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Vraag 1 Is de veronderstelling juist dat de gemeente een uitvoeringskrediet verzoekt om ten behoeve van 

externe exploitant het gebied van Hollandsche Energie, polder experience voor te bereiden of in te 

richten? 

Antwoord: Deze veronderstelling is niet juist. Het uitvoeringskrediet wordt aangevraagd ten 
behoeve van de uitvoering van het gemeentelijk beleid voor de inrichting van het openbaar gebied. 
In 2001 is door de raad besloten dat het HSL gebouw na de overdracht aan de gemeente een functie 
moet krijgen gerelateerd aan het Groene Hart. Het college heeft deze wens van de raad consequent 
doorgevoerd, o.a. in de gebiedsvisie Polder Achthoven, in het Groenprogramma van Holland 
Rijnland en in het samenwerkingsverband Leidse Ommelanden en in de deelprojecten binnen 
cluster Noordoever Oude Rijnzone in het project Oude Rijnzone. Het omvormen van het HSL/A4 
informatiecentrum tot een hotspot binnen het recreatieve netwerk rondom de Leidse agglomeratie 
met een duidelijke link naar het Groene Hart vergt aanpassingen aan het pand en zijn omgeving. Om 
hier een duidelijke richting aan te kunnen geven, is in 2014 samen met inwoners van Leiderdorp en 
andere betrokken partijen het concept “Hollandse Energie” opgesteld voor het gebouw en de 
omgeving. In 2017 is dit concept besproken en heeft de raad besloten het gebouw te verkopen en 
een voorbereidingskrediet te verlenen voorde transformatie van het HSL/A4 informatiecentrum. 
Deze transformatie bestaat uit twee onderdelen:  1) het verkopen van het gebouw aan een 
geschikte exploitant en 2) de buitenruimte aan laten sluiten bij recreatieve ontwikkelingen in het 
gebied. Daarbij is het uitgangspunt geweest dat de gemeente eigenaar is en blijft van de 
buitenruimte en ook de kosten daarvoor draagt. En voor deze transformatie is in 2015 ook al een 
subsidie van 1,2 mio beschikbaar gesteld door de Oude Rijnzone. 

 
 

Vraag 2 Heeft de gemeenteraad op een later tijdstip nog inspraak over inrichting of invulling van de plannen of 

zijn deze momenten van inspraak in de in paragraaf “Voorgeschiedenis” vermelde tijdstippen 

geweest? 

 Antwoord: nee, die momenten zijn al eerder geweest voor de besluitvorming in 2017. De raad is in 
december 2019  uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst (op 16 januari 2020) over het voorlopig 
ontwerp van het inrichtingsplan. Ook is in februari van dit jaar aangeboden een presentatieavond 
voor de raad te organiseren, daar is evenwel van afgezien. Verder is de raad  oa via de GIG 
rapportage  regelmatig over de voortgang van het project geïnformeerd.  

 De raad wordt binnenkort nog wel gevraagd te besluiten over het bestemmingsplan Groene Hart 
Centrum. De wijziging van het bestemmingsplan is nodig voor onder meer de horecafunctie.  

 
In het raadsvoorstel wordt een risico-inventarisatie weergegeven: 

 De bijdrage van ORZ moet in kalenderjaar 2020 worden uitgegeven anders vervalt de subsidie 

 De bijdrage van Holland Rijnland is nog niet bekrachtigd 



 Er is nog geen getekende koopovereenkomst met de exploitant 

 

Vraag 3 hoe groot is de kans dat de exploitant niet tekent (zie ook de vraag van CU/SGP)? 

Antwoord: Wij verwachten niet dat de exploitant zich terugtrekt en dat we op korte termijn 
overeenstemming over de overeenkomsten bereiken.  

 

Vraag 4 hoe groot is de kans dat er in 2020 kosten van circa €1.200.000 gemaakt worden? 

 Antwoord: Wij spannen ons maximaal in om het bedrag van 1,2 mio in 2020 te besteden. Zoals wij 
nu inschatten moet dit haalbaar zijn. Echter er zijn onzekerheden zoals evt bezwaren of 
beroepsprocedures, evt problemen bij aanbesteding of uitvoering waardoor meer tijd nodig is voor 
de uitvoering en dus maken van kosten later kan plaatsvinden. 

   
Vraag 5  is de voorwaarde van de subsidie door ORZ dat het werk in 2020 moet zijn afgerond óf is de 

voorwaarde dat de factuur in 2020 betaald moet zijn? 

