oplevering van de fietsbruggen over de A4 en de Does en de fietspaden van het W4-plan zijn 

gepland in 2015. Voor de brug over de Does blijkt dat een samenstel van factoren (archeologie, 

ecologie, waterhuishouding, landschappelijke aantasting, cultuurhistorie) de aanleg op de gekozen 

locatie onaantrekkelijk maakt, mede in relatie tot de conflictsituatie water (doorvaarhoogte) en 

fietsverkeer. Een nieuwe route wordt onderzocht en gekoppeld met te bepalen voorwaarden door 

Leiderdorp in het kader van een eventuele overname van de fietsbrug over de Oude Rijn van 

Rijkswaterstaat. Bij de nieuwe route die onderzocht wordt, is sprake van een verbinding die over 

de Dwarswatering via het toekomstige Groene Hart centrum langs de N446 richting Ruigekade 

wordt geleid. 

 De werkzaamheden omtrent de definitieve ontsluiting naar de molens wordt meegenomen bij de 

inrichting van de Munnikkenpolder. 
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 Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R] Door verloop van tijd kunnen hogere lasten (indexatie / verandering ontwerp) bij de aanleg 

van de brug over de Does mogelijk niet geheel worden gedekt door de, door de provincie 

toegezegde, subsidie.  

[M] Tijdig herberekening maken; zo nodig extra subsidie trachten te verkrijgen. 

[M] Alternatieve varianten bekijken (hierdoor neemt het risico sterk af). 

 

Weteringpark (inrichting en ontsluitingsweg) 

 De eerste fase van de ontsluitingsweg (Boomgaardlaan) is afgerond per 10 juni 2014. Hierna is 

met de aanleg van nutsvoorzieningen begonnen. De aanbesteding heeft op 13 oktober 2014 binnen 

budget plaatsgevonden. Op 21 november 2014 wordt gestart met de hernieuwde aanleg. De werk-

zaamheden zullen naar verwachting medio mei 2015 worden afgerond. Tijdens de bouw zullen de 

verenigingen bereikbaar blijven. 

 

Verbreding viaduct Ericalaan en geluidswallen 

 De oplevering van de geluidswallen is gekoppeld aan de planning van de verbreding van de Rijks-

weg A4 en zal naar verwachting eind 2014 plaatsvinden. De wallen worden opgeleverd door 

Rijkswaterstaat met pad en ingezaaid met gras. Leiderdorp dient dan nog de inrichting van de wal-

len te voltooien (bruggetjes over de sloot, aanbrengen incidentele beplanting). Deze werkzaamhe-

den zullen in de tweede helft van 2014 worden voorbereid. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[A] De realisatie is gefaseerd en gekoppeld aan de planning van de verbreding Rijksweg A4 
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4. Centrumplan 

Bij het Centrumplan hebben de mutaties geen invloed op het totale resultaat van het Centrumplan. Het 

betreft een verschuiving van werkzaamheden van het project Hoek Merelstraat naar het project Cen-

trumplein. 

Hieronder volgt een toelichting per project. 

 

Centrumplein 

 De ontwikkelaar wil in het kader van optimalisatie, zijn plan op diverse punten aanpassen. De ge-

meente wil medewerking verlenen aan de uitbreidings- en verbouwplannen van Winkelhof. Reke-

ning houdend met de plannen zal de directe omgeving opnieuw worden ingericht. Doel is om het 

verblijven in het winkelcentrum en de omgeving aantrekkelijker te maken en dit uiterlijk 2017 te 

realiseren. Vooruitlopend daarop wordt in ieder geval tijdelijk de omgeving verfraaid. 

 Een aangepast plan van de ontwikkelaar is afgestemd met de uitvoering van het Integraal Verkeer 

en VervoersPlan (IVVP), in het bijzonder het kruispunt Engelendaal/Statendaalder. Momenteel 

vinden er gesprekken plaats over de bijdrage van de ontwikkelaar.  

