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Het raadsvoorstel memoreert de plan- en besluitvorming tot nu toe. 
In 2009 stelde de raad een inrichtingsplan en uitvoeringsprogramma vast.  
In 2011 werd een uitvoeringsstrategie opgesteld, waarbij bleek dat delen van het inrichtingsplan 
(nog) niet haalbaar zijn. 
In 2014 stelde de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar om grond te kunnen aankopen en 
de inrichting verder uit te werken. 
Op 26 mei heeft het college het definitieve ontwerp voor die inrichting vastgesteld.  
  
Per definitie wijkt dit plan af van het inrichtingsplan dat in 2009 door de raad is vastgesteld. 

1. Waarom is het definitieve ontwerp geen onderdeel van de stukken behorende bij de 
aanvraag van het uitvoeringskrediet?  
 
Antwoord: Dit is niet toegevoegd omdat het puur om een kredietaanvraag gaat. 
 

2. Is het college bereid het definitief ontwerp alsnog bij de vergaderstukken voor 8 juni te 
voegen?  
 
Antwoord: Het college is bereid het ontwerp bij de vergaderstukken te voegen (zie bijlage 
1) 
 

3. Kan nader toegelicht worden hoe de herinrichting van het fiets/wandelpad langs de Ruige 
Kade aansluit bij de verdere inrichting van de Munnikenpolder, met name de aansluiting 
van het fietspad komende van de A4-fietsbrug?  
 
Antwoord: Vanaf de A4-fietsbrug loopt de fietsroute door de  Munnikkenpolder, via een 
nieuw te realiseren brug en fietspad over Dwarswatering langs het voormalige 
Informatiecentrum A4 naar de bestaande fietsverbinding over de brug van De Does naar 
de Ruigekade.  
 

In het raadsvoorstel wordt gemeld dat gronden aangekocht zijn om het plan uit te voeren. 
 

4. Welke gronden zijn aangekocht?  
 
Antwoord: Zie bijlage 2. 

 
In het raadsvoorstel is sprake van een uitgebreid communicatieplan. Onduidelijk is wat het doel 
van de communicatie is, wie bereikt moet worden, of communicatie gericht is op de uitvoering 
van het werk of het gebruik van de ingerichte polder etc. 
 

5. GroenLinks verzoekt het college om toelichting op de communicatie betreffende de 
inrichting van de polder Achthoven, betreffende  

 het overleg met grondeigenaren/pachters van de grond die betrokken wordt bij de 
plannen.  
 
Antwoord: Op 3 december 2014 hebben wij tijdens een informatiebijeenkomst het 
Voorlopig Ontwerp toegelicht, evenals de wateropgave van het 



hoogheemraadschap, die we in de uitvoering meenemen. De aanwezigen konden 
vragen stellen en opmerkingen geven. 
Voor de bijeenkomst zijn de bewoners van de Ruigekade, omwonenden 
(Achthovenerweg, ’t Heerlijk Recht), de deelnemers aan het groenoverleg en 
diverse samenwerkingspartners (zoals in Leidse Ommelanden) uitgenodigd. Ook 
is een aankondiging via Gemeente aan Huis, website en sociale media 
gepubliceerd. 
Met verschillende stakeholders hebben wij persoonlijk overleg gehad over de 
inrichting van de Ruigekade en de recreatiestrook daarlangs.  
 

 het draagvlak bij grondeigenaren/pachters voor het plan/definitief ontwerp.  
 
Antwoord: De gemeente is uitsluitend zelf eigenaar binnen het plangebied, de 
molen uitgezonderd. Met de bewoners van de molen en andere grondeigenaren in 
de omgeving is meerdere keren overleg geweest over de uitwerking van de 
plannen tot VO en DO. 
 

 de ter inzage legging van het definitief ontwerp.  
 
Antwoord: Na de informatiebijeenkomst is het Voorlopig Ontwerp op de website 
geplaatst. Het Definitief Ontwerp is onlangs gereed gekomen en nog niet 
gepubliceerd.  
Het plan is ook aan de orde geweest tijdens een informatiebijeenkomst over het 
voorgenomen peilbesluit van het Hoogheemraadschap op 22 april 2015. Het DO 
zal in het kader van de vergunningverlening 6 weken ter inzage worden gelegd.  
 

 en of men verwacht dat er bezwaar gemaakt zal worden tegen het vastgestelde 
definitief ontwerp.  
 
Antwoord: Gezien de reacties van direct betrokkenen verwachten wij geen 
bezwaren tegen het ontwerp. 

 



Bijlage 2: Aangekochte percelen 
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