
I n g e k o m e n 

A f d e ' i n g 

Kopte 

I 2 JUNI 2ÖÏ3 1 
UUMUHIUU 

9013.0362/ 12/06/2013 

College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA LEIDERDORP 

one 
Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone 

Postbus 13 
2400 AA Alphen aan den Rijn 

Correspondentie- en bezoekadres secretaris 
Frederik van Eedenplein 4 

2394 EB Hazerswoude-Rijndijk 

Uw Kenmerk Uw brief van: Ons kenmerk Hazerswoude-Rijndijk 
ORZ/2013/013 10 juni 2013 

Betreft: 
Concept Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone 2013 - 2014 

Geachte college, 

Het dagelijks bestuur van 'De Oude Rijnzone' heeft op 3 juni 2013 het concept 
Ontwikkelstrategiekader (OSK) 2013 - 2014 voor de Oude Rijnzone vastgesteld. Het 
OSK is het belangrijkste product van de Gemeenschappelijke Regeling. 

In het OSK zijn afspraken over ruimtelijke kwaliteit, wonen, werken en infrastructuur 
vastgelegd. Deze afspraken komen voort uit de afspraken uit de Samenwerkings
overeenkomst en Integrale Businesscase. Het OSK geeft inzicht in de programmering 
van het Oude Rijnzone-programma. 

Ten behoeve van de uitvoering is het Oude Rijnzone-programma opgesplitst in 
verschillende clusters van (deel)projecten. Het OSK 2013 - 2014 bevat de planning van 
deze clusters voor de periode 2012 - 2014 met een doorkijk naar 2020. Tevens is een 
verdeling van de middelen uit het Regionale Fonds opgenomen. De verdeling van 
middelen is gebaseerd op de Integrale Businesscase en de actualisering van de cijfers 
door de gemeenten in 2010. 

Wijzigingen t.o.v. OSK 2012 
Het OSK Oude Rijnzone 2013 / 2014 is ten opzichte van het OSK Oude Rijnzone 2012 
in geringe mate gewijzigd. Het betreft in hoofdlijnen de volgende wijzigingen: 

• In hoofdstuk 2 zijn bij de diverse clusterbeschrijvingen actualisaties 
doorgevoerd. 

• De tabellen in hoofdstuk 2 geven een beter inzicht in de reeds behaalde 
mijlpalen bij de diverse projecten. 

Gemeenschappelijk Regeling De Oude Rijnzone is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Leiderdorp, Zoeterwoude, 
Rijnwoude, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en de provincie Zuid-Holland. De gemeente Lelden, het Hoogheem
raadschap van Rijnland zijn adviseur van deze gemeenschappelijke regeling. 

Bankrelatie: Bank Nederlandse Gemeenten 
Rekeningnummer: 28.51.52.904 
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• In hoofdstuk 3 is de tabel voor de prognose van uitname uit het RIF 
geactualiseerd. In 2012 zijn geen uitkeringen uit het RIF gedaan door de ORZ. 

In de 2 e helft van 2013 zal een evaluatie naar de werking van de regeling worden 
gehouden. Bij de evaluatie zal ook worden gekeken naar de toekomst van de regeling 
na 31 december 2014. De uitkomsten van de evaluatie zullen van invloed zijn op de 
inhoud van het eerstvolgende OSK. 

Bij de verdeling van de beschikbare middelen uit het RIF is in het verleden uitgaan van 
een rijksbijdrage van 28,5 miljoen. Inmiddels is duidelijk dat door het Rijk ruim 30 
miljoen zal worden gestort. Voor de verdeling van de middelen uit het RIF is derhalve 
1,6 miljoen extra beschikbaar. Bij de verdeling van de RIF gelden is afgesproken dat de 
clusters Noordoever (Leiderdorp) en Bodegraven Wonen en Groen (Bodegraven-
Reeuwijk) als eerste in aanmerking komen voor een extra bijdrage. Deze clusters 
hebben hun oorspronkelijke claim slechts voor 85% gehonoreerd gezien. 

De extra middelen worden verdeeld over beide clusters in de verhouding waarin de 
clusters de oorspronkelijke aanvraag hebben gedaan en de toekenning heeft 
plaatsgevonden. 

In onderstaande tabel is het voorstel uitgewerkt 
Cluster Toekenning 

RIF 
Extra 
middelen 

Nieuwe reservering 

Noodoever 
Leiderdorp 

9,35 min 1,008 min 10,358 min 

Bodegraven 
Wonen en 
Groen 

5,53 min 0,592 min 6,122 min 

De exacte bedragen zullen worden bepaald aan de hand van de stortingen door het 
Rijk 

Het verdeelvoorstel is uitgewerkt door vertegenwoordigers van de gemeenten 
Bodegraven-Reeuwijk en Leiderdorp conform de afspraken in het OSK. 

De leden van het dagelijks bestuur De Oude Rijnzone hebben met dit verdeelvoorstel 
ingestemd in haar vergadering van 3 juni 2013. 

Procedure 
Conform de Regeling van 'De Oude Rijnzone' wordt dit concept OSK voor het indienen 
van een reactie voorgelegd aan de colleges, gemeenteraden en provinciale staten van 
de deelnemers van 'De Oude Rijnzone'. Colleges, raden van de deelnemende 
gemeenten en provinciale staten kunnen uiterlijk 15 oktober 2013 hun reactie op het 
concept OSK 2013 - 2014 kenbaar maken aan het dagelijks bestuur. 

Bankrelatie: Bank Nederlandse Gemeenten 
Rekeningnummer: 28.51.52.904 

Gemeenschappelijk Regeling De Oude Rijnzone Is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Leiderdorp, Zoeterwoude, 
Rijnwoude, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en de provincie Zuid-Holland. De gemeente Leiden, het Hoogheem
raadschap van Rijnland zijn adviseur van deze gemeenschappelijke regeling. 
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Na ontvangst van de reacties stelt het algemeen bestuur van 'De Oude Rijnzone' het 
Ontwikkelstrategiekader 2013 2014 vast in haar vergadering op 21 november 2013 (bij 
meerderheid van stemmen). 

Wij verzoeken u om voor 15 oktober 2013 de reactie van uw college en 
gemeenteraad dan wel provinciale staten kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur 
van 'De Oude Rijnzone', ter attentie van de secretaris de heer Ing. P.N. van der Wijk, 
Postbus 115, 2394 ZG te Hazerswoude-Rijndijk. 

Hoogachtend, 

Het dagelijks bestuur van De Oude Rijnzone 

namens deze, 

retans 

Bijlagen: 
Concept Onwikkelstrategiekader Oude Rijnzone 2013 - 2014 

In afschrift aan: A. Achbari 

Bankrelatie: Bank Nederlandse Gemeenten 
Rekeningnummer: 28.51.52.904 
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Rijnwoude, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en de provincie Zuid-Holland. De gemeente Leiden, het Hoogheem
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Samenvatting 
Korte inhoud 
Het Ontwikkelstrategiekader (OSK) is het belangri jkste product van de Gemeenschappel i jke Regeling 
De Oude Rijnzone. In dit OSK zijn afspraken over ruimteli jke kwaliteit, wonen, werken en 
infrastructuur vastgelegd. Deze afspraken komen voort uit de afspraken uit de 
Samenwerk ingsovereenkomst en Integrale Businesscase. De afspraken ove rwerken die in 2009 in de 
stuurgroep Oude Rijnzone zijn gemaakt, zijn eveneens vastgelegd in het OSK. 

In de inleiding staat een korte beschri jving van het programma. In hoofdstuk 1 is het programma meer 
in detail beschreven. Hoofdstuk 2 beschrijft per cluster: 

1. Het precieze programma 
2. De planning 
3. Wat gehaald is binnen de planning 
4. Wat er nog te doen staat. 

De beschrijving daarvan is gekoppeld aan de mij lpalen. Deze mij lpalen dienen als controle-instrument 
voor de voortgang en de bijstelling van het OSK in de komende jaren. Per cluster zijn ook de 
f inanciën en risico's beschreven. 
De verdel ing van de middelen uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van De Oude Rijnzone komt 
aan bod (hoofdstuk 3). De verdel ing van de middelen is gebaseerd op de Integrale Businesscase 
(IBC) en de actualisering van de cijfers door de gemeenten in 2010. De verdeling van de middelen uit 
het RIF is als volgt: 

Cluster /project Verdeling uit R IF 

Maximabrug € 15,9 min 

Rijnhaven € 1 1 min 

Noordoever Oude Rijn € 10,4 min 

Bodegraven wonen en groen € 6,1 min 

Totaal € 43,4 min 

Er is een koppel ing gelegd tussen de controle op mij lpalen uit de planning en de verdeling van de 
middelen uit het RIF. Als mij lpalen niet worden gehaald, wordt er well icht opnieuw gekeken naar de 
verdel ing. 

Tot slot beschrijft het OSK in de laatste hoofdstukken (4 en 5) de procedures voor bijstelling, het 
r is icomanagement en de verdeling van de proceskosten. Het OSK wordt jaarl i jks door het AB 
geactual iseerd. Daarbij zijn verschuivingen in het programma en verfi jning van mijlpalen mogelijk. 
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Inleiding 
0.1 Achtergrond 
In 2010 zijn de gemeenten Bodegraven (nu Bodegraven - Reeuwijk), Alphen aan den Rijn, Ri jnwoude, 
Zoeterwoude, Leiderdorp en de provincie Zuid-Hol land de Gemeenschappel i jke Regeling "De Oude 
Rijnzone" aangegaan. Zoals in juli 2009 in de Stuurgroep Oude Rijnzone is vastgesteld richt de 
Gemeenschappel i jke Regel ing zich op: 

1. programmering, planning en onderl inge afstemming; 
2. kwal i tei tsbewaking; 
3. f inanciering: verdel ing van regionaal ter beschikking staande middelen; 
4. borging van realisatiekracht. 