 

Indicatie financiële mutaties 

Het laatste deel van het project Hoek Merelstraat (deel kruising Engelendaal en parkpromenade) was 

afhankelijk van uitvoering van het IVVP en de plannen voor het kruispunt naar aanleiding van de 

uitbreiding Winkelhof. Aangezien het project Hoek Merelstraat verder is afgerond wordt dit laatste 

deel meegenomen bij het project Centrumplein; 

 

-/-  €         80.000- Laatste deel herinrichting werkzaamheden kruising Engelendaal en parkpromenade 

-/-  €         80.000- Totaal mutaties 

  nadelig   

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Bij gewijzigde of onvoorziene omstandigheden (zoals niet onherroepelijk worden van de 

benodigde omgevingsvergunningen binnen een periode van 2 jaar gerekend vanaf indiening 

van volledige en ontvankelijke aanvragen voor de benodigde omgevingsvergunningen) wordt 

door gemeente en ontwikkelaar (naar redelijkheid en billijkheid) onderhandeld over aanpas-

sing van de overeenkomst (incl. verkoopsom). 

[M] Overleg met ontwikkelaar (planning) en omwonenden. 

[R] Ontwikkelaar wijzigt zijn plannen voor de uitbreiding van het winkelcentrum i.v.m. economi-

sche ontwikkeling. Dit zou kunnen leiden tot bezwaren belanghebbenden. 

[M] Goed overleg wederom met alle belanghebbenden. 

[M] Goede toetsing en de procedures volgen om eventuele afwijkende punten met bestemmings-

plan te onderbouwen. 

[M*] Kosten zoveel mogelijk verhalen op veroorzaker. 
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Hoek Merelstraat 

 Op 13 juni 2013 is gestart met de uitvoering van het groot onderhoud en herinrichting van de 

Merelstraat en Koekoekstraat. Een jaar later is het project op 13 juni 2014 opgeleverd. 

 Een feestelijke opening heeft plaats gevonden op 9 juli 2014. Het gebied is in beheer genomen 

door Gemeentewerken. 

 Een deel van de uitvoering van dit project dient te worden gecombineerd met het kruispunt Enge-

lendaal/Statendaalder en zal afgestemd worden met de planning van de ontwikkelaar van de uit-

breiding Winkelhof (project Centrumplein) en met de uitvoering van het Integraal Verkeer en 

VervoersPlan (IVVP). Dit deel van het project Hoek Merelstraat (deel kruising Engelendaal en 

parkpromenade) zal nu het overige deel is afgerond meegenomen worden bij het project Cen-

trumplein.  

 

Indicatie financiële mutaties 

+/+  €         80.000  Laatste deel herinrichting werkzaamheden kruising Engelendaal en parkpromenade worden 

uitgevoerd bij het project Centrumplein. 

+/+  €         80.000  Totaal mutaties 

  voordelig   

 

Doordat het project is afgerond kunnen de nog resterende prognoses (raming verwachte kosten) vrij-

vallen. De werkzaamheden voor het laatste deel worden uitgevoerd bij het Centrumplan. Bij de jaar-

rekening 2014 en de GIG 2015 kan het project Hoek Merelstraat per 31-12-2014 worden afgesloten. 

De getroffen voorziening van € 358.595,- was dus voldoende. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[O] Grondverkoop aan maatschappelijke instelling (de door hen in gebruik genomen tuin ligt 

grotendeels op gemeentegrond). De grond wordt nu tijdelijk verhuurd. 

 

Meas 

 Het gebouw is door de ontwikkelaar in het 2
e
 kwartaal van 2014 opgeleverd. Er spelen nog enkele 

discussiepunten tussen gemeente en ontwikkelaar. 

 

Indicatie financiële mutaties 

Het project is nagenoeg afgerond. Naar verwachting blijft alleen de post onvoorzien over van het bud-

get, dit is afhankelijk of het genoemd risico zich voordoet.  

Bij de jaarrekening 2014 en de GIG 2015 kan het project Meas per 31-12-2014 worden afgesloten. De 

getroffen voorziening van € 66.897,- is naar verwachting voldoende. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[A] De ontwikkelaar heeft een ander standpunt over een aantal financiële aspecten. Het risico voor 

de grondexploitatie is echter beperkt. 
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5. Overige ruimtelijke projecten 

Bij de categorie ‘Overige ruimtelijke projecten’ wordt een mutatie (nadelig) bij het Amaliaplein voor-

zien. De mutatie is op ‘PM’ gezet omdat op dit moment de investering herbestemmen Oranjegalerij 

nog niet in te schatten is. 

 

Mogelijk wordt bij de GIG 2015 aan deze categorie ‘Overige ruimtelijke projecten’ het project met 

betrekking tot de Driemasterlocatie toegevoegd. Momenteel wordt de ontwikkeling van deze locatie 

onderzocht. Een raadsvoorstel zal separaat aan de raad worden voorgelegd. 

