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 2011 VOORSTELLEN   

 

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 24-05-2011 

Onderwerp:  RVS krediet voor gebiedsvisie 

WAL 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. het voorbereidingskrediet voor de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan (IM0514) te verhogen met 
€ 35000,- waarmee het totale voorbereidingskrediet komt op € 170.000,- 

 
 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Uw gemeenteraad is 18 april 2011 akkoord gegaan met de voorgestelde aanpak voor het vervolg 

van de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan (WAL). De gebiedsvisie wordt aangepast op basis van 

de nu bekende concrete ontwikkelingen en de input vanuit de participatie. De analyse van het 

gebied kan met een aantal kleine aanpassingen volstaan, maar we herschrijven de visie op het 

gebied en passen de tekeningen aan. 

Nu de aanpak van de gebiedsvisie op steun van de raad kan rekenen is het mogelijk om de kosten 

hiervan in beeld te brengen. 

 
1.b Voorgeschiedenis 

Het oorspronkelijke krediet van € 135.000 was in de periode 2008 t/m 2010 al grotendeels gebruikt. 

Voorafgaand aan de besluitvorming van november 2009 is ruim € 60.000,- aan externe 

advieskosten en meer dan € 50.000,- euro aan interne uren besteed. De kosten voor het 

participatietraject zijn in deze advieskosten en urenbesteding opgenomen. Na aanvullende kosten 

voor organisatie van ca. € 10.000,- , e.d. was begin 2010 nog minder dan € 15.000,- beschikbaar. 

Over het krediet wordt jaarlijks 4,5 % rente gerekend. Na rentelasten (ca. € 7500,- tot nu toe) en het 

opstellen van het plan van aanpak is het resterende krediet nu op. 

 
1.c Samenhang beleidsvelden 

De gebiedsvisie levert input voor de ruimtelijke structuurvisie voor Leiderdorp en geeft de kaders 

mee voor binnen het gebied te ontwikkelen projecten. 

 

2 Beoogd effect 

Het verhogen van het voorbereidingskrediet om de gebiedsvisie WAL te kunnen afmaken. 
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3 Argumenten 

1.1 Zonder aanvullende middelen kan de gebiedsvisie WAL niet worden afgemaakt 

Zoals aangegeven is het huidige krediet op. Zonder aanvullende bestedingsruimte kan de 

gebiedsvisie niet worden gemaakt. De raad heeft op 18 april ingestemd met de aanpak van de 

gebiedsvisie en daarmee ook aangegeven dat zij wil dat de gebiedsvisie wordt afgerond. 

 

1.2 Een integrale visie op het gebied is nodig 

Zoals in het plan van aanpak vermeld ontbreekt het momenteel aan een integraal ruimtelijk 

beeld van het gebied. Daarmee komen de projecten in het gebied tot stand zonder een vanuit 

de gemeente en bevolking ondersteund ruimtelijk kader. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De kosten voor milieuadvies kunnen nog hoger uitvallen 

Zoals in het kader van W4 duidelijk is gebleken zijn de milieuaspecten van projecten langs een 

rijksweg een belangrijk afwegingskader. Het volledig en integraal in beeld brengen hiervan is 

soms een moeizaam en kostbaar proces. De geraamde onderzoekskosten bieden wel 

speelruimte maar als in een later stadium aanvullende onderzoeken gewenst worden dan is dat 

niet voorzien. 

 

1.2 Het krediet moet nog terugverdiend worden 

Op voorhand kan nog niet worden aangegeven vanuit welke ontwikkelingen de kosten zullen 

worden gedekt. Er zijn daarentegen wel voldoende ontwikkelingen in het gebied om zeker te 

zijn dat dekking wordt gevonden. 
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5 Milieu 

Milieuaspecten vormen een belangrijk sturingsmiddel voor de ontwikkelingen in het gebied. 

Bij het maken van de gebiedsvisie wordt voor de aspecten geluid en luchtkwaliteit 

onderzoek vooraf gedaan. Deze worden ook gebruikt in het aan de GGD Leiden 

gevraagde advies voor het gebied. 

 
6 Communicatie en participatie 

De deelnemers van de klankbord en werkgroep voor de gebiedsvisie zijn middels een 

presentatie geïnformeerd over de aanpak die nu is ingezet. Zij blijven bij de totstandkoming 

van de gebiedsvisie betrokken en geven voorafgaand op besluitvorming een advies op het 

concept. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

Op basis van het plan van aanpak is een schatting gemaakt van de benodigde middelen. 

Voor de (milieu)onderzoekskosten, planbegeleiding, rente 2011 en 2012 en vervolg van de 

participatie is ca. € 55.000,- nodig. Deze schatting gaat uit van: 

 

- Interne uren voor planbegeleiding en visievorming  € 15.000,- 

- Onderzoek                € 25.000,- 

(Geluid, Lucht, Capaciteit begraafplaats e.d.) 

- Aanpassingen tekenwerk en boekwerk      €   5.000,-   

- Rentelasten 2011 en 2012          € 10.000,- 

 

Totaal                  € 55.000,- 

 

Voor onderzoekskosten voor toekomstige projecten is in de begroting ruimte opgenomen. 

Daarmee kan voor € 20.000,- dekking worden gevonden. Voor de resterende € 35.000,- is 

aanvullend krediet nodig. 

 

Nadat de gebiedsvisie is voltooid worden de te ontwikkelen delen verder uitgewerkt. Vanuit 

deze projecten zullen de kosten van de gebiedsvisie worden gedekt. Deels zullen deze 

dan ook verhaald worden op de externe partijen die in het gebied nieuwe ontwikkelingen 

realiseren. 
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8 Evaluatie 

Na afronding van de gebiedsvisie kunnen de feitelijke kosten worden vergeleken. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 

 

 
 
 
Bijlagen:  geen 
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