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VERZONDEN 1 7 SEP. 2013 

Geachte leden van de raad, 

Op 1 juli 2010 heeft u ingestemd met de gemeenschappelijke regeling De Oude Rijnzone. De 
gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het uitvoeren van de 'Focus Oude Rijnzone 
Transformatievisie 2020 en de 'Samenwerkingsovereenkomst Oude Rijnzone' door middel 
van afspraken over programmering, planning, kwaliteit en het ter beschikking stellen van 
middelen ten behoeve van de realisatie. De gemeente Leiderdorp neemt deel aan deze 
gemeenschappelijke regeling voor de realisatie van de opgaven in cluster Noordoever Oude 
Rijn cq de verplaatsing van Vliko, de herstructurering van de Lage Zijde, het Groene 
Hartcentrum en de recreatieve groene inrichting van de polder Achthoven. Daarmee draagt 
Leiderdorp bij aan de doelstellingen voor De Oude Rijnzone. 

De Gemeenschappelijke Regeling van de Oude Rijnzone bepaalt dat het 
ontwikkelstrategiekader (OSK) jaarlijks herzien wordt. Daarbij worden de deelnemende 
partijen in de gelegenheid gesteld om te reageren op het OSK (zie bijlage 2). Het Algemeen 
Bestuur stelt vervolgens het OSK definitief vast. 

Wijzigingen t.o.v. OSK 2012 
Het concept OSK 2013 is ten opzichte van het OSK 2012 in geringe mate 
gewijzigd. Het betreft op hoofdlijnen de volgende wijzigingen: 

In hoofdstuk 2 zijn bij de diverse clusterbeschrijvingen actualisaties doorgevoerd. 
De tabellen in hoofdstuk 2 geven beter inzicht in de reeds behaalde mijlpalen bij de 
diverse projecten 
In hoofdstuk 3 is de tabel voor de prognose van uitname uit het RIF geactualiseerd. In 
2012 zijn geen uitkeringen in het RIF gedaan. 
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Cluster Noordoever 
Voor het cluster Noordoever Oude Rijn, waar de opgave van Leiderdorp onder 
valt, zijn in het OSK 2013 extra middelen beschikbaar gesteld. Het Rijk stelt € 30 miljoen 
beschikbaar in plaats van € 28,5 miljoen (waar bij de eerste verdeling vanuit is gegaan). 
Derhalve is er € 1,6 miljoen beschikbaar in het RIF. Bij de verdeling van middelen is 
afgesproken dat clusters Noordoever en Bodegraven Wonen en Groen als eerst in 
aanmerking komen vooreen extra bijdrage. De extra middelen zijn verdeeld over beide 
clusters in de verhouding waarin de clusters de oorspronkelijke aanvraag hebben gedaan en 
de toekenning heeft plaatsgevonden. Voor Leiderdorp betekent dit een extra bijdrage van € 1 
miljoen (bovenop de bijdrage van € 9,35 miljoen). 

Erratum 
Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 27 juni 2013 besloten om onderstaande 
passage toe te voegen aan het OSK 2013-2014. Deze passage heeft altijd in het OSK 
gestaan en is in deze versie per abuis weggevallen. 

"De te realiseren aansluiting op de N11 maakt financieel geen deel uit van het programma 
Oude Rijnzone. De gemeente Leiderdorp levert een bijdrage aan de ontsluiting op de N11, 
onder de voorwaarden dat Vliko wordt verplaatst naar het bedrijventerrein Barrepolder." 

Concept reactie 
Het college heeft zoals gebruikelijk voor de raad een concept reactie opgesteld. Het college 
verzoekt u om uw eventuele aanvullingen op de bijgevoegde zienswijze aan te geven, zodat 
deze als reactie naar de Oude Rijnzone verzonden kan worden. 

Met vriendelijke groet, 
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Achtergrond stukken ter kennisname 
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