 

Hieronder volgt een toelichting op het project Amaliaplein. 

Amaliaplein 

 De gemeente en ontwikkelaar zijn akkoord over de inhoud van de Koop- en Realisatieovereen-

komst (KRO) en deze ligt nog ter ondertekening bij ontwikkelaar.  

 Met de provincie en omliggende gemeenten is overleg over de regionale afstemming van de su-

permarkt ontwikkeling. Deze afstemming is vereist om binnen de plannen van de provincie te pas-

sen. Herbestemmen Oranjegalerij is een vereiste en komt ten laste van de grondexploitatie. Een 

planschade risicoanalyse moet nog worden uitgevoerd waardoor de kosten hiervan momenteel nog 

niet zijn in te schatten. 

 

Indicatie financiële mutaties 

   PM  Herbestemmen Oranjegalerij. Een planschade risicoanalyse moet nog worden uitgevoerd 

waardoor de kosten hiervan momenteel nog niet zijn in te schatten. 

   PM  Totaal mutaties 

  nadelig   

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R] De provincie bekijkt de ontwikkeling (m.n. aantal vierkante meters supermarkt) in het 

licht van (aanstaand) nieuw provinciaal beleid.  

[M] In de KRO worden risico's in verband met bevindingen provincie afgedekt. 

[R]* Mogelijke heffing vennootschapsbelasting per 1/1/2016 
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6. Overige investeringsprojecten 

De overige investeringsprojecten betreffen investeringsprojecten (niet zijnde vervangings- cq renova-

tie-investeringen) die een investering vergen van meer dan € 0,5 miljoen. Het betreft vaak de ontwik-

keling van maatschappelijk vastgoed. 

Momenteel is voor de overige investeringsprojecten een mutatie van € 800.000,- nominaal (voordelig) 

voorzien ten opzichte van het verstrekte krediet. Dit komt door de naderende financiële afronding van 

het project ‘Brede School West’. Een voordeel ten opzichte van het krediet betekent na afronding van 

het project dat de kapitaalslasten afnemen. 

 

Aan deze categorie wordt mogelijk bij de GIG 2015 de ontwikkeling van het Informatiecentrum A4 

toegevoegd. Momenteel wordt de ontwikkeling van deze locatie onderzocht. Een raadsvoorstel zal 

separaat aan de raad worden voorgelegd. 

 

Hieronder volgt een toelichting per project onderscheiden naar Overige investeringsprojecten met 

mutaties (§ 6.1) en Overige investeringsprojecten zonder mutaties (§ 6.2). 

6.1. Overige investeringsprojecten met mutaties 

Voor onderstaande projecten worden op dit moment mutaties (> € 25.000,-) verwacht.  

Brede School West 

 De oplevering van het gebouw heeft op 30 september 2014 plaatsgevonden. 

 De eerste fasen van de aanleg van de buitenruimte zijn voor de oplevering afgerond (parkeervoor-

zieningen en bereikbaarheid gebouw). In het najaar van 2014 wordt de groenvoorziening gereali-

seerd. 

 De scholen verhuizen in de herfstvakantie naar het nieuwe gebouw. De huurperiode van de tijde-

lijk huisvesting in het Regionaal Opleidingscentrum Leiden aan de Leidse Dreef loopt in november 

2014 af. 

 De feestelijke opening vindt naar verwachting eind januari of begin februari 2015 plaats. 

 

Indicatie financiële mutaties 

Het project is nagenoeg afgerond. De laatste opleverpunten worden opgelost en de eindafrekening 

wordt opgesteld. Naar verwachting hoeft een aanzienlijk deel van het beschikbare krediet niet te wor-

den aangesproken; ca. € 800.000,-. Bij de jaarrekening 2014 en de GIG 2015 kan het project  

per 31-12-2014 worden afgesloten. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[A] Eindafrekening moet nog plaatsvinden (opleveringstermijn, totaal meerwerk en btw-

berekening zijn nog niet bekend) en kan leiden tot een aangepaste mutatie. 
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6.2.  Overige investeringsprojecten zonder mutaties 

Voor onderstaande projecten worden op dit moment geen mutaties (> € 25.000,-) verwacht. 

Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP) 

Engelendaal 

 Het Definitief Ontwerp is in 2014 afgerond en er is draagvlak gecreëerd. De start van het werk 

staat gepland voor het 1
e
 kwartaal 2015. 

Zijlkwartier 

 De uitvoering van dit deelproject is reeds gestart en loopt voorspoedig. De Vronkenlaan en Van 

Poelgeestlaan zijn opgeleverd voor openstelling van de BSW, de afronding van dit project (Laan 

van Ouderzorg) zal nog in 2014 plaatsvinden. 

Schoolzones 

 De eerste ontwerpen zijn in samenspraak met burgers en de scholen gemaakt. Na de herfstvakantie 

wordt een tweede groep ontwerpateliers voor de overige schoolzones georganiseerd. Uitvoering 

wordt verwacht in het 2
e
 kwartaal van 2015. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[A] Plannen van ontwikkelaar Centrumplein dienen afgestemd te worden met ontwerp IVVP 

Engelendaal 

[A] Proces Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) biedt kansen om gelijktijdig met de IVVP 

maatregelen te worden uitgevoerd. 

[R] Vertraging en extra kosten als ter plaatse teerhoudend asfalt, kabels en leidingen of archeolo-

gische vondsten tegengekomen wordt. 

[M] Gedegen voorbereiding en onderzoek, waardoor het risico minimaal is. 

[R] Vertraging en extra kosten door fasering en bereikbaarheid. 

[M] Gedegen voorbereiding, goede (transparante) onderbouwing vergunningverlening 

[M] Goed overleg betrokken partijen (bijvoorbeeld groenverenigingen) 

 

Herstructurering Lage Zijde 

 Voor het project herstructurering Lage Zijde is een beschikking binnen van de Oude Rijnzone met 

het besluit om € 8.6 mio beschikbaar te stellen voor de herstructurering van de Lage Zijde, inclu-

sief de verplaatsing van Vliko en de herinrichting van de achterblijvende locatie. Verder is voor de 

zomer 2014 een aanvullend bodemonderzoek gedaan op de locatie van Vliko. Daaruit komt naar 

voren dat er geen saneringsverplichting is. De grond is licht vervuild maar binnen de toegestane 

marges. Dusdanig dat ook de toekomstige functie openbaar groen op deze locatie gerealiseerd kan 

worden. Een onderzoek naar de waterdoorlaatbaarheid is ook gedaan, om te bepalen of en hoe de 

waterhuishouding op de locatie geregeld kan worden zonder dat alle fundering uit de grond ge-

haald moet worden. Ook dat is realiseerbaar op de locatie. 

In de tweede helft van 2014 wordt een economische effectrapportage gedaan voor het huidige en 

toekomstige economisch functioneren van de Lage Zijde als bedrijventerrein. Dat alles moet leiden 

tot een voorstel aan de raad om de herstructurering op de achterblijflocatie van Vliko te laten 

plaatsvinden. Al dan niet met inbegrip van de overige oppervlakte van de Lage Zijde. Hierna kan 

worden bepaald of het beschikbare krediet toereikend is. 
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Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O]  

[R] 

 

[M] 

Bij de Vliko is een bodemonderzoek uitgevoerd daaruit blijkt dat op dit moment geen vervui-

ling in de bodem is aangetroffen. De bodemkwaliteit blijft echter een punt van aandacht.  

Daarom wordt na vertrek van Vliko een definitief afrondend bodemonderzoek uitgevoerd.  

Op basis daarvan kan een aantal scenario’s voor een inrichtingsplan voor de achterlaatlocatie 

worden opgesteld voor de groene herinrichting.  

 

Polder Achthoven 

 Op 14 juli 2014 heeft de raad een voorbereidingskrediet vastgesteld. Hiermee is grond langs de 

Ruigekade aangekocht en zal een definitief ontwerp worden opgesteld voor de aanleg van een 

wandelpad op de Ruigekade en een fietspad evenwijdig daaraan. Op de naastgelegen percelen 

wordt natte natuur gerealiseerd (met informatiepanelen en rustplekken). 

 Naar verwachting kan in het 1
e
 kwartaal van 2015 worden gestart met de besteksfase. Dan wordt 

de raad gevraagd om een uitvoeringskrediet op basis van het definitief ontwerp vast te stellen. In 

het verzoek om uitvoeringskrediet zal geen extra bijdrage van de gemeente worden gevraagd. Alle 

overige gelden worden gedekt uit bijdragen van derden. 
 


