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1. Waarom is milieu en archeologisch onderzoek nodig, als er niet mag worden gebouwd? 
 
Antwoord: Het gebied rondom het gebouw krijgt een inrichting die past bij het concept. Langs de 
Does zal bijvoorbeeld een vlonder komen waar boten aan kunnen leggen. Hiervoor zullen palen 
de grond in moeten. Op andere plekken gaan wij kijken of wij bestaande sloten moeten 
verlengen om de ‘Polder Experience’ te kunnen optimaliseren. Voor dit soort werkzaamheden is 
het ook van belang om vooraf milieutechnisch, bodem- en archeologisch onderzoek uit te 
voeren. 
 

2. Waarom is er € 35.000 nodig voor de tussentijds exploitatie van het informatiecentrum en 
wat staat er tegenover aan huuropbrengsten? 

 
Antwoord: De € 35.000,- is nodig voor de vaste lasten zoals verzekering, beveiliging en elektra, 
die we sowieso moeten betalen. Ook als het pand leeg staat. 
 

3. Wat is de rol van de gemeente als het project volledige uitgevoerd is (eigendom, beheer, 
onderhoud etc.)? 

 
Antwoord: Het uitwerken van de rol van de gemeente na voltooiing van het project maakt 
onderdeel uit van deze fase. Het college van B&W heeft op 3 april 2012 ingestemd met het nader 
onderzoeken van de haalbaarheid van deze drie scenario’s: 

- zelf in eigendom houden en exploitant zoeken (verhuur); 
- verkoop aan hoogste bieder (verkoop); 
- eigendom overdragen aan beheerstichting, incl. beheer Munnikenpolder. 

Daarbij is als uitgangspunt meegegeven dat de rol van de gemeente zo beperkt als mogelijk 
wordt gehouden om een duurzaam resultaat te bereiken (conform kaders accommodatiebeleid) . 
 

4. Wat zijn de risico's voor de gemeente? Is het mogelijk om een aantal risico's te 
beschrijven met daarbij mogelijke /beheersmaatregelen/oplossingsrichtingen? 

 
Antwoord: 
 

Risico’s Beheersmaatregel 

Het informatiecentrum trekt onvoldoende 
recreanten/bezoekers. 

• Het is niet een op zichzelf staand 
project. Het maakt onderdeel uit van 
Leidse Ommelanden. Het 
informatiecentrum komt te liggen aan 
recreatieve routes over land en water 
vanaf het Singelpark in Leiden. 

• De ligging is goed en strategisch. Het 
pand staat langs de A4 aan afslag 
Leiderdorp (bijna 120.000 passanten 
per dag) met zicht vanaf de snelweg 
vanuit beide richtingen. 

• Het gekozen concept is breed in te 



vullen daardoor heeft de toekomstige 
exploitant de mogelijkheid om een 
divers aanbod te creëren. 

 

De exploitatie is niet rond te krijgen / Het 
informatiecentrum is niet rendabel (vanuit de 
ondernemer). 

• In het businessplan zullen 
verschillende alternatieve 
exploitatievormen onderzocht worden 
zodat de meest rendabele vorm die bij 
het concept past gekozen kan worden 

• Er kan op dat moment overwogen 
worden om het commerciële element te 
vergroten om de exploitatie toch rond 
te kunnen krijgen 

 

Werkzaamheden van TenneT lopen uit, 
waardoor subsidie en de openingsdatum van 
het informatiecentrum in gevaar komt 

• We leggen de afspraken met TenneT 
vast in een overeenkomst. Hierin 
worden strikte voorwaarden 
opgenomen met betrekking tot het 
gebruik en de termijn waarbinnen de 
werkzaamheden gerealiseerd worden. 

• We nemen een boeteclausule in de 
overeenkomst op, die eventuele 
schade bij niet tijdig vertrekken van 
TenneT dekt. 

 

De exploitant gaat door tegenvallende 
resultaten failliet 

• Als ondernemer ben je aansprakelijk 
voor de bedrijfseconomische risico’s 

• Wanneer de gemeente gekozen heeft 
voor het scenario ‘verkoop’ dan heeft 
de gemeente weinig invloed op de 
verdere ontwikkeling van het gebouw. 
We kunnen via het voorkeursrecht van 
terugkoop regelen dat het pand als 
eerste weer aan ons aangeboden moet 
worden. 

• Wanneer de gemeente gekozen heeft 
voor het scenario ‘verhuur’ dan moet 
de gemeente op zoek naar een nieuwe 
exploitant. 

• Het bestemmingsplan geeft de 
publiekrechtelijke kaders voor de 
invulling van deze locatie. Hierin is voor 
deze locatie de bestemming “Groene 
Hartcentrum” opgenomen. Zo kan de 
gemeente nog enigszins sturen op de 
invulling. 

 

Subsidies hebben invloed bij het kiezen van de 
verschillende scenario’s van verkoop, verhuur, 
beheerstichting 

• We gaan een risicoprofiel opstellen dat 
inzichtelijk maakt welke invloeden de 
subsidies op de verschillende 
scenario’s hebben.  

 
 

5. Is het mogelijk om de voor het voorbereidingskrediet gevraagde € 200.000 te halen uit de 
verwachte € 1.200.000, gezien de gemeente er zeker van zegt te zijn dat het project 
doorgaat en daarom geen risico loopt om het geld terug te moeten betalen? 

 
Antwoord: Ja, dat is ook onze bedoeling. Wij willen de gevraagde € 200.000 dekken met de 
reeds beschikbaar gestelde subsidie uit de Oude Rijnzone. Wij vragen geen extra geld.  


