
        Pagina 1 van 8 Nr. 1  

Registratienr.: 2011I01328   Agendapunt  

 2011 VOORSTELLEN   Nr 5   

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 2-08-2011 

Onderwerp:  oude Rijnzone concept 

Ontwikkelstrategiekader Oude 

Rijnzone  RVS 092011 

 Aan de raad.  

 

 

 

 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met de zienswijze van het college op het concept 
Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone en het college te verzoeken deze zienswijze als 
zienswijze van de gemeente Leiderdorp te verzenden aan het dagelijks bestuur Oude 
Rijnzone. 

2. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 50.000,- voor het starten van 
activiteiten voor de onderhandeling met Vliko en deze middelen tijdelijk te onttrekken uit 
de reserve gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone en deze naar verwachting in 
2013 weer terug te storten 

 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Omdat het DB Oude Rijnzone pas op 25 augustus 2011 over de locatiestudie Vliko besluit, 

is in Oude Rijnzone verband afgesproken dat de besluitvorming tot en met die datum 

vertrouwelijk blijft/ niet openbaar is. Dat betekent derhalve dat zowel het college als de 

commissie Ruimte in beslotenheid over de stukken spreekt. Voor deze behandelwijze is 

gekozen om het besluitvormingstraject in Leiderdorp en in Oude Rijnzone verband niet te 

vertragen. Om het AB Oude Rijnzone in december 2011 te laten besluiten is het van 

belang dat alle zienswijzen voor 1 oktober binnen zijn. 

 

Gemeente Leiderdorp wordt in gelegenheid gesteld om haar wensen en bedenkingen te 

geven over het concept Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone. U heeft de tekst van het 

concept Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone in juni 2011 ter informatie van het college 

ontvangen, vooruitlopend op de behandeling in uw raad van september 2011.  

Vanwege het belang dat gemoeid is met het project Oude Rijnzone cq cluster Noordoever 

Oude Rijn, vindt het college het van belang dat uw raad zijn wensen en bedenkingen kan 

delen met het college. De wensen en bedenkingen worden in een gezamenlijke reactie 
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door het college namens Leiderdorp verzonden naar het Dagelijks Bestuur Oude Rijnzone. 

Vervolgens wordt het concept Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone omgezet in een 

Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone. De wensen en bedenkingen procedure moet 

leiden tot een vereist unaniem besluit in het Algemeen Bestuur Oude Rijnzone in 

december 2011. 

 

Het concept Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone en de locatiestudie Vliko zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is de reden dat de behandeling van deze stukken 

in één voorstel wordt opgenomen.  

 

In het concept Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone worden afspraken vastgelegd 

binnen de Oude Rijnzone over ruimtelijke kwaliteit, wonen, werken en infrastructuur. Het is 

het inhoudelijke kader van de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone. Voor 

Leiderdorp gaat het om de verplaatsing van Vliko en de transformatie van de 

achterlaatlocatie op bedrijventerrein Lage Zijde, naar groen.  

 

Locatiestudie Vliko  

De voorliggende concepttekst van het Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone moet nog 

worden aangevuld met  de uitkomsten van de locatiestudie Vliko die in de maanden juni-

juli 2011 door Arcadis is uitgevoerd. Uit de locatiestudie komen 3 locaties als geschikte 

locaties naar voren; de locaties Meerburgerpolder, de locatie 3M (Zoeterwoude) en 

Barrepolder (Rijnwoude). Met het opnemen van een toekomstige locatie voor Vliko in het 

Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone wordt aan de opdracht van de Leiderdorpse Raad 

voldaan. Het Dagelijks bestuur Oude Rijnzone oordeelt dat het nu aan de markt is om dé 

geschikte locatie te ontwikkelen.  

 

Aanspraak op middelen uit Nota Ruimtebudget  

Het beschikbaar stellen van het Nota Ruimtebudget door het ministerie van I&M is dé kans 

om Vliko te verplaatsen. Om aanspraak te kunnen maken op dit geld moet het 

Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone  door alle AB leden unaniem worden vastgesteld. 

