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Afdeling:

  

 Beleid & Projecten  Leiderdorp, 27-05-2009 

Onderwerp: Financieringsvoorstel gemaakte 

en toekomstige kosten inrichting 

Boterhuispolder en Polder 

Achthoven 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 
1a. Een bedrag van € 250.000,- te reserveren voor realisatie van de projecten 

in het gebied van Kagerplassen tot Oude Rijn (waaronder Boterhuispolder 
en Polder Achthoven); 

1b. deze reservering aan te gaan voor de komende twee jaar; 
1c. deze kosten te dekken uit de opbrengsten van verkoop gronden 

Boterhuispolder; 
1d. het krediet voor de grond Boterhuispolder hiervoor te verhogen met  

€ 250.000,-;  
1e. dit bedrag bij toekomstige verkoop van de gronden af te boeken. 

 
2a. De gemaakte kosten voor de voorbereiding van de plannen Boterhuispolder  
                van € 200.000,- (zie raadsbesluit voorbereidingskrediet 26 maart 2007) te   
                dekken uit de opbrengsten van verkoop gronden Boterhuispolder; 
2b. het krediet voor de grond Boterhuispolder hiervoor te verhogen met  

€ 200.000,-; 
2c. dit bedrag bij toekomstige verkoop van de gronden af te boeken. 
 
3. Rekening houden met extra interne rente (4,5% over € 450.000,-) door 

verhoging van het krediet gronden Boterhuispolder. 
 
 

1 Inleiding 
Met dit voorstel wordt ingegaan op de reservering van een gemeentelijke bijdrage voor de  
uitvoering van de plannen Boterhuispolder en Polder Achthoven. Daarnaast wordt ook een 
voorstel gedaan om de kosten voor de planvoorbereiding Boterhuispolder te dekken.  
 
U heeft in 2008 ingestemd met de gebiedsvisies Boterhuispolder (11 februari 2008) en 
Polder Achthoven (25 maart 2008). In maart 2009 heeft u ingestemd met de 
inrichtingsplannen van beide polders. De inrichtingsplannen maken deel uit van een groter 
geheel, wat het gebied beslaat van Kagerplassen tot Oude Rijn. Er is samenwerking 
gezocht met de gemeenten Kaag en Braassem, Teylingen en Leiden om de projecten 
Boterhuispolder, Ade gebied, Ghoybos en Polder Achthoven te realiseren. De plannen 
sluiten op elkaar aan. Zij maken een aaneengesloten routenetwerk voor fietsers, 
wandelaars en kanoërs in het gebied, brengen een ecologische verbinding van de 
Kagerplassen naar de Oude Rijn tot stand en bieden toekomst aan de agrarische sector in 
dit gebied. De projecten Boterhuispolder en Polder Achthoven moeten nadrukkelijk in 
samenhang worden gezien met de realisering van de inrichting van de gehele groenflank 
rond Leiderdorp. 
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In de huidige fase waarin de projecten zich bevinden, worden verzoeken om subsidiering 
en cofinanciering aan respectievelijk de Provincie en Holland Rijnland voorbereid. Hun 
bijdragen vormen samen met gemeentelijke bijdragen en een bijdrage vanuit het 
Hoogheemraadschap van Rijnland, de financiering van realisatie van de plannen. Alle 
gemeenten (Kaag en Braassem, Teylingen, Leiden en Leiderdorp) hebben bij het aangaan 
van de samenwerking het commitment uitgesproken om een bedrag als cofinanciering te 
reserveren. Zo heeft Leiden € 150.000,- beschikbaar gesteld en heeft zij aangegeven als 
centrumgemeente een trekkersrol te willen vervullen in het realiseren van groenprojecten 
rondom de stedelijke agglomeratie. 
 
Ook wordt momenteel een beroep gedaan op uren van Dienst Landelijk Gebied (DLG) 
voor expertise over het proces en de uitvoering. De inrichtingsplannen moeten nu worden 
vertaald naar definitieve ontwerpen, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met 
de wensen van agrariërs. DLG heeft van de provincie de opdracht gekregen zich hiervoor 
in te spannen.  
 

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) vertaalt abstract beleid naar uitvoering in concrete 
projecten bij het inrichten van groene gebieden voor recreatie, natuur, water of landbouw. 
Hiervoor verwerft de dienst gronden, richt die grond opnieuw in en draagt het gebied 
vervolgens over aan gebiedsbeherende instanties en individuele agrariërs. DLG zoekt 
daarbij naar samenwerking en oplossingen die passen bij de (bestuurlijke) wensen en de 
eigenschappen van het gebied. Ook brengt DLG geldstromen bij elkaar en heeft de dienst 
inzicht in subsidiemogelijkheden. DLG werkt binnen één opdracht voor meerdere 
overheden. Met de hulp van het uitgebreide netwerk van overheden en organisaties 
worden projecten gerealiseerd. DLG is een agentschap van het ministerie van LNV. De 
dienst werkt voor bestuurlijke opdrachtgevers en voert ook wettelijke taken uit. DLG heeft 
verschillende vestigingen in het land. Zie ook www.minlnv.nl. 