 Antwoord: De activiteiten moeten voor 1/1/2021 uitgevoerd zijn. De verantwoording moet voor 1 
juli 2021 plaatsvinden. Samen met ORZ wordt op dit moment onderzocht welke mogelijkheden er 
binnen de huidige subsidiebeschikking zijn om werkzaamheden iets later uit te voeren ( 1
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kwartaal 2021) maar wel te verantwoorden voor 1 juli 2021  en welke andere mogelijkheden er zijn 
voor later uitvoeren en verantwoorden. 

 
Vraag 6 is de veronderstelling juist dat wanneer de subsidie van ORZ (grotendeels) wegvalt de bijdrage van 

Holland Rijnland nooit het ontstane gat kan dekken? 

 Antwoord: De veronderstelling klopt in die situatie; de subsidie van Holland Rijnland betreft max 
25% van de uitvoeringskosten, met een overschrijding daarvan van 10%. 

 

Vraag 7a welk risico loopt de gemeente (financieel) wanneer er een klein bedrag van ORZ wordt ontvangen 

terwijl de gemeente al veel/de nodige kosten heeft gemaakt? 

 Antwoord: De gemeente heeft de subsidie van 1,2 mio van ORZ al ontvangen. De reeds gemaakte 
kosten en nog te maken kosten voor 1/1/2021 voor het project worden door de ontvangen subsidie 
van ORZ gedekt. De gemeente moet het evt. verschil terugbetalen. De gemeente is  om het risico 
verder te beperken in gesprek met ORZ (zie antwoord op vraag 5), zodat voor de daadwerkelijke 
opdrachtverlening voor de uitvoering van het inrichtingsplan helderheid daarover bestaat. Daarnaast 
kunnen ook nog keuzes gemaakt worden in het wel/niet uitvoeren van bepaalde onderdelen van het 
inrichtingsplan.   

 
Vraag 7b welk risico loopt de gemeente (financieel) wanneer er een klein bedrag van ORZ wordt ontvangen 

terwijl de gemeente al veel/de nodige kosten heeft gemaakt én daarnaast de exploitant de 

koopovereenkomst niet tekent? 

 Antwoord: Zie het antwoord bij 7a. met de volgende aanvulling: Als de exploitant de 
koopovereenkomst niet tekent, betekent dit dat de gemeente inkomsten (tijdelijk) misloopt. In deze 
situatie zal de gemeente overgaan tot een nieuwe verkoopprocedure. De verwachting is dat gelet op 
de unieke locatie, de traffic en de inrichting  een nieuwe koper gevonden zal worden. Totdat het 
pand is verkocht zal de gemeente de ontbrekende inkomsten uit de verkoop van het pand moeten 
voorfinancieren. 

  
Vraag 8 is het juist dat er (minimaal) 50 bomen geveld zullen worden? Wordt dit aantal (minimaal) met 

nieuwe bomen weer aangeplant? 

 Antwoord: Het is een juiste constatering dat een groot aantal bomen wordt gekapt. Een exact aantal 
bomen is niet bekend, aangezien de locatie door de beplantingsdichtheid (er is meer sprake van een 
bosschage) niet met GPS is in te meten. Verder is van belang dat er op dit moment op de locatie 
bomen en beplanting staan die hoger zijn dan volgens de molenbiotoop en het bestemmingsplan is 
toegestaan. In het verleden is nl. slechts beperkt beheer daarop uitgevoerd. Het inrichtingsplan met 
het beplantingsplan sluiten wel aan bij de molenbiotoop en het (nieuwe) bestemmingsplan.  

 Het beplantingsplan wordt  in overleg met de groenbelangenorganisaties op dit moment afgerond. 
Er komen ongeveer 65 fruitbomen en circa 12 andere bomen. Daarnaast worden diverse bestaande 
bomen gehandhaafd. Langs het fietspad aan de andere zijde van de N446 worden circa 30 – 35 
knotwilgen (terug)geplaatst, hiermee wordt het fietspad voor bewoners van Hoogmade aan het zicht 
onttrokken. Dit zijn meer bomen dan in de huidige situatie. 



 

Vraag 9 in bijlage III staan asterisken vermeld, die enige opmerkingen of toelichtingen suggereren. Helaas 

worden deze nergens weergegeven. Kan dit alsnog gedaan worden? 

Wellicht is een meer heldere opzet van het overzicht (in landscape?) mogelijk? 

 Antwoord: De asterisken zijn onverhoopt blijven staan. Er zijn geen opmerkingen of suggesties 
weggevallen. Door het omzetten van het excelbestand naar een pdf bestand is het overzicht niet 
meer goed leesbaar. Het pdf bestand is inmiddels vervangen door een goed leesbare versie zonder 
asterisken.  