Voor 1 oktober 2011 worden de raden en Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld hun 

wensen en bedenkingen t.a.v. het Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone mee te geven 

aan de colleges. Na het verwerken van de zienswijzen door alle gemeenteraden en 

Provinciale Staten, stelt het AB Oude Rijnzone eind van het jaar het definitieve OSK vast.  
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Bijdrage in tekort Oude Rijnzone  

Met de Leiderdorpse instemming van het concept Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone 

door Leiderdorp moet een storting van € 1,5 miljoen (in 5 gelijke termijnen) in het 

Regionaal Investeringsfonds Oude Rijnzone worden gedaan. Uw raad heeft op 15 februari 

2010 besloten de reserve Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone hiervoor in te 

stellen. In het regionaal investeringsfonds Oude Rijnzone is een bedrag van € 9,35 miljoen 

gereserveerd voor de verplaatsing van Vliko en de herstructurering van de Lage Zijde.  

 

Starten van onderhandelingsactiviteiten  

De eerste stap om de Leiderdorpse opgave in het project Oude Rijnzone is de verplaatsing 

van Vliko. Zonder die verplaatsing kan Leiderdorp zijn opgave niet realiseren. De 

intentieverklaring met Vliko geeft ons als eerste de mogelijkheid om de locatie van Vliko te 

kopen. De waarde moet nog definitief bepaald worden. Om belangen- en rolconflicten te 

voorkomen is het verstandig om een externe onderhandelaar hiervoor in de arm te nemen. 

Hiervoor is nog geen geld beschikbaar. De raad wordt gevraagd om hiervoor geld te 

onttrekken uit de reserve gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone. Deze reserve is 

bedoeld voor de Leiderdorpse bijdrage van € 1.5 miljoen in het tekort van de Oude 

Rijnzone. Door in 2011 geld te onttrekken en deze in 2013 weer terug te storten, blijft de 

reserve op peil en kan Leiderdorp aan haar verplichtingen in het tekort van de Oude 

Rijnzone blijven voldoen. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 Het ontwikkelstrategiekader is de volgende stap om de gemeenschappelijke 

regeling Oude Rijnzone ook daadwerkelijk te laten functioneren. In het 

Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone zijn de afspraken opgenomen uit de 

Transformatievisie Oude Rijnzone (maart 2007) en de Samenwerkingsovereenkomst Oude 

Rijnzone (2008). Op 14 september 2009 stelde uw raad de Integrale Business Case Oude 

Rijnzone vast. Hierin staan de gemeentelijke clusteropgaven binnen het project Oude 

Rijnzone en de financiële vertaling daarvan. De vorig jaar getekende Gemeenschappelijke 

regeling Oude Rijnzone (raadsbesluit Leiderdorp 15 februari 2010) maakt onlosmakelijk 

deel uit van het Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone. De gemeentelijke opgaven binnen 

de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone (voor Leiderdorp cluster Noordoever 

Oude Rijn) zijn opgenomen in het Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone.  Het vaststellen 
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van het Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone voor 1 januari 2012 is één van de 

voorwaarden uit de GR. Met het vaststellen van het Ontwikkelstrategiekader Oude 

Rijnzone en de ingestelde GR is aan één van de belangrijkste voorwaarden van het 

ministerie van I&M voldaan om in aanmerking te komen voor middelen uit het Nota 

Ruimtebudget. 

 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 De transformatievisie Oude Rijnzone en het Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone 

hebben samenhang met alle ruimtelijk-economische beleidsvelden, verkeer en vervoer, 

wonen, groen en werken.  

 

2 Beoogd effect 

Vermindering van de vrachtwagenbewegingen op de Achthovenerweg in 2015, een 

verbeterde landschappelijke inpassing en verkleining van het bedrijventerrein Lage Zijde 

en verbeteren van de landschappelijke kwaliteit van de polder Achthoven na 2015.  

 

 

3 Argumenten 

1.1 Door middel van de Oude Rijnzone kan een belangrijke opgave voor Leiderdorp 

worden uitgevoerd 

Politiek en bestuurlijk is duidelijk dat Leiderdorp op zichzelf niet in staat is om de 

Leiderdorpse opgave (mn de verplaatsing van Vliko) op te lossen. Daar zijn andere 

overheden bij nodig. Binnen het project Oude Rijnzone heeft Leiderdorp partners 

gevonden waarmee de verplaatsing van Vliko kan worden gerealiseerd. 

 

1.2 De raad heeft het kader al vastgesteld 

In september 2009 heeft de raad de integrale business case Oude Rijnzone vastgesteld. 

Daarin is ook het cluster Noordoever Oude Rijn opgenomen. Daarmee heeft de raad het 

kader van de Leiderdorpse opgave vastgelegd. 

 

1.3  het college stelt de raad in de gelegenheid haar wensen en bedenkingen met hem te 

delen 

De Oude Rijnzone is een gemeenschappelijke regeling van colleges, gericht op uitvoering 

en realisatie van in de gemeentelijke clusters benoemde opgaven. Op basis van artikel 5 
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lid 1 c van de gemeenschappelijke regeling is het algemeen bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone bevoegd tot het vaststellen van het 

Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone.  

 

1.4 het college verzendt de zienswijze op het concept Ontwikkelstrategiekader Oude 

Rijnzone als reactie van de Gemeente Leiderdorp 

Het is gebruikelijk dat het college bij zienswijzen communiceert namens de Gemeente 

Leiderdorp.   

 

2.1 De waarde moet worden bepaald 

De eerste opgave in het cluster voor Leiderdorp is de verplaatsing van Vliko om vervolgens 

de voorbereiding voor de herstructurering van het bedrijventerrein Lage Zijde te kunnen 

starten. De Gemeente Leiderdorp heeft een intentieverklaring met Vliko getekend, waarin 

onder andere staat dat de Gemeente Leiderdorp als eerste gegadigde de grond van Vliko 

wil aankopen. Uit gesprekken tussen Vliko en de Gemeente Leiderdorp zal de uiteindelijke 

waarde van Vliko voor de gemeente bepaald worden.  

 

2.2 Rollen gescheiden houden 

De Gemeente Leiderdorp vervult meerdere rollen in dit proces. Daarom is het verstandig 

om de rol van onderhandelaar in het financiële proces door een externe partij namens de 

Gemeente Leiderdorp te laten vervullen. 

 

2.3 De kosten worden gecompenseerd 

Vooralsnog gaat het RIF Oude Rijnzone uit van een bijdrage van € 9,35 miljoen voor de 

verplaatsing van Vliko en de herstructurering Lage Zijde. De kosten van de 

onderhandelaar worden opgevoerd in de business case voor het cluster Noordoever Oude 

Rijn. Daarmee kan de onttrekking uit de reserve Gemeenschappelijke Regeling Oude 

Rijnzone worden gecompenseerd. De verwachting is dat dit in 2013 kan plaatsvinden. 

 

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De markt moet het doen  

a.  In de Oude Rijnzone wordt al lange tijd gesproken over de verplaatsing  
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van Vliko. De GR Oude Rijnzone kan de vestiging van Vliko op een locatie niet afdwingen, 

wel bevorderen. Door samenwerking tussen overheden en het fungeren als smeerolie 

tussen marktpartijen 

b.       Kosten versus baten: Terwijl het resultaat voor Leiderdorp nog niet concreet is, 

worden kosten gemaakt voor het tekort van het RIF (€ 1,5 mln) (Raadsbesluit 15 februari 

2010), ambtelijke uren (intern), de inrichting van de organisatie van de GR (extern; 

opstellen van reglementen, verordeningen, inhuur personeel ed.). In het college is op 29 

maart besproken dat het waard is deze kosten te maken, wanneer daarmee de 

mogelijkheid wordt behouden om Vliko te verplaatsen.  

NB: de raad heeft besloten aan deze organisatie financieel bij te dragen (15 februari 2010). 

Het benodigde budget hiervoor is opgenomen in de kadernota voor de begroting voor 

2012. 