  

2 Beoogd effect 
Garanderen van gemeentelijke bijdrage bij cofinanciering door Holland Rijnland en 
subsidie vanuit de Provincie, om de plannen in het gebied tussen Kagerplassen en Oude 
Rijn tot uitvoering te brengen. Op deze wijze worden de groene flanken van Leiderdorp 
duurzaam groen gehouden en meer open en beter toegankelijk gemaakt voor extensieve 
recreatie. 
 

3 Argumenten 
1a.1 Een gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk om de plannen tot uitvoering te 

brengen. 
Cofinanciering is een voorwaarde voor een bijdrage vanuit zowel Holland 
Rijnland als de Provincie. Holland Rijnland stelt tot maximaal 25% van de 
uitvoeringskosten beschikbaar uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF). De 
Provincie dekt maximaal 75% van de kosten van realisatie vanuit (onder andere) 
het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). 
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1.a2 Met een relatief geringe bijdrage van de deelnemende partijen kunnen de 
plannen in ons gebied tot uitvoering worden gebracht.  
Met een bijdrage van € 250.000,- van de gemeente Leiderdorp kan door een 
‘opstapeleffect’ een totaalbedrag van 16 miljoen worden opgebracht. Alle 
gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn gevraagd bij elkaar 1 
miljoen beschikbaar te stellen. Holland Rijnland wordt gevraagd om een bijdrage 
van circa 3 miljoen euro. Met het totaalbedrag van 4 miljoen euro wordt de 
Provincie gevraagd om voor circa 12 miljoen aan subsidie bij te dragen.  

 
1.a3 Door de reservering nu te maken geeft Leiderdorp een positief signaal richting 

de andere partijen. 
Leiderdorp heeft het initiatief genomen tot intensieve regionale samenwerking op 
het gebied van groen. Met het beschikbaar stellen van geld, kunnen wij laten 
zien dat het wat Leiderdorp betreft niet alleen bij planvorming blijft, maar dat 
plannen daadwerkelijk moeten worden gerealiseerd. 

 
1.a4 Gemeenten moeten hun bijdrage conditioneel kunnen toezeggen. 

Een reservering van een bedrag van € 250.000,- is in dit stadium voldoende. 
Pas wanneer aanvragen om cofinanciering en subsidiering van respectievelijk 
Holland Rijnland en de Provincie tot daadwerkelijk meefinancieren leidt van de 
projectuitvoering, stelt de gemeente haar bijdrage beschikbaar. Om de 
verzoeken aan Holland Rijnland en de Provincie te doen is echter een 
toezegging van gemeenten van een eigen bijdrage benodigd. 

 
 1.b Leiderdorp wil spoedig tot realisatie over gaan 

Door de reservering voor de komende twee jaar te laten gelden, wordt druk 
uitgeoefend op andere partijen om binnen deze twee jaar de inrichtingsplannen 
tot uitvoering te (kunnen) brengen. Wanneer deze twee jaar zijn verstreken moet 
naar bevindingen die dan gelden gekeken worden of en zo ja hoe het traject 
verder voort wordt gezet.  

 
1c-e De gronden in de Boterhuispolder hoeven na realisatie geen eigendom te blijven 

Tot dusver heeft Leiderdorp haar grondpositie in de Boterhuispolder 
aangehouden. In eerdere stadia vanwege mogelijke bebouwing. Uw besluit over 
de gebiedsvisie Boterhuispolder heeft ertoe geleid dat we de polder juist groen 
willen houden en meer open en beter toegankelijk voor extensieve recreatie 
willen maken. Wij houden de gronden van de Boterhuispolder dan ook aan, 
totdat het structureel open en groene karakter van deze polder is verzekerd. Dit 
gebeurt met het inrichten van de polder voor extensieve recreatie volgens het 
door u vastgestelde inrichtingsplan. Wanneer de plannen zijn gerealiseerd 
kunnen gronden worden verkocht aan geschikte partijen, zoals Bureau Beheer 
Landbouwgronden.  
 
Het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) is een Zelfstandig 
Bestuursorgaan (ZBO) en ontleent zijn bestaansrecht aan de Wet Agrarisch 
Grondverkeer (WAG). Deze wet bepaalt dat BBL is belast met de verwerving 
van onroerend goed voor het realiseren van overheidsdoelen in het landelijk 
gebied met betrekking tot de thema’s natuur, landbouw, recreatie, landschap, 
water en milieu. Concreet gaat het om de verwerving, tijdelijk beheer en 
vervreemding van grond en – in voorkomende gevallen – gebouwen. Dit met 
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name voor het realiseren van de Ecologische hoofdstructuur (EHS), 
landbouwkundige structuurverbetering en recreatie om de stad (RodS).  
Zie ook www.minlnv.nl. 

  
1e / 2c Verkoop van de gronden levert voldoende op om plannen te realiseren 
 Uitgaande van 46 ha grond (grond Boterhuispolder in eigendom van gemeente 

Leiderdorp) en een reële grondprijs van € 6,- (waarde agrarische grond1) levert 
grondverkoop een bedrag op van € 2.820.000,-. In 2010 moet de verkoop € 
2.780.552,- opleveren.  
De grond staat momenteel op de balans van de Gemeente Leiderdorp 
opgenomen voor € 2.100.966,-. Dit bedrag wordt na uw besluit (beslispunt 1c en 
2b) vermeerderd met € 250.000,- aan bijdrage aan de inrichting en  
€ 200.000,- aan voorbereidingskrediet Boterhuispolder. Daarnaast geldt over het 
totaalbedrag een interne rente van 4,5% (na 1 jaar € 114.790,- waarvan 
€ 20.000,- over het nu voorgestelde verhoogd krediet).  
Zie ook onder argument 3.1. 
 

 2a-c Dekking voor het voorbereidingskrediet moet worden gezocht 
  Voor ontwikkeling van de Boterhuispolder is reeds een voorbereidingskrediet 

beschikbaar gesteld van € 200.000,- zonder dekking (zie raadsbesluit 26 maart 
2007). Op het moment dat besloten werd om een voorbereidingskrediet 
beschikbaar te stellen, was het niet duidelijk of daar opbrengsten tegenover 
zouden staan. Nu is duidelijk dat voor planvorming geen subsidie (bijvoorbeeld 
vanuit de Provincie) beschikbaar wordt gesteld. De Provincie subsidieert alleen 
daadwerkelijke realisatie. In het raadsvoorstel van 26 maart is aangegeven dat 
het voorbereidingskrediet van € 200.000,- zou worden opgenomen in het totale 
investeringskrediet. Dit wordt nu voorgesteld. 
 

2a-c Gewenst is kosten onder één plek onder te brengen 
De plannen krijgen een meer definitief karakter en er is een krediet voor 
realisatie van de plannen nodig. Het cluster financiën vindt het wenselijk alle 
kosten op één plek onder te brengen.  

 
3.1 Verhoogd krediet betekent meer kosten aan rente 

Vanaf het moment van realisatie van de inrichting totdat is gerealiseerd, wordt 
interne rente over de openstaande investering (het voorbereidingskrediet en de 
bijdrage aan de inrichting) gerekend. Voor het eerste jaar vanaf start van 
realisatie moet rekening gehouden worden met een interne rente van € 20.000,-.  

 
4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1e / 2c Nog niet duidelijk is of Bureau Beheer Landbouw de gronden daadwerkelijk wil 
kopen. 
Indien Bureau Beheer Landbouwgronden de grond niet wil kopen, moet naar 
andere kopers worden gezocht. Indien de juiste kopers niet worden gevonden 
zal een ander voorstel voor dekking van kosten worden gedaan.  

 
3. Dekking voor toenemende rentekosten is onzeker. 

                                                      
1 Gemiddelde prijs van agrarische grond betaald door Bureau Landbouwgronden in het voorgaande jaar 
in een bepaald gebied. 

http://www.minlnv.nl/
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Vanaf het moment dat begonnen wordt met realisatie (en uitgaven worden 
gedaan), moet rente worden betaald (zie argument 1e / 2c en 3.1). De kosten 
van de rente die moet worden betaald over de grond nemen jaarlijks toe, 
waardoor dekking door verkoop van de gronden bij een gelijkblijvende grondprijs 
op den duur onvoldoende kan worden. Echter, onduidelijk is wat er de komende 
jaren met de grondprijs gebeurt. Deze kan ook stijgen, waardoor meer 
opbrengsten kunnen worden gegenereerd. De grondprijs is onderhevig aan 
factoren als de (toenemende) schaarste van agrarische grond, melkprijzen ed.  

 
5 Milieu 

Niet van toepassing op dit financieringsvoorstel. 
In de inrichtingsplannen Boterhuispolder en Polder Achthoven is rekening gehouden met 
milieutechnische aspecten. U heeft hierop een nadere toelichting gekregen bij het besluit 
over beide inrichtingsplannen. 
 

6 Kosten, baten en dekking  
Zie de beslispunten opgenomen in dit voorstel. 
 
Wanneer u instemt met dit voorstel heeft Leiderdorp haar aandeel in de cofinancierings-
verzoeken aan Holland Rijnland en de Provincie geregeld. De aanvragen worden gedaan, 
waarna – wanneer de verzoeken worden gehonoreerd – tot daadwerkelijke uitvoering kan 
worden overgegaan. De inschatting is dat de eerste schop binnen het totale gebied in de 
Boterhuispolder de grond in gaat. Begin 2010 hopen we daar de eerste zaken te 
realiseren. 
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 
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