Een belangrijk instrument daarvoor is het opstel len van dit ontwikkelstrategiekader (OSK). Via het 
OSK bewaakt De Oude Rijnzone de programmering, planning, onderl inge afstemming en kwaliteit. 
Het eerste OSK is door het a lgemeen bestuur van De Oude Rijnzone op 24 november 2011 unaniem 
vastgesteld. 

Ë 

Zicht op Oude Rijnzone © Bosch en Slabbers 

0.2 Globale inhoud 
In het OSK is in ieder geval opgenomen: 

1. de programmering en planning van bedri jventerreinen, herstructurering, infrastructuur, 
groen en woningbouw; 

2. de f inanciële uitgangspunten (waaronder rekenregels) voor de integrale realisatie van 
het programma Oude Rijnzone; 

3. de afspraken over ruimtelijke en beeldkwaliteit en duurzaamheid; 
4. de wi jze, het tempo en de te verwachten resultaten per deelnemer van realisatie van 

de afspraken; 
5. het te voeren r is icomanagement; 
6. de manier waarop de periodieke bijstelling van het OSK bij ontwikkel ingen 

plaatsvindt; 
7. een verplichting voor alle deelnemers om zich maximaal in te spannen om alle 

aanpassingen die nodig zijn op het gebied van de ruimteli jke ordening te 
bewerkstel l igen en tevens alle bezwaar- en beroepsprocedures te zullen uitvoeren die 
hieruit voortvloeien. 

0.3 Status en procedure OSK 
Het eerste OSK uit 2011 is door het a lgemeen bestuur (AB) van de Oude Rijnzone vastgesteld, nadat 
het voor inspraak is voorgelegd aan de raden en staten van de partijen die in het AB zijn 
vertegenwoordigd. Op 22 november 2012 stelde het AB het tweede OSK (2012) met meerderheid van 
s temmen vast. Toen hebben de leden uit Ri jnwoude echter tegen de vaststell ing van het OSK 2012 
gestemd. 
Het OSK wordt jaarl i jks geactual iseerd, waarbi j weer inspraak van de vertegenwoordigde gemeenten 
en de provincie aan de orde is. Verschuivingen in het programma zijn mogelijk. Dit wordt vastgelegd in 
de actualisatie van het OSK. Door wijzigingen via het OSK te laten lopen, wordt de samenhang in het 
totale programma gewaarborgd. 
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Op grond van de f inanciële gegevens uit het OSK verdelen de deelnemers aan het Regionaal 
Investerings Fonds (RIF) de middelen uit het (RIF). Ook doen zij uitspraken over de hoogte van de 
aanvragen voor middelen uit de Nota Ruimtebudget. 
Gemeenten verzorgen de uitvoering van projecten en clusters, binnen de kaders van het OSK. Zij zijn 
zelf verantwoordeli jk voor de wi jze van uitvoering en de middelen die zij ter beschikking stellen voor 
de uitvoering van projecten en clusters van projecten. 

In 2013 zal de werking van de GR worden geëvalueerd. In afwacht ing daarvan zijn geen nieuwe 
programmaonderdelen opgenomen in het voorl iggende OSK. 
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1 Regionaal uitvoeringsprogramma 
1.1 Inleiding/uitgangspunten 
Dit hoofdstuk beschrijft het programma in grote lijnen. In hoofdstuk 2 is het programma tot 2014 per 
cluster en in detail beschreven. 
De Oude Rijnzone is het gebied langs de rivier de Oude Rijn van Leiden tot en met Bodegraven-
Reeuwijk. Het programma van de Oude Rijnzone is gericht op transformatie en een samenhangende 
en duurzame ontwikkel ing van dit gebied, gericht op een verbetering van de kwaliteit. Concreet gaat 
het om: 

• versterking van de economische vitaliteit en de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige 
woon - en werkmil ieus; 

• versterking van de groenblauwe kwaliteit (natuur, water, landschap, recreatie, cultuurhistorie): 
versterken visuele en functionele verbindingen Oude Rijnzone met het oml iggende Groene 
Hart, zowel langs de Oude Rijn als in noord-zuidrelaties; 

• het benutten van en het investeren in infrastructuur. 

Het OSK is gebaseerd op de reeds bestaande documenten voor de Oude Rijnzone; 
Transformatievisie, streekplanherziening, Provinciale Structuurvisie, Samenwerkingsovereenkomst, 

t 
s 

rif. 
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Visiekaart Oude Rijnzone met clusterindeling 

bedri jventerreinenstrategie en regionale prioritering uit de Integrale Businesscase. Het planologisch-
jur idische kader voor de ruimtelijke realisatie wordt gevormd door de Provinciale Structuurvisie, die 
gebaseerd is op de derde partiële Streekplanherziening Zuid-Hol land Oost v o o r d e Oude Rijnzone. 

De ui tgangspunten uit deze plannen gelden onverkort. Echter om de ambit ies voor transformatie en 
kwaliteitsverbetering in het gebied te halen, is flexibiliteit met het oog op de uitvoering geboden. In het 
a lgemeen moeten de plannen voldoende speelruimte laten voor onvoorziene ontwikkel ingen en 
conjuncturele schommel ingen en voor toepassing van het structurerend element 15 1 uit de derde 

1 SE 15: Bij de ontwikkeling van het plangebied Oude Rijnzone (zie plankaart) moet de verstedelijking (wonen en werken) in 
financiële zin bijdragen aan de realisering van herstructurering, infrastructuur, groen en water. 
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partiële streekplanherziening Zuid-Hol land Oost Oude Rijnzone. Het OSK is opgebouwd vanuit de 
uitvoeringsplannen die per cluster zijn opgesteld (bijlage 2). Als voorbereiding op het OSK heeft een 
herijking van de Integrale Businesscase (IBC) plaatsgevonden. De IBC is in 2008/2009 opgesteld en 
vormde toen de basis voor de aanvraag Nota Ruimtemiddelen. De berekeningen zijn in 2010 door 
gemeenten geactual iseerd. 

De a lgemene programmat ische afspraken uit de Transformatievisie, bedri jventerreinenstrategie en 
IBC worden in het OSK geactual iseerd en concreter vastgelegd. Heldere regionale afspraken over 
programmering van woningbouw en bedri jventerreinen zijn noodzakeli jk voor het economisch 
funct ioneren van de Oude Rijnzone en om onderl inge concurrentie te voorkomen. Tweede belangrijke 
reden voor het maken van regionale programmatische afspraken is de verdeling van de regionaal ter 
beschikking staande middelen. De middelen zijn beschikbaar in de periode 2010 - 2015. 
Programmatische afspraken zijn de basis voor een eerli jke verdel ing en een goede planning van de 
verdel ing van de middelen. Voor de Nota Ruimtemiddelen geldt bovendien de voorwaarde dat voor 31 
december 2014 met de uitvoering moet zijn gestart. Door de Stuurgroep Oude Rijnzone is besloten 
dat alleen de clusters die door het ministerie zijn opgenomen in de beschikking over de middelen Nota 
Ruimtebudget, in aanmerking kunnen komen voor middelen uit het RIF: 

1. Noordoever Oude Rijn (herstructurering Lage Zi jde); 
2. A lphen-West Ri jnwoude-Oost wonen, werken en bereikbaarheid (herstructurering 

Hoogewaard en Ri jnhaven en Maximabrug); 
3. Ri jnwoude wonen en groen (groen); 
4. Bodegraven wonen en groen (groen); 

In hoofdstuk 3 van dit OSK is de verdeling uit het RIF in bedragen vastgelegd. 

1.2 Perspectief 
Het gaat in de planvorming voor de Oude Rijnzone om een langetermijnperspectief, tot ten minste 
2020. Het eerste OSK concentreerde zich op de periode 2010 - 2015, omdat dit de periode is 
waarvoor middelen uit de Nota Ruimtebudget beschikbaar zijn die door de Oude Rijnzone verdeeld 
moeten worden. Dit derde OSK beschouwt de periode 2013 en 2014. Doel van het OSK is de 
programmering, planning, onderl inge afstemming en kwali tei tsbewaking van het programma Oude 
Rijnzone. Het OSK biedt de basis voor een adequate verdel ing van de regionaal ter beschikking 
staande middelen, waaronder de middelen uit de Nota Ruimtebudget. In 2013 vindt een evaluatie van 
de werking van de regeling plaats. Daarbij wordt ook het toekomstperspect ief na 2014 meegenomen. 

In de Samenwerk ingsovereenkomst Oude Rijnzone, getekend op 27 november 2008, zijn afspraken 
over ruimteli jke kwaliteit, afstemming en programmering van wonen, werken en infrastructuur 
vastgelegd. Over het onderdeel werken zijn deze afspraken in de Stuurgroep Oude Rijnzone 
uitgewerkt. In de paragrafen 2.3 tot en met 2.6 staan de a lgemene afspraken voor het gehele 
programma Oude Rijnzone. 

In de Samenwerk ingsovereenkomst is overeengekomen dat de uitvoering van het programma 
plaatsvindt in clusters. Het programma tot 2015 is vastgelegd in de IBC en de actualisatie daarvan. In 
paragraaf 2.7 is het programma en de fasering van het programma 2010-2015 per cluster vastgelegd. 
In de Samenwerk ingsovereenkomst zijn ook de programmaonderdelen genoemd die in de periode 
2015 - 2020 uitgevoerd worden. De afronding van de programmaonderdelen zal in enkele gevallen na 
2015 plaatsvinden. 

Toelichting: Bij de goedkeuring van bestemmingsplannen en bij de afgifte van verklaringen van geen bedenkingen dient 
overeenstemming te bestaan over het planologische arrangement op streekplanniveau (ruimtelijke afspraken, programmering 
en monitoring), over de financiële uitvoeringsafspraken tussen de betrokken partijen en over de afspraken met het Rijk ter 
zekerstelling van de uitvoering van het plan benodigde rijksbijdragen. De bij de uitvoering betrokken partijen dienen een 
gezamenlijke ontwikkelingsstrategie ontwikkeld te hebben waar het planologisch arrangement bewaakt wordt, opdat van daaruit 
bewaakt kan worden dat plannen van gemeenten optimaal bijdragen aan het realiseren van de opgaven met betrekking tot het 
bereiken van de in het plangebied nagestreefde ruimtelijke kwaliteit (door herstructureren van bedrijventerreinen, verbeteren 
van infrastructuur, realiseren van groen en water). Er kan pas met de realisering van nieuwe bedrijventerreinen in dit plangebied 
begonnen worden, als de in het kader van het uitvoeringsprogramma te maken afspraken een hoge mate van zekerheid bieden 
over de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Deze afspraken dienen regelmatig op provinciaal niveau en in 
Groene Hartverband afgestemd te worden. 
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Het totale programma tot 2020 bestaat uit: 

Groenendijk werken en bereikbaarheid > Bedrijventerrein Groenendijk/Barrepolder incl. groene 
inpassing (afhankelijk van uitkomst studie 
ontvangstlocatie Vliko 6 hectare voor 2015; 12 hectare na 
2015 of 18 hectare na 2015) 

> Kwaliteitsverbetering oevers (Oosthoek Rijnekeboulevard 
4 hectare voor 2015) 

Groenendijk wonen en groen > Woningbouw Groenendijk (ca 625 woningen na 2015) 
> Waterstructuur (na 2015), groene venster (36 hectare) (na 

2015) 
Rijnwoude wonen en groen > Woningbouw Westvaartpark (ca 280 woningen na 2015) 

V Groene inpassing Westvaartpark (14 hectare na 2015) 

Alphen - Rijnwoude wonen, werken en 
bereikbaarheid 

> Herstructurering Hoogewaard (27 hectare deels voor 
deels na 2015) 

> Herstructurering Rijnhaven (54 hectare voor 2015, 54 
hectare na 2015) 

V Woningbouw Rijnpark 1 en 2 (ca 280 voor '15, 520 - 620 
hectare na '15) 

> Bedrijventerrein Hoogewaard (9 hectare na 2015) 
> Bedrijventerrein Prinsenschouw (10 hectare na 2015) 
> Groenzone Koudekerk (23 hectare, deels voor, deels na 

2015) 
> Oeververbinding Oude Rijn (voor 2015) 
> Kwaliteitsverbetering oeverlocaties Oude Rijn (deels voor, 

deels na 2015) 
> Aanvullende infrastructuur (kleine rondweg Gnephoek, 

Leidsche Schouw/spoorlijn, Leidsche Schouw/N11, halte 
Alphen west RGL na 2015) 

Alphen Oost - Bodegraven > Kwaliteitsverbetering oevers (deels voor, deels na 2015) 
> Groene venster Zwammerdam (6 hectare voor 2015)) 
> Recreatieve verbindingen waaronder Limes route (deels 

voor, deels na 2015) 
> Groene venster Bodegraven (na 2015) 
> Groene inpassing bedrijvenpark Rijnhoek (voor 2015) 
> OTA/N207/bedrijventerrein Steekterpoort (2 hectare voor 

2015, 9 hectare 2015-2020) 

Bodegraven Broekvelden en bereikbaarheid > Herstructurering en intensivering (36 hectare voor 2015) 
voor verbetering van zichtbaarheid, bereikbaarheid, 
algehele beeldkwaliteit en openbare ruimte (voor 2015). 

2 
Op enkele punten wordt afgeweken van het programma zoals vastgelegd in de Transformatievisie focus Oude Rijn 2020, de 

Samenwerkingsovereenkomst en de Integrale Businesscase. Door fasering zal een groot deel van de woningbouw pas na 2020 

ontwikkeld worden. Het bedrijventerrein Prinsenschouw wordt pas na 2015 ontwikkeld. 
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Bodegraven wonen en groen > Groene afronding bodegraven Oost (12 hectare voor 
2015) 

> Bedrijventerrein Groote Wetering II (4,5 hectare na 2015) 
> Werklint (4,9 hectare) + kwalitatieve herstructurering 

achter-laatlocaties Nieuwerbrug (voor 2015) verbetering 
landschappelijke inrichting en recreatieve verbindingen 
(waaronder mogelijk een pontje bij Wierickerschans) 
Venster Bodegraven - Woerden in samenhang met 
realisatie Ecologische Hoofdstructuur/EHS in het verband 
van het Veenweideconvenant Gouwe-Wiericke en 
kwaliteitsverbetering oeverwallen Oude Rijn (na 2015) 

Noordoever Oude Rijn > verbetering landschappelijke inrichting en recreatieve 
verbindingen 

> herstructurering bedrijventerrein Lage Zijde (van 6 
hectare naar 3,4 hectare) 

> Bezoekerscentrum Groene Hart 

Totaal 2010-2015 2015-2020 Totaal 

herstructurering 
bedrijventerrein: 

100 hectare. 99 hectare. 

Totaal 

nieuw 
bedrijventerrein: 

12,9 hectare. 44,5 hectare. 

Totaal 

woningen: 280 woningen. ca. 1450 woningen. 

Totaal 

groen: 32 hectare. 59 hectare. 

1.3 Ruimtelijke kwaliteiten duurzaamheid 
In de Samenwerk ingsovereenkomst zijn de a lgemene afspraken vastgelegd over Ruimteli jke Kwaliteit. 
Het rapport "Ruimteli jke Kwaliteit Oude Rijnzone" geeft ui tgangspunten en richtlijnen voor de 
Ruimteli jke Kwaliteit in de Oude Rijnzone. Gemeenten nemen het rapport "Ruimteli jke Kwaliteit Oude 
Rijnzone" voor hun ruimtelijk beleid voor de Oude Rijnzone als vertrekpunt. Onder andere op basis 
van het rapport worden beeldkwali tei tplannen en uitvoeringsplannen opgesteld voor de nieuw te 
ontwikkelen woon - en werklocat ies. Daarbij moeten de volgende richtlijnen en/of toetsingscriteria in 
acht worden genomen: 

1. laat de ondergrond in het ontwerp doorkl inken; 
2. versterk de noord-zuid relaties; 
3. zet in op behoud en versterken van zichtl i jnen haaks op 

de rivier; 
4. versterk de openbaarheid van de oevers / herstel het 

jaagpad; 
5. menging van maat en schaal, van 'korrel ' ; 
6. beleving vanaf spoor / weg / water; 
7. maak ruimtelijk hoogwaardig overgangen tussen 

stad/dorp en aanl iggend landelijk gebied; 
8. versterk de toegankel i jkheid van het gebied 
9. pas de werk landschappen in; 
10. hergebruik het industrieel erfgoed; 
1 1 . respecteerd de dorpse architectuur en 
12. koester unica's. 

Deze richtlijnen en toetsingscriteria worden in het rapport "Ruimteli jke kwaliteit" Oude Rijnzone in 
hoofdstuk 7 toegelicht. Het rapport is als bij lage (9.4) aan het OSK 2012 toegevoegd. 

Groenblauwe kwaliteit 
De opgave van de groenstructuur in de Oude Rijnzone is het versterken en het verbinden van de 
Oude Rijnzone met het oml iggende Groene Hart. Van belang is het handhaven en versterken van de 
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open groene vensters langs de Oude Rijn en de zorgvuldige vormgeving en inrichting van de randen 
van de vensters en nieuwe rode ontwikkel ingen. Aanpak van rommelige oeverlocaties en het creëren 
van doorzichten op de Oude Rijn maken onderdeel uit van het programma. Dat richt zich dus erg op 
het verbeteren van zichtl i jnen. Ook maakt het verbeteren van de recreatieve verbindingen met het 
omringende Groene Hart, waaronder pontjes over de Oude Rijn, onderdeel uit van het programma. 

Aan de realisatie van nieuwe locaties voor wonen en werken is een groenopgave gekoppeld, waarvan 
de omvang in verhouding staat van de betreffende locatie. In bestemmingsplannen voor de nieuwe 
woon - en werkgebieden wordt rekening gehouden met tenminste 15% van de bruto oppervlakte voor 
groen en water. 

Meervoudig ruimtegebruik 
Uitgangspunt voor inrichting en herinrichting van nieuwe en bestaande bedri jventerreinen is intensief 
en meervoudig ruimtegebruik. Herstructurering is gericht op een ruimtewinst van tenminste 10%. Bij 
inr ichtingsplannen voor bedri jventerreinen wordt aandacht besteed aan bouwhoogten, passend bij 
intensief ruimtegebruik, segmenter ing van de terreinen voor een goede omgevingskwali teit en 
landschappel i jke inpassing en mobil i tei tsmaatregelen (zoals vervoermanagement en bereikbaarheid 
met het OV). Bij de inrichting is meerlaags parkeren (parkeren op of onder de bebouwing), dan wel in 
een gezamenl i jke (meerlaagse) parkeervoorziening uitgangspunt. Bij het opstellen en uitvoeren van 
herinrichtingsplannen worden kansen voor energiebesparing en duurzame energie in beeld gebracht. 

1.4 Werken 
Een van de speerpunten van de Oude Rijnzone is herstructurering van bedri jventerreinen. Het 
aanpakken van de verouderde bedri jventerreinen heeft prioriteit. Zuinig ruimtegebruik is het 
uitgangspunt. Er zal daardoor nauweli jks nieuwe uitgifte zijn en bij herstructurering wordt ruimtewinst 
geboekt. De SER-ladder wordt daarom in regionaal verband toegepast. Op basis van de SER-ladder 
gaat herstructurering vóór nieuwe uitgifte en wordt de aanleg van nieuwe terreinen planmatig 
gekoppeld aan de herstructureringsopgaven van bestaande locaties. 

Regionale samenwerking is noodzakeli jk om tot een gezonde markt voor bedrijven te komen in de 
Oude Rijnzone. Een goede afstemming van vraag en aanbod in de verschil lende sectoren is daar een 
belangrijk onderdeel van. Daarom zijn afspraken over segmenter ing en inkleuring van terreinen nodig. 
De bedri jventerreinenstrategie Oude Rijnzone - Rijnstreek 2008-2020 (Ecorys 2009) 3 biedt de basis 
voor de afspraken over programmering van bedri jventerreinen. 

3 
De gemeenteraad van Rijnwoude heeft de bedrijventerreinenstrategie Oude Rijnzone - Rijnstreek 2008-2020 niet 

vastgesteld. 
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Opvang ruimtevraag conform SER-ladder 2008-2015 

I. Bestaand aanbod 
hertriivenrerreinen 

IV. Zacht aanbod 
Nieuws terreinen 

Totaal: 29 ha 
own Business Cenl 

De Schans 
Hoorn West 

Molenwetering 
Heimanswetering 

Rijnhoek 
Wilgenlaan 

Totaal: 8 ha 
Steekterpoort 

Werklint 

Opgave 
Oude Rijnzone 

Rijnstreek 
2008-2015 

54 ha 
I I I . Hard aanbod 
Nieuwe terreinen 

I I . Herstructurering 

Nieuw uitgeefbaar totaa 
Koeleman 

Hoogewaard (Agrifirm) 
Rijnhaven 

Broekvelden 
Oosthoek 

Totaal: 13 ha 
Drechthoek fase 2 

Prinsenschouw-Zuid* 
Groenendijk-Oost 

Opvang ruimtevraag conform SER-ladder 2016-2020 

IV. Zacht aanbod 
Nieuwe terreinen 

Totaal: 25 ha 
Steekterpoort 

Groote Wetering I I * 
Terreinen Nieuwkoop 

Hoogewaard fase 1 

T 
I I I . Hard aanbod 
Nieuwe terreinen 

Totaal: 12 ha 
Groenendijk-Oost 

I. Bestaand aanbod 
bedrijventerreinen 

Geen 

Opgave 
Oude Rijnzone 

Rijnstreek 
2016-2020 T 

I I . Herstructurering 

Ruimtewinst totaal: 7 ha 
Hoogewaard 

Rijnhaven 

tabellen SER ladder uit bedrijventerreinenstrategie Oude Rijnzone-Rijnstreek 2008-2020* 

4 . . . . . 
*Wijzigingen t.o.v. regionale bedrijventerreinenstrategie: 



In aanvull ing op de Transformatievisie en regionale bedri jventerreinenstrategie zijn in de stuurgroep 
Oude Rijnzone de afspraken gemaakt, die reeds in het eerste OSK zijn vastgelegd. 

Afspraak over uitgifte en herstructurering (hoeveelheid, tempo en samenhang) 
1. Bij de uitgifte van nieuwe terreinen voor bedri jven wordt de SER ladder gevolgd en wordt in 

regionaal verband bezien of vestiging op een van de bestaande terreinen mogelijk is. Op basis van 
de SER-ladder wil len we eerst kijken of herstructurering mogeli jk is en daarna pas naar de optie 
voor nieuwe uitgifte. Ook wordt de aanleg van nieuwe terreinen planmatig gekoppeld aan de 
herstructurer ingsopgave van bestaande locaties. Ook stemmen de gemeenten de plannen voor 
ontwikkel ing van nieuwe terreinen qua fasering en omvang op elkaar af. 

2. Afspraken over ruimtewinst en intensief ruimtegebruik 
3. Bij nieuwe uitgifte van terreinen wordt het ruimtebeslag beperkt en geoptimaliseerd door intensief 

ruimtegebruik, zoals meerlaags bouwen, voldoende dichtheid, ondergronds of gezamenli jk 
parkeren et cetera. Hierdoor wordt de netto opbrengst hoger en is er bruto minder ruimte nodig. Bij 
de start van de ontwikkel ing worden over deze punten per locatie afspraken gemaakt met de 
bedri jven. 

4. Bij herstructurering van bedri jventerreinen wordt het ruimtegebruik intensiever benut door 
maatregelen als meer laags bouwen, voldoende dichtheid, ondergronds of gezamenli jk parkeren et 
cetera. Hiermee wordt in principe tien procent ruimtewinst geboekt. Dit is soms moeili jk te 
realiseren vanwege beperkende mogel i jkheden in de bestaande situatie. Daarom kan hiervan 
gemot iveerd worden afgeweken. 

5. Afspraken over ruimte voor hogere milieu categorieën (HMC) en ruimte-extensieve bedri jven 
(segmenter ing). 

6. Gelet op de noodzaak voor de regio om keuzes te maken waar vestiging van bedri jven met 
mil ieucategorie hoger dan 3 terecht moeten kunnen, spreken de gemeenten af dat de terreinen 
Barrepolder, Hoogewaard, Molenweter ing, Schans, Broekvelden (voor zover daar nog ruimte is) en 
het Werkl int (afhankeli jk of dit doorgaat en de categorie van de daar beoogde bedri jven) met 
voorrang voor deze categorieën gebruikt worden. Het gaat voornameli jk om bedri jven met een 
regionale functie uit de sector Industrie & Bouw. 

7. Daarnaast maken gemeenten afspraken over de mogel i jkheden voor vestiging van grotere en 
ruimte-extensieve bedri jven zoals uit de sector Transport & Logistiek. 

8. Op gemengde bedri jventerreinen worden grote zelfstandige kantoren (groter dan 750 m 2 bvo) 
geweerd. Er is beperkt ruimte voor kleine kantoren, die horen bij de bedrijven op dat terrein. 

9. Afspraken over kwaliteit, inrichting en beheer. 
10. Gemeenten maken bij de uitgifte en de herstructurering van bedri jventerreinen afspraken met de 

bedri jven, dat duurzaam onderhoud en beheer voor de toekomst goed geregeld wordt. Dit kan 
bijvoorbeeld via parkmanagement. 

11 . Ruimteli jke kwaliteit inclusief groene en/of blauwe voorzieningen en afronding krijgen voldoende 
aandacht bij herstructurering en bij de inrichting van nieuwe terreinen. Daarnaast is gelet op de 
ruimteli jke kwaliteit de verschi jningsvorm van de bedri j fsgebouwen van belang, ook als de functie 
gemengd is. Dit wordt vastgelegd in beeldkwaliteitplannen. Doel is om rommelige beeldvorming te 
voorkomen. 

12. Bij de uitgifte van kavels maken gemeenten, voor zover dat binnen de Europese 
aanbestedingsregels past, afspraken met bedri jven over de termijnen van ontwikkel ing en 
inrichting daarvan. Doel van de ontwikkelingsverplichting is dat er zuinig met beschikbare ruimte 
wordt omgegaan en er niet onnodig lang opties op gronden worden genomen die niet ontwikkeld 
worden. 

13. Afspraken over regionale samenwerking bij de aansturing en uitvoering. 
14. In de periode tot 2015 concretiseren de gemeenten de afspraken. Gemeenten maken regionaal 

afspraken over grondpri jzen, toepassing SER-ladder, planning uitgifte in relatie tot herstructurering. 
De regio is hierbij groter dan enkel de Oude Rijnzone. 

15. De realisatie van de herstructurering en de uitgifte en de vulling van de nieuwe terreinen wordt 
regionaal gemonitord. 

Inmiddels is besloten Prinsenschouw niet voor 2015 tot ontwikkeling te brengen, waarmee het terrein tot het zachte aanbod 2016-2020 is 
gaan behoren. 
Bestemmingsplan Bodegraven Oost met daarin Groote Weetering I I is in 2011 vastgesteld, waarmee het terrein tot het harde aanbod is gaan 
behoren. 
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1.5 Wonen 
Binnen de Oude Ri jnzone is ruimte voor kleinschalige verstedeli jking. Uitgangspunt bij de keuze voor 
nieuwe woonlocat ies is: 

• Aansluit ing bij bestaande voorzieningencentra in de kernen en gemeenten. Voorzieningen zijn 
daardoor bereikbaar voor bewoners en houden voldoende draagvlak en deze keuze voorkomt 
extra ruimtebeslag in het Groene Hart. 

• Nieuwe locaties zo veel mogeli jk concentreren rond knooppunten of haltes van het openbaar 
vervoer. 

Partijen maken afspraken over programmering voor de uitvoering en maken afspraken over fasering 
van de uitgifte van woningbouwlocat ies binnen het plangebied voor de Oude Rijnzone. Partijen 
houden de woningbouwprogrammer ing afgestemd met de regionale woonvisies. In overeenstemming 
met de provinciale woonvis ie wordt in de gehele Oude Rijnzone gebouwd voor diverse 
inkomensgroepen en gezinssamenstel l ingen. Voor het percentage sociale woningbouw moeten 
gemeenten het percentage vaststel len op basis van de lokale behoefte. 

Op 12 oktober 2011 hebben Provinciale Staten de woonivis ie 2011-2020 vastgesteld. In deze visie 
worden de kaders neergezet voor de regionale woningopgave. In het Groene Hart dient een 
plancapaciteitsreductie te worden doorgevoerd. De Regio Holland-Rijnland dient hierover een 
regionale visie op te stellen. Holland-Rijnland zal hierover in het najaar van 2013 een besluit nemen. 
Deze regionale visie kan invloed hebben op de fasering van de verschi l lende woningbouwplannen 
binnen De Oude Rijnzone. 

1.6 Infrastructuur 
In het programma Oude Rijnzone tot 2015 is de oeververbinding over de Oude Rijn (Maximabrug) 
opgenomen. Overige infrastructurele maatregelen, zoals de aansluit ing Leidsche Schouw/N11 is 
vooralsnog niets opgenomen in het programma. 
Over de kruising Leidsche Schouw/Spoor zijn in het kader van HOV-net Noord afspraken gemaakt. 
Vanuit het project HOV-net Noord, als vervanger van de Rijn Gouweli jn zijn ook afspraken gemaakt 
over de ongeli jkvloerse aansluit ing van de Burgemeester Smeetsweg met de N 1 1 . 
De beoogde halte bij Pr insenschouw wordt voorlopig niet gereal iseerd. Dit kan voor de toekomstige 
segmenter ing van het beoogde bedri jventerrein Pr insenschouw gevolgen hebben. 
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2 Programmering 2012-2014 per cluster 
In dit hoofdstuk is de programmering voor de periode 2012-2014 per cluster vastgelegd, met een 
doorkijk naar de periode tot en met 2020. Per cluster wordt tevens ingegaan op de f inanciën en de 
risico's. 

In de Stuurgroep Oude Rijnzone zijn mijlpalen vastgesteld waarmee de voortgang in het cluster 
gemonitord wordt. Bij een aantal mijlpalen staat een *. Deze markering staat alleen bij clusters die 
f inanciële middelen uit het RIF kunnen ontvangen. Deze markering geeft aan dat er aanspraak op de 
middelen gemaakt kan worden als de i jkmomenten gehaald zijn. De mijlpalen met deze markering 
geven ook het moment aan waarop de uitvoering voor dat projectonderdeel niet meer gestopt kan 
worden. Als mij lpalen niet worden gehaald, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het bedrag 
uit het RIF waarop een cluster beroep kan doen. Dat geldt niet als er zich onvoorziene geval len 
voordoen. 

2.1 Cluster Groenendijk werken en bereikbaarheid 
Programmering 

• Bedri jventerrein Groenendijk/Barrepolder, 12 hectare na 2015 
• Herstructurering Oosthoekterrein 4 hectare; 
• Revital isering Rijneke Boulevard incl. oever Oude Rijn; 
• Ontwikkel ing Nieuw Werklust 

Planning 
Voor monitoring van de voortgang in het cluster Groenendijk 
werken en bereikbaarheid zijn de volgende mijlpalen afgesproken: 
Barrepolder: 

• door de afzonderl i jke gemeenteraden vastgesteld masterplan; 
• door de afzonderl i jke gemeenteraden vastgestelde 

structuurvisie; 
• door de gemeenteraad van Ri jnwoude vastgesteld 

bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan bedrijventerrein 
Barrepolder, inclusief groene inpassing; 

• door de gemeenteraad van Zoeterwoude vastgesteld 
bestemmingsplan Barrepolder; 

• door het col lege van B & W van Zoeterwoude vastgesteld 
wi jzigingsplan ten behoeve van de ontsluit ingsweg; 

• overeenkomst met ontwikkelaar over realisatie bedrijventerrein Barrepolder, ontsluiting 
tot (ongeli jkvloerse) aansluit ing N11 en groene inpassing*; 

Kwaliteitsverbetering oevers Oosthoek/Ri jneke Boulevard: 
• door de afzonderl i jke gemeenteraden vastgesteld masterplan; 
• door de afzonderl i jke gemeenteraden vastgestelde structuurvisie; 
• door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld bestemmingsplan voor Oosthoek/Ri jnekeboulevard; 
• door de gemeenteraad van Ri jnwoude vastgesteld bestemmingsplan Rijneke- boulevard 

inclusief Nieuw Werklust; 
• vastgestelde real isatieovereenkomst met bedrijven en eventuele ontwikkelaar(s) over 

investeringen in Ri jnekeboulevard*; 
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[3.1 C lus te r G r o e n e nd i j k W e r k e n en be re i kbaarhe id ~j 

Wat hebben we 
bereikt tm 2012 

Wat gaan we doen in 
2013 

Wat gaan we doen in 2014 

Barrepolder inclusief, 
groene inpassing. 

> Geen activiteit > Geen activiteit >Geen activiteit (e.e.a. 
afhankelijk van besluit Vliko) 

Oosthoekterrein 
(Zoeterwoude) 

> Bestemmingsplan 
vastgesteld 

> Afronden Herstructurering 

Revitalisering Rijneke 
Boulevard 

> (Zoeterwoude) 
> Revitalisering 
RijnekeBoulevard 
> Samenwerkings
overeenkomst ondertekend, 
eigenaren met gemeente 
Zoeterwoude, voor de 
uitwerking van 
Rijnekeboulevard (fase 1 
revitalisering) 

> (Zoeterwoude) 
> Revitalisering 
Rijnekeboulevard 

Ontwikkeling Nieuw 
Werklust 

> Randvoorwaarden 
herontwikkeling 

> Exploitatieovereenkomst 
herontwikkeling 
> Vaststellen bestemmingsplan 

Financiën 
Bedrijventerrein Barrepolder 
Het bedri jventerrein wordt minimaal budgetneutraal gereal iseerd. De aanleg van de ontsluit ingsweg 
via het terrein van Heineken wordt bekostigd uit de ontwikkeling van het nieuwe plan. De gemeente 
Leiden is bereid bij te dragen als bedri jven uit Leiden naar het terrein worden verplaatst. De gemeente 
spant zich in ook in voor een bijdrage als bedri jven uit de regio naar het bedrijventerrein worden 
verplaatst. 

Rijneke Boulevard/Oosthoek/Nieuw Werklust 
De ontwikkel ingen van de Rijneke Boulevard, het Oosthoekterrein en Nieuw Werklust vragen 
investeringen van de marktpart i jen zelf. Voor de gemeenten zijn er geen kosten. De investeringen in 
de ruimteli jke kwaliteit van de Rijneke Boulevard, Oosthoek en Nieuw Werklust moeten passen 
afspraken die we hebbben gemaakt over de kwaliteit van de Oude Rijnzone. Daarnaast is het 
belangrijk dat ze aansluiten bij de betreffende ondernemingen. 

R i s i c o ' s 
Bedrijventerrein Barrepolder 
De Barrepolder kan er alleen komen als de lokale en regionale infrastructuur op tijd klaar is. Dit geldt 
vooral voor de ongeli jkvloerse aansluit ing met de N 1 1 . Is de aansluit ing niet op tijd klaar, dan loopt de 
ontwikkel ing Barrepolder vertraging op. Ook is het mogeli jk dat de ontwikkel ing dan minder geld 
opbrengt. Een andere ongeli jkvloerse aansluit ing die van belang is, is van de Burgemeester 
Smeetsweg op de N 1 1 . Hierover zijn bij het HOV-net Noord afspraken gemaakt, waarbi j de Provincie 
Zuid-Hol land verantwoordel i jk is voor de de aanleg. 

De gemeente Ri jnwoude gaat er vanuit dat er geen bedri jven in de hoge mil ieucategorie in de 
Barrepolder worden gevest igd. 
Gemeenten Zoeterwoude en Ri jnwoude vinden dat de ontwikkel ing inclusief ontsluiting, 
kostenneutraal moet plaatsvinden. De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft uitgesproken ook geen 
geld beschikbaar te stellen voor deze ontwikkel ing. De gemeente Ri jnwoude voert facil i terend 
grondbeleid. De kosten verhaalt de gemeente op de init iatiefnemers. 
De ontwikkel ing van het bedri jventerrein Barrepolder vindt plaats na 2015, net als bij de 
samenwerk ingsovereenkomst Oude Rijnzone, de bedri jventerreinenstrategie Oude Rijnzone -
Rijnstreek 2008 -2020 en de IBC. Voor ontsluit ing van het bedri jventerrein via een paral lelweg langs 
de Rijn Gouwel i jn naar de Burgemeester Smeetsweg moet Heineken meewerken. 
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Rijnekeboulevard/Oosthoek/Nieuw Werklust 
Vanuit het RIF of ontwikkel ing van bedrijventerrein Barrepolder vindt er geen bijdrage plaats aan de 
revitalisering van de Ri jnekeboulevard, de herstructurering van het Oosthoekterrein en ontwikkeling 
van Nieuw Werklust. Gemeenten wil len een facil iterend beleid voor de ontwikkeling van de oevers. 
Een goed toetsingskader voor ruimteli jke kwaliteit is daarom essentieel. De ontwikkel ingen vinden 
al leen plaats als de marktparti jen wil len investeren. Zijn de marktparti jen niet of onvoldoende bereid te 
investeren, dan verbetert de kwaliteit niet. Dat geldt ook voor de eigenaar van Nieuw Werklust; 
belangri jke delen van de voormal ige dakpannenfabriek moeten gerestaureerd en anders kan de 
gewenste revitalisering en transformatie niet van de grond komen. 

2.2 Cluster Groenendijk wonen en groen 
Programma 

• won ingbouw Groenendijk ca 625 woningen 
• groene venster Ri jnwoude tussen Hoogeveensevaart en 

Westvaart (36 hectare) 
• f ietsroute door groene venster 

Planning (geheel na 2015) 
Voor monitoring van de voortgang in het cluster Groenendijk wonen 
en groen zijn de volgende mij lpalen afgesproken: 

• door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan 
• overeenkomst met ontwikkelaars 
• verkenning en realisatie f ietspad 

Wat hebben we bereikt 
t/m 2012 

Wat gaan we doen in Wat gaan we doen in 
2013 2014 

Woningbouw 
Groenendijk 

> Er zijn geen 
ontwikkelingen geweest. 

> Voorlopig geen activiteiten 

Groene venster > Er zijn geen 
ontwikkelingen geweest. 

> Voorlopig geen activiteiten 

Fietsroute > Er zijn geen 
ontwikkelingen geweest. 

> Voorlopig geen activiteiten 

Financiën 
In het programma is een eis voor een hogere kwaliteit van de omliggende natuur. De kosten hiervoor 
moeten betaald worden uit de opbrengsten van de woningverkoop. Gemeente Ri jnwoude en het 
Hoogheemraadschap maken afspraken over de uitvoering van de woonlocat ie Groenendijk en het 
aanl iggende regionaal groenverband ten oosten van de Westvaart. Het Hoogheemraadschap van 
Rijnland werkt in technische en financiële zin mee aan de aanleg van de kade. 
Het f ietspad is opgenomen in het provinciaal f ietspadenplan. 

R i s i c o 
Het ambit ieniveau moet nog worden bepaald. Dat gebeurt pas als het project start. Eerder zijn echter 
al ui tgangspunten opgesteld, die zijn gebaseerd op de richtlijnen voor de ruimtelijke kwaliteit in de 
Oude Rijnzone. Gezien de economische ontwikkel ingen kan het zijn dat daar niet aan wordt voldaan. 
Bovendien kunnen de f ietsroute en de verbeterde groenvoorzieningen er alleen komen, als de 
eigenaren van de gronden meewerken aan de ontwikkel ingen. 
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2.3 Cluster Rijnwoude wonen en groen 
Programma 

• woningbouw Westvaartpark (ca. 280 woningen) 
• groene venster Ri jnwoude tussen Westvaart en 

Woningbouw (14 hectare) 
• langzaamverkeerverbinding door Groene venster 

(zie Groenendi jk wonen en groen) 

Planning 
Voor monitoring van de voortgang in het cluster Ri jnwoude wonen 
en groen zijn de volgende mij lpalen afgesproken: 

• door de gemeenteraad vastgesteld 
bestemmingsplan 

• overeenkomst met ontwikkelaar(s)* 

Wat hebben we bereikt 
t/m 2012 

Wat gaan we doen in 
2013 

Wat gaan we doen in 2014 

Woningbouw 
Westvaartpark 

> Geen activiteit. > Overeenkomst met 
ontwikkelaar* 

> Nadere uitwerking 
planvorming. 

Groene venster > Geen activiteit. > Combinatie met 
ontwikkeling 
Westvaartpark. 

Langzaamverkeers-
verbinding 

> Geen activiteit. > Nog niet aan de orde. 

Financiën 
De groene inpassing van het Westvaartpark wordt betaald uit de woningbouw. In de exploitatie is 
geen rekening gehouden met de aankoop en het beheer van het groengebied. De aanleg van de halte 
en halteplein voor het HOV-net Noord worden betaald uit het fonds Bovenwijkse Voorzieningen. 
Eventuele extra kwaliteit voor het halteplein wordt dan uit de ontwikkel ing van het Westvaartpark 
bekostigd. 
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2.4 Cluster Alphen-West - Rijnwoude-Oost wonen, werken en 
bereikbaarheid 
Programma 
gemeente Ri jnwoude 

• won ingbouw Rijnpark 1 (400 woningen) 
• won ingbouw Rijnpark 2 (na 2015 400-500 woningen) 
• groene bufferzone Koudekerk 
• herstructurering Bedri jventerrein Hoogewaard 

(27 hectare) 
• uitbreiding Bedri jventerrein Hoogewaard 

(na 2015 9 hectare) 
gemeente Alphen aan den Rijn en gemeente Ri jnwoude 

• oeververbinding Oude Rijn (Maximabrug) 
• bedri jventerrein Pr insenschouw (na 2015) 

gemeente Alphen aan den Rijn 
• herstructurering Rijnhaven inclusief oevers 

(continuering 2015-2020) 
• infrastructuur ongeli jkvloerse kruising Leidsche 

Schouw/spoor en ongeli jkvloerse kruising Leidsche 
Schouw/N11 , halte west na 2015) 

Planning 
Voor monitoring van de voortgang in het cluster Alphen west/Ri jnwoude oost zijn de volgende 
mij lpalen afgesproken: 
Maximabrug: 

• door de gemeenteraden vastgestelde locatie (d.d. 29 maart 2012) 
• door de gemeenteraden vastgesteld bestemmingsplan 
• start onteigeningsprocedure 
• start aanbestedingsprocedure* 
• aanbesteding/gunning* 

Herstructurering Ri jnhaven en Hoogewaard 
• door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan incl. uitbreiding Hoogewaard 
• door de gemeenteraad vastgesteld projectbesluit 
• investeringsbeslissing voor aankoop van voor de herstructurering benodigde 

grond/vastgoed; 
• uitvoeringsplan herstructurering voor een deelproject 
• investeringsbeslissing van de gemeenteraad ten behoeve van inrichting openbare ruimte* 
• real isat ieovereenkomst met te verplaatsen bedrijf waarin verplaatsingsdatum is 

vastgelegd*, dan wel herstructureringsovereenkomst met eigenaar/ontwikkelaar waar in 
de datum realisering herstructurering ter plekke is vastgelegd* 

Rijnpark 1 en 2 
• door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan 
• real isat ieovereenkomst met projectontwikkelaar dan wel aankoop grond door gemeente* 
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Clus te r A l p h e n Wes t - R i j n w o u d e O o s t w o n e n , w e r k e n en be re ikbaarhe id ~j 

Gemeente Rijnwoude 

Wat hebben we bereikt t/m 
2012 

Wat gaan we doen in 2013 Wat gaan we doen in 
2014 

Woningbouw Rijnpark 
1, inclusief Groene 
buffer 

> Realisatieovereenkomst 
met projectontwikkelaar* 
(2010) 
> Stedenbouwkundig plan 
> Voorontwerp 
bestemmingplan ter visie 

> Vaststellen bestemmingsplan > Start bouw. 

Woningbouw Rijnpark 
2 

>Geen activiteiten. >Nog niet aan de orde, volgt op Rijnpark fase 1 

Herstructurering en 
uitbreiding bedrijven
terrein Hoogewaard 

> Herstructurerings-visie > DO stedenbouw 
> Beedkwaliteitsplan 
> Voorontwerp bestemmingsplan 
> Herstructureringsovereenkomst 
met eigenaren/ontwikkelaars 

> Vaststellen 
bestemmingsplan 
herstructurering en 
uitbreiding 
>start realisatie 

> Gemeente Alphen aan den Rijn en gemeente Rijnwoude 

Wat hebben we bereikt 
t/m 2012 

Wat gaan we doen in 2013 Wat gaan we doen in 
2014 

Maximabrug > Locatie vastgesteld door 
gemeenteraden (20 maart 
2012) 
> Ontwerp 
bestemmingsplan ter visie 
> Voorbereiding 
aanbesteding* 

> Vaststellen bestemmingsplan 
door gemeenteraden (Rijnwoude 
18 april 2013, Alphen aan den Rijn 
25 april 2013) 
> Start onteigeningsprocedure 
> Start Aanbestedingsprocedure 
Design & Construct* 

> aanbesteding en 
gunning D&C 

Bedrijventerrein 
Prinsen-schouw 

> Geen activiteiten > Geen activiteiten > Uitwerking 
oppakken in op te 
stellen masterplan 
AWRO 

V Gemeente Alphen aan den Rijn 

Wat hebben we bereikt 
t/m 2012 

Wat gaan we doen in 2013 Wat gaan we doen in 
2014 

Herstructurering 
Rijnhaven 

> Investeringsbeslising 
gemeenteraad inrichting 
openbare ruimte (dd?)?? 

> Uitvoering Rijnhavenwijzer 
> Ontwerp bestemmingsplan 
vaststellen 
> Investeringsbeslissing aankoop 
en herstructurering 
> Uitvoeringsplan herstructurering 

> Vaststellen 
bestemmingsplan 

Ongelijkvloerse 
kruising Leidsche 
Schouw / Spoor en 
Leidsche Schouw/N 11 

> Geen activiteiten > >na 2015 
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Financiën 
De aanleg van de oeververbinding wordt bekostigd uit bijdragen vanuit het RIF, de provincie Zuid-
Hol land, gemeenten Alphen aan den Rijn en Ri jnwoude. Gemeenten zoeken nog naar een maximale 
bi jdrage van private parti jen. De gemeente Alphen aan den Rijn neemt het initiatief om in de regio 
afspraken te maken over BDU bijdragen voor de brug. 

Voor de herstructurering van de Hoogewaard wordt een beroep gedaan op een bijdrage van de 
provincie Zuid-Hol land en bijdragen van het bedri j fsleven. Gemeentel i jke f inanciering wordt geregeld 
met de herstructureringsvisie. Gemeenten benutten alle mogel i jkheden om private partijen te 
betrekken bij investeringen. De herstructurering voor de Rijnhaven is in 2015 ongeveer halverwege. 
De herstructurering beslaat een uitvoeringsperiode die doorloopt tot ongeveeer 2020. De 
aanpassingen in de infrastructuur (Leidsche Schouw/spoor en Leidsche Schouw/N11 en een kleine 
rondweg in Alphen aan den Rijn) staan gepland voor na 2015. Hiervoor zijn geen middelen 
gereserveerd in de IBC. 

R i s i c o ' s 
De aanleg van de oeververbinding over de Oude Rijn - de 
Maximabrug - is een voorwaarde voor het slagen van de 
herstructurering en uitbreiding van Hoogewaard en voor de 
woningbouwlocat ies in het Oog van Koudekerk. Indien de 
f inanciering van de brug voor de gemeenten na bi jdragen van de 
provincie Zuid-Hol land en een bijdrage uit het RIF niet haalbaar 
blijkt, kan de herstructurering Hoogewaard slechts in beperkte 
mate plaatsvinden. 

Eerste voorwaarde voor de herstructurering Rijnhaven is 
zekerstel l ing van de gevraagde bijdrage uit het RIF. Tweede 
voorwaarde is de vaststell ing van de herstructureringsvisie met 
gemeentel i jke investeringsbeslissing. Wels lagen van de 
herstructurering Ri jnhaven staat of valt met de rol die eigenaren 
en bedri j fsleven pakken, naast de investeringen en het facil iterend 
beleid van de gemeente. Voorwaarde voor de herstructurering 
Hoogewaard is zekerstel l ing van de provinciale subsidie. 

2.5 Cluster Alphen-oost Bodegraven 
Programma 

• kwaliteitsverbetering oevers Oude Rijn 
• groene venster Zwammerdam (6 hectare) 
• recreatieve verbindingen waaronder Limes route 
• bedri jventerrein Steekterpoort II (9 hectare 2015). 

Planning 
Voor monitoring van de voortgang in het cluster Alphen-oost Bodegraven zijn de volgende mij lpalen 
afgesproken: 
Recreatieve zone zes hectare (afhankelijk van beschikbaarheid RodS middelen) 

• Door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan 
• Vastgesteld inrichtingsplan 
• Aankoopovereenkomst voor grond* 
• Aanbesteding/gunning van de inrichting 

Kwaliteitsverbetering oevers: 
• Vastgesteld bestemmingsplan 
• Bouwinit iat ieven van particulieren 

Bedri jventerreinen: 
• door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan; 

Uitgifte 
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clust^Alph"enTc^sfBo^g7av^ 

Wat hebben we bereikt 
t/m 2012 

Wat gaan we doen in 
2013 

Wat gaan we doen in 2014 

Kwaliteitsverbetering oevers > Initiatieven opgenomen 
in bestemmingsplan 
Limes 

> Vaststellen 
bestemmingsplan. 
> Provincie 
aanspreken op 
nakomen van 
gezamenlijke gestelde 
kwalitatieve 
doelstellingen in visies 
en plannen voor de 
ORZ. Dit is geen 
mijlpaal 

Groene venster Zwammerdam > Aankoop locaties is 
mislukt* 
> RodS middelen 
overgeheveld naar 
Bodegraven 

Recreatieve verbindingen > Project gestopt in 
verband met ontbreken 
financiële middelen. 

> Geen activiteiten 

Bedrijventerrein Steekterpoort > Ontwikkeling 
vastgelegd in 
bestemmingsplan 

>Pas na toezegging 
SER-ladder activiteit 
voor bedrijven om zich 
te vestigen 
> Bouw gemeentelijk 
afvalbrengstation 

> Pas na toepassing SER-
ladder activiteit voor 
bedrijven om zich te 
vestigen 

Financiën en r is ico 's 
In dit cluster wordt gestuurd vanuit een faci l i terende strategie en niet vanuit een actieve 
grondstrategie. Initiatieven van particulieren worden gest imuleerd en gefacil i teerd. Het f inancieële 
risico is daarmee gering. 
Het was de bedoeling dat de f inanciering van het groene venster Zwammerdam wordt betaald uit ILG 
subsidie, aangevuld met particuliere investeringen. Ook het groene venster Bodegraven wordt mede 
gefinancierd uit subsidie. Inmiddels is gebleken dat de aankoop voor het groene venster tussen 
Alphen en Zwammerdam onmogeli jk is. De RodS middelen zijn nu beschikbaar gesteld voor 
Bodegraven Oost. Resultaat is dat er geen f inanciële middelen zijn voor kwaliteitsverbetering/behoud 
van het groene venster tussen Alphen en Zwammerdam. 
Het programma met betrekking tot de recreatieve verbindingen is nog niet bepaald in ki lometrages en 
routering. Dat is mede afhankeli jk van sectorale (subsidie-)geldstromen, die nog niet zeker zi jn. De 
uitgevoerde planstudie door de Provincie naar recreatief f ietspad Limes heeft aangetoond dat het 
f ietspad niet binnen de beschikbare budgetten te realiseren is. 

Het programma kent als gevolg van de facil i terende aanpak geen bi jzondere financiële risico's. Door 
het verval len van de RodS middelen zijn geen f inanciële middelen beschikbaar voor de groene 
vensters. 
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2.6 Cluster Bodegraven Broekvelden 
Programma 

• Herstructurering en intensivering 
bedri jventerrein Broekvelden 

• Verbeteren van het zicht vanaf de A12 en 
de Broekveldselaan, aanpassing wegennet 
en duurzaam groen, reguleren en 
facil i teren van het parkeren 

Planning 
Voor monitoring van de voortgang in het cluster 
Bodegraven Broekvelden zijn de volgende mij lpalen 
afgesproken: 

• Door de raad vastgesteld bestemmingsplan L iujm 
• Eventueel herstructurerings-

overeenkomst(en) met bedrijven 
• Realisatie ingrepen in openbare ruimte 

Wat hebben we bereikt t/m 
2012 

Wat gaan we doen in 
2013 

Wat gaan we doen in 2014 

Herstructurering en 
intensivering 
bedrijventerrein 

> Ontwerp 
bestemmingsplan ter 
inzage 

> Vaststellen 
bestemmingsplan 

> Start realisatie 

Verbeteren zicht vanaf de 
A12 en Broekveldselaan, 
aanpassing wegennet en 
groen, parkeren 

> Planaanpassing met 
behoud van doelstellingen 

> Start realisatie 
> Uitvoering 
deelprojecten beveiliging 
en verduurzaming 

> Afronding deelprojecten 
beveiliging en 
verduurzaming 

Financiën 
In de business case wordt uitgegaan van een sluitend financieel cluster, zonder bijdragen uit het RIF. 
De kosten worden gedekt door bijdragen uit het Uitvoeringsfonds Herstructurering Bedri jventerreinen 
(UHB), bi jdragen van de gemeente Bodegraven voor de herinrichting en bijdragen uit het 
bedri j fsleven. 
Door de Raad Voor Handel en Industrie Bodegraven (RVHI) is een intentieverklaring afgegeven. 
Stand van zaken is dat er nog geen gebouwde parkeervoorziening wordt aangelegd. De 
parkeervoorziening wordt wel voorbereid in een nieuw bestemmingsplan. Het bedrijfsleven gaat deze 
parkeervoorziening te zi jner tijd zelf realiseren. 

R i s i c o ' s 
Het grootste risico is de huidige recessie. Daarmee loopt het cluster vertraging op, zijn er well icht 
tegenval lende kosten en nemen de mogel i jkheden en bereidheid van het bedrijfsleven af om mee te 
investeren. Randvoorwaarde bij het toegekende UHB-subsidie is uitvoering voor juli 2015. Indien de 
uitvoering niet voor juli 2015 plaatsvindt, zullen UHB-middelen verloren gaan. Gemeente en 
bedri j fsleven hebben een intent ieovereenkomst afgesloten over de bijdrage van het bedri j fsleven. Zij 
zijn nog in onderhandel ing over de definit ieve bijdrage. 
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2.7 Cluster Bodegraven wonen en groen 
Programma 
Het programma van het cluster Bodegraven wonen en groen bestaat uit de 
projecten: 
Groene Afronding 12 hectare en Groote Weter ing II, 4,5 hectare: 

• creëren landschappel i jke overgang met recreatieve en 
ecologische waarden tussen het landelijke gebied en de kern 
Bodegraven; 

• voorzien in beperkte uitbreiding van het bestaande 
bedri jventerrein Groote Weter ing. 