 

2.1 Cluster Noordoever Oude Rijn gaat niet door 

Als Vliko niet verplaatst of als wij niet met Vliko tot overeenstemming kunnen komen over 

de te betalen waarde van de locatie, kan de Leiderdorpse opgave binnen de Oude 

Rijnzone niet worden gerealiseerd. Het uitgangspunt voor Leiderdorp is dat de dekking van 

de kosten voor het starten van de onderhandelingsactiviteiten uit de teruggave van de 

Leiderdorpse bijdrage aan het tekort in de Oude Rijnzone betaald kan worden.  

 

2.2 Proceskosten niet vergoed 

Wanneer in de financiële verordening de kosten voor het starten van 

onderhandelingsactiviteiten niet worden vergoed, komt het college met een voorstel hoe zij 

de dekking voor deze kosten oplost. Het uitgangspunt voor Leiderdorp is dat deze kosten 

voor het starten van de onderhandelingsactiviteiten worden vergoed uit het 

investeringsfonds Oude Rijnzone. 

 

2.3 Het Algemeen Bestuur van de Oude Rijnzone moet de financiële verordening bij het 

investeringsfonds nog opstellen. 

 Het college gaat zich er hard voor maken dat bij het niet doorgaan van de Leiderdorpse 

opgave er (in ieder geval) een groot deel van de Leiderdorpse bijdrage in het tekort wordt 

teruggestort, omdat er dan ook minder tekort is in de totale business case Oude Rijnzone. 
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5 Milieu 

Met het vaststellen van het Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone komt de realisatie van 

het cluster noordoever Oude Rijn een stap dichterbij. Verkleining van het bedrijventerrein 

Lage Zijde en een extensief recreatieve inrichting van de polder Achthoven. Daarnaast 

neemt met de verplaatsing van Vliko de verkeersdruk door vrachtwagens op de 

Achthovenerweg af. 

 
6 Communicatie en participatie 

Het Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone en de locatiestudie Vliko is in nauwe 

samenwerking met de partners binnen de Oude Rijnzone tot stand gekomen. De 

milieudienst West Holland heeft informatie aangeleverd voor de locatiestudie Vliko. De 

directie van Vliko is bij de locatiestudie geïnterviewd om hun programma van wensen en 

eisen aan te geven aan Arcadis in het kader van het onderzoek. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

De businesscase Oude Rijnzone is onderliggend voor het cluster Noordoever Oude Rijn. 

Vanuit het Regionaal Investeringsfonds Oude Rijnzone is een bijdrage aan het cluster 

voorzien. Leiderdorp draag € 1,5 miljoen bij in het financiële tekort van het totale project 

Oude Rijnzone in vijf jaarlijkse termijnen van € 300.000,-. Daarnaast draagt Leiderdorp bij 

aan de personele inrichting, hiervoor is dekking gevraagd via de kadernota 2012.  

 

De kosten voor het starten van de activiteiten voor de onderhandelingen worden in 2011 

gedekt door een eenmalige onttrekking uit de reserve gemeenschappelijke regeling Oude 

Rijnzone. Deze reserve wordt in 2013 weer aangevuld, zodat Leiderdorp aan haar 

verplichting voor het financiële tekort in de Oude Rijnzone kan voldoen.  

 

8 Evaluatie 

In het Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone zijn een aantal mijlpalen opgenomen. Aan 

de hand van deze mijlpalen kan worden geëvalueerd of de opgaven van het project Oude 

Rijnzone op schema liggen. 

 

Het college informeert de raad in een later stadium in vertrouwelijkheid over de 

uitgangspunten waarmee de onderhandelaar namens Leiderdorp de onderhandelingen 

ingaat. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

Concept ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone  corsanummer 2011.03327 
Locatiestudie Vliko, Arcadis        corsanummer 2011.05102 
Concept zienswijze gemeente Leiderdorp      corsanummer 2011U02026 
Oplegnotitie              corsanummer 2011I01328 
Concept raadsbesluit          corsanummer 2011i01331 
 
 

 
 


