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Afdeling:   Beleid Projecten  Leiderdorp, 19 mei 2015  

Onderwerp:  RVS Uitvoeringskrediet Polder 

Achthoven 

 Aan de raad.  

 

 

 *Z00540D5AA5* 
 

Beslispunten 

1 Een uitvoeringskrediet ad € 2.150.000,- beschikbaar te stellen voor de herinrichting van 
de polder Achthoven. 

2 De kosten hiervoor te dekken uit het positief resultaat Boterhuispolder, de bijdragen van 
het Hoogheemraadschap van Rijnland, Holland Rijnland, de Provincie Zuid-Holland en 
de Leidse Ommelanden. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 14 juli 2014 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ad 
€ 744.000,- voor de herinrichting van de polder Achthoven. Dit krediet is gebruikt om de 
gronden in de polder te verwerven en de plannen voor de inrichting verder uit te werken.  
Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs ingestemd met het definitief 
ontwerp en de daarbij horende kostenraming. Om het definitief ontwerp tot uitvoering te 
brengen is een uitvoeringskrediet noodzakelijk.  
 
1.b Voorgeschiedenis 

Op 9 maart 2009 heeft u het inrichtingsplan en uitvoeringsprogramma voor de polder 
Achthoven vastgesteld. Het doel van het inrichtingsplan is om de polder open en groen te 
houden en toegankelijker te maken voor extensieve recreatie. Hiermee wordt verdere 
bebouwing van het groene gebied voorkomen en worden meer recreatieve mogelijkheden 
gecreëerd voor de inwoners van Leiderdorp en omstreken. Het plan omvat fiets- en 
wandelpaden, landschapsinrichting en objecten zoals observatiehutten en 
informatiepanelen. 
 
Op basis van het inrichtingsplan heeft DLG in 2011 een uitvoeringsstrategie voor de Polder 
Achthoven opgesteld. Hieruit blijkt dat niet alle planonderdelen even kansrijk zijn om op 
korte termijn uit te voeren. Dit komt mede doordat de gemeente (nog) geen grote 
grondpositie heeft in de polder (waardoor grondruil niet mogelijk is).  
 
Voorgesteld werd om de kansrijke planonderdelen verder uit te werken en daartoe grond 
aan te kopen. Het opwaarderen van de fietsroute Ruigekade (met nieuw fietspad, voetpad 
op de kade, natte natuur, uitkijkpunten en informatiepanelen) is zo’n kansrijk onderdeel wat 
in het definitief ontwerp is verwerkt.  
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1.c Samenhang beleidsvelden 

Het inrichtingsplan voor de polder Achthoven vormt samen met het inrichtingsplan voor de 
Boterhuispolder de invulling van de Groenstructuur in de Leidse Regio. Het project maakt 
deel uit van het uitvoeringsprogramma van het samenwerkingsverband Leidse 
Ommelanden en het uitvoeringsprogramma ten behoeve van het regionale 
investeringsfonds Holland Rijnland. Het draagt ook bij aan de stad-landverbinding. Een 
belangrijk element uit de Groenagenda van de provincie. 
 

2 Beoogd effect 

Het realiseren van het inrichtingsplan Polder Achthoven, zodat we de polder Achthoven 
voor de toekomst open en groen houden en de toegankelijkheid voor extensieve recreatie 
vergroten. 
 

3 Argumenten 

1.1 Er is dekking voor het aangevraagde uitvoeringskrediet 
De raad heeft op 14 juli 2014 een voorbereidingskrediet van € 744.000 vastgesteld voor de 
Polder Achthoven. De dekking hiervoor was het restantkrediet van de Boterhuispolder en 
een deel van de totale bijdrage van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Voor de  
realisatie van de plannen dient het voorbereidingskrediet uitgebreid te worden tot een 
(uitvoerings)krediet van € 2.150.000,-. De dekking hiervoor betreft bijdragen en /of 
subsidies van Hoogheemraadschap van Rijnland, Holland Rijnland en de provincie. 
De dekking wordt toegelicht in de vertrouwelijke bijlage 1.  
 
2.1 De gemeentelijke bijdrage is voldoende om het project samen met subsidiegelden te 
realiseren.  
Gemeentelijke cofinanciering is een voorwaarde om een beroep te kunnen doen op 
subsidies en/of bijdrage van andere overheden. De tijd van 100% subsidie is al lang 
voorbij. Met het beschikbaar stellen van de gemeentelijke bijdrage kan dus redelijkerwijs 
op subsidie en cofinanciering worden gerekend. 
 

2.2 Met een relatief geringe eigen bijdrage kan de gemeente Leiderdorp de plannen tot 
uitvoering brengen 
Er is op 16 januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. Binnen het project Polder Achthoven wordt de 
wateropgave die op deze polder rust opgelost. In ruil daarvoor draagt het Hoogheem-
raadschap bij aan de projectkosten. 
Daarnaast hebben zowel Holland Rijnland als de provincie reeds aangegeven dat het 
(deel)project binnen hun subsidieprogramma’s en beleidskaders past. Het deelproject is 
reeds in de planning opgenomen als potentieel project bij Holland Rijnland en de provincie. 
Holland Rijnland stelt maximaal 25% van de uitvoeringskosten beschikbaar via het 
Regionale investeringsfonds (RIF). 
Verder stelt de provincie budget beschikbaar via de Groen Agenda en het fietspadenplan.  
De dekking wordt toegelicht in de vertrouwelijke bijlage 2; bij ‘Kosten, baten en dekking’.  
 

2.3 Het projectonderdeel is ook opgenomen in het uitvoeringsprogramma Leidse 
Ommelanden. 
Dit project is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020. 
Hierin is de packagedeal met de provincie van ca. € 8 miljoen voor het realiseren van dit 
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uitvoeringsprogramma vastgelegd. De polder Achthoven is een van de projecten die in dit 
uitvoeringsprogramma is opgenomen en als eerste zal worden gerealiseerd.  
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

2.1 De subsidies voor de Polder Achthoven dienen nog officieel beschikt te worden.  
Nog niet alle subsidies zijn al definitief beschikt. Het project is wel aan alle subsidie- 
verleners voorgelegd en vastgelegd in programma’s en samenwerkingsovereenkomsten. 
De daadwerkelijke verlening van de subsidies op basis van het definitief ontwerp dient nog 
aangevraagd te worden. De uitvoering zal pas worden gegund wanneer de subsidies 
definitief zijn zeker gesteld/zijn toegekend.  
 

5 Duurzaamheid 

Bij de uitvoering van het project zal duurzaamheid prioriteit krijgen. In het inrichtingsplan is 
uitgegaan van een duurzame en milieuvriendelijke inrichting. Er worden natuurvriendelijke 
oevers gerealiseerd en agrarisch natuurbeheer wordt gestimuleerd. Voor de aanleg van 
paden en andere inrichtingselementen worden zoveel mogelijk natuur- en 
milieuvriendelijke materialen (hebben een lange levensduur en zijn zo lang mogelijk 
onderhoudsvrij) toegepast al dan niet van recyclet materiaal. 
 

6 Communicatie en participatie 

Er is voor het project een communicatiekalender opgesteld, met daarin alle 
communicatiemomenten opgenomen.  
 

7 Kosten, baten en dekking 

De kosten, baten en dekking wordt toegelicht in de vertrouwelijke bijlage 1. 
 

8 Evaluatie 

Het project wordt conform de PMR (ProjectMatig Realiseren) werkwijze geëvalueerd. 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

Bijlage 1 kosten, baten en dekking (vertrouwelijk) 