Venster Bodegraven - Woerden, bestaande uit drie nog abstracte 
hoofdopgaven resulterend in landschappel i jke verbeteringen en uitbreiding 
van het recreatief netwerk: 

• bebouwingsl int Oude Rijn: de lommerri jke doorzichten 
van de Oude Rijn; 

• de snelweg A12 van barrière tot toegangspoort; 
• het venster als geschakeerde openheid. 

Werkl int 4,9 hectare en kwalitatieve invulling achterlaatlocaties: 
• kwalitatieve herstructurering en verbetering van de leefbaarheid van de kern Nieuwerbrug 

en het lint langs de Oude Rijn door herstructurering van vier bedrijvenlocaties in 
Nieuwerbrug en langs de Oude Rijn; 

• realisatie van een goed ingepast werkl int als opvang en uitbreidingsmogeli jkheid voor 
deze vier bedri jven. 

Planning 
Voor monitoring van de voortgang in het cluster Bodegraven wonen en groen zijn de volgende 
mijlpalen afgesproken: 
Bodegraven groene afronding: 

• door de raad vastgesteld bestemmingsplan (maart 2011) 
• inrichtingsplan 
• aankoop/verwerving gronden door gemeente* 
• aanbesteding/gunning van de inrichting 

Bodegraven werklint: 
• door de raad vastgesteld bestemmingsplan voor werkl int 
• real isat ieovereenkomst met bedri jven waarin datum verplaatsing is vastgelegd* 
• door de raad vastgesteld bestemmingsplan achterlaatlocaties 
• inrichtingsplan voor inrichting achterlaatlocatie bij de Put van Broekhoven 
• aanbesteding/gunning van de inrichting van voornoemde achterlaatlocatie 

Venster Bodegraven - Woerden: 
• visie op EHS, recreatiestructuur, bebouwingsl int en landschap 
• door de raad vastgesteld bestemmingsplan voor Venster 
• tracévaststel l ing en uitvoering f ietspad 

Wat hebben we bereikt 
t/m 2012 

Wat gaan we doen in 
2013 

Wat gaan we doen in 
2014 

Groene afronding > Bestemmingsplan 
> Start onteigening 
>RodS subsidie 
veiliggesteld (PS besluit 
groenprogram-ma) 

> Verwerving grond 
> Sluiten uitvoerings
overeenkomst 
gemeente en PZH over 
RodS 
> Inrichtingsplan 
(VO+DO+bestek) 

> Verwerving grond 
> Aanbesteding tbv 
uitvoering 
> Start realisatie 
>Aaanbesteding en gunning 
van de inrichting 
> 



Venster Bodegraven-
Woerden 

> Beeldkwaliteitplan 
> Vergunning fietspad. 
> (herijking) EHS en 
provinciaal groenbeleid 

> Bestemmingsplan 
buitengebied 
> Aanleg fietspad 
> (herijking) EHS en 
provinciaal groenbeleid 

> (herijking) EHS en 
provinciaal groenbeleid 

Werklint en invulling 
achterlaatlocaties 

> Afspraken met PZH 
over achterlaatlocatie 
Bunnik 

> Uitwerken 
Bunniklocatie. 
> Bepalen haalbaarheid 
totale project 
> Indien "ja" dan ovk 
gemeente en (markt
partijen en vastleggen 
afspraken tussen 
gemeente/PZH 

> Bestemmingsplannen 

Financiën en r is ico 's 
Groene Afronding 12 hectare en Groote Weter ing II 4,5 hectare: 

• De groene afronding is afhankeli jk van het regionaal investeringsfonds Oude Rijnzone en 
van RodS-subsidie. 

• De provinciale groene agenda, najaar 2012 vastgesteld in Provinciale Staten, heeft de 
onzekerheid over de RodS-subsidie weggenomen.Hogere prijsvaststell ingen in eventuele 
prijs adviesprocedures / onteigeningsprocedures dan de getaxeerde inbrengwaarden. 

• Uitgif tetempo Groote Weter ing II. 
Venster Bodegraven - Woerden: 

• Investeringen uit budget voor Ecologische Hoofdstructuur/EHS - nog nader te bepalen 
(buiten programma ORZ). 

• Voor de uitvoering van het Venster Bodegraven - Woerden zijn rijks- en provinciale 
middelen nodig (buiten ORZ programma). 

Werkl int 4,9 hectare en invulling 4 achterlaatlocaties 
• Subsidienoodzaak uit regionaal investeringsfonds Oude Rijnzone + gemaximeerde nader 

te bepalen eigen bijdrage gemeente. 
• Overeenstemming met bedri jven over de ontwikkeling van het werklint en de 

achterlaatlocaties door de bedri jven (gemeente faciliteert, participeert niet actief om zo de 
f inancieel meest gunstige oplossing te bewerkstel l igen en om risico's uit te sluiten) 

• Planologisch zekerstel len bij provincie beschikbare beperkte ruimte voor deels rode 
invulling achterlaatlocatie nabij Put van Broekhoven. Deze ruimte is mede bepalend voor 
de f inanciële haalbaarheid: anders kan óf de ontwikkeling niet door gaan óf zijn 
concessies noodzakeli jk op de kwaliteit. 

In de samenwerk ingsovereenkomst Oude Rijnzone is opgenomen dat gemeente, provincie en 
Hoogheemraadschap zich maximaal inzetten om financiële middelen te genereren voor de 
groenblauwe en recreatieve inrichting. Ook met Hoogheemraadschap worden momenteel afspraken 
gemaakt over subsidie als bijdrage aan de realisatie van water in de groene afronding Bodegraven 
Oost. 
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2.8 Cluster Noordoever Oude Rijn 
Programma 

• Verplaatsing Vl iko B .V en groene inrichting huidige 
locatie (ca. 2,6 hectare); 

• inrichten Groene Hart informatiecentrum; 
• aanleg groene recreatieve verbindingen. 

Planning 
Voor monitoring van de voortgang in het cluster noordoever 
Oude Rijn zijn de volgende mij lpalen afgesproken 

Verplaatsing Vliko 
• aankoopovereenkomst voor de grond 
• real isat ieovereenkomst met Vl iko waarin 

verplaatsingsdatum is vastgelegd* 
• investeringsbeslissing ten behoeve van groene 

inrichting* 

Overige herstructurering 
• door de gemeenteraad vastgesteld 

bestemmingsplan 
• door de gemeenteraad vastgesteld projectbesluit 
• herstructureringsplan voor bedri jventerrein Lage Zi jde 
• verwerving, sloop, visueel onttrekken aan het 

landschap 

Polder Achthoven 
• door de raad vastgesteld bestemmingsplan 
• inrichtingsplan 
• beschikbaarheid over benodigde gronden voor gemeente* 
• aanbesteding/gunning van de inrichting 

dusleTNÖordoever 0~Ud~eRÏ 

Wat hebben we 
bereikt tm 2012 

Wat gaan we doen in 
2013 

Wat gaan we doen in 2014 

Verplaatsing Vliko en groene 
inrichting achterlaatlocatie 

> Door inzet verkenner 
Vliko en gemeente weer 
in onderhandeling. 

> Afsluiten 
overeenkomst met Vliko 
over verplaatsing* 
> 

> Bestemmingplan wijzigen. 
> Herstructureringsplan / 
inrichtingsplan. 
> Voorbereiding en sloop in 
2015. 
> Groene inrichting 2015. 

Groene Hart 
informatiecentrum 

> Startnotitie 
vastgesteld. 

> Businesscase 
opstellen. 

> Realisatie omvorming tot 
Groene Hart 
Informatiecentrum 

Groene recreatieve 
verbinding 

> Vaststellen 
projectopdracht fietspad. 
> Werken aan 
overeenkomst met 
HvRijnland inzake 
wateropgave. 

> Grondverwerving 
> Definitief ontwerp. 
> Bestemmingsplan 
> Subsidiegelden. 

> Realisatie fietspad. 



Financiën 
Voor de verplaatsing van Vl iko en de groene inrichting van het achtergelaten terrein wordt een beroep 
gedaan op de middelen uit het RIF. De herstructurering van het overige deel van bedri jventerrein Lage 
Zijde wordt na 2015 uitgevoerd. 
De recreatieve opgave uit dit cluster wordt zo veel mogelijk gefinancierd vanuit externe bronnen. 
Hiervoor is samenwerk ing gezocht met de Leidse agglomeratie, het Hoogheemraadschap van 
Rijnland en de Groene Klaver (federatie Agrar ische Natuurverenigingen). De gemeente wil graag zo 
veel mogeli jk via gezamenl i jke gebiedsontwikkel ing, dan wel door middel van het ruilen van gronden 
de van recreatieve maatregelen aanleggen. Het heeft de voorkeur om de grond in bezit te laten van 
de eigenaren en niet door de gemeente te laten aanschaffen . 

R i s i c o ' s 
Voor de herstructurering van het overige deel van bedrijventerrein Lage Zijde zijn nog geen f inanciële 
middelen geregeld. 

De aanleg van recreatieve maatregelen in de Polder Achthoven is afhankelijk van medewerking van 
de grondeigenaren in het gebied. Ook is moeten verschi l lende partijen nog een uitvoeringskrediet 
beschikbaar stellen. 
De kans dat er archeologische sporen in De Polder Achthoven worden gevonden is zeer groot tot 
redelijke groot .We moeten rekening houden met hoge kosten voor archeologie. 
Als (één van) bovenstaande situaties leidt tot een extra (financiële) investering, moeten w e opnieuw 
kijken naar het gewenste ambit ieniveau. 
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3 Financieel kader 

In 2009 is de Integrale Businesscase (IBC) opgesteