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Geachte heer Driesse, 
 
Op 2 mei 2011 stuurde u ons het concept Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone. U verzocht 
ons conform de gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone uiterlijk 1 oktober aanstaande te 
reageren op het concept Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone. Wij kunnen instemmen met 
het eerste concept Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone. In deze brief lichten wij ons 
standpunt nader toe. 
 
Wij hebben het Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone besproken in ons college van B&W op 
2 augustus en op 5 september in onze gemeenteraad. Deze reactie is afgestemd met onze 
gemeenteraad. 
 
Bij de bespreking van het Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone hebben wij het de 
locatiestudie van Arcadis betrokken. De conclusie uit het rapport is dat er drie locaties 
geschikt zijn of geschikt te maken zijn voor de hervestiging van Vliko; de Meerburgerpolder en 
de 3M locatie op de Grote Polder in Zoeterwoude en de Barrepolder in Rijnwoude.  Wij 
hebben als Gemeente Leiderdorp bij onze instemming met de Gemeenschappelijke Regeling 
Oude Rijnzone in januari 2010 aangegeven dat wij alleen akkoord kunnen gaan met het 
eerste Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone, als er een geschikte locatie voor Vliko zou 
zijn.  Daaraan hebben wij ook onze financiële bijdrage aan het tekort in het project Oude 
Rijnzone gekoppeld. Uit het rapport van Arcadis blijkt dat drie locaties de mogelijkheid bieden 
voor de hervestiging van Vliko. Twee van de drie locaties moeten planologisch nog geschikt 
gemaakt worden. Wij gaan er vanuit dat instemming met het Ontwikkelstrategiekader Oude 
Rijnzone automatisch impliceert dat, als deze vraag zich voordoet, onze partners in de Oude 
Rijnzone planologisch voluit meewerken om de hervestiging van Vliko binnen hun gemeente 
mogelijk te maken. Om zo de doelstellingen van de Oude Rijnzone als geheel te helpen 
behalen. 
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Onze gemeente kan zich vinden in de Oude Rijnzone doelstellingen. In het 
Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone wordt aan de gemeentelijke opgaven in de clusters 
een financieel perspectief geboden, waarmee zij gerealiseerd kunnen worden. Wij 
ondersteunen daarom de in dit eerste Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone voorgestelde 
verdeling van subsidiemiddelen en kunnen instemmen met het concept 
Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone. 
 
Wij spreken hierbij onze verwachting uit dat er een eensluidend standpunt in het Dagelijks 
Bestuur van de Oude Rijnzone over het Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone ingenomen 
wordt, zodat het Algemeen Bestuur in december 2011 unaniem kan instemmen met het 
Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
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secretaris 

M. Zonnevylle 
burgemeester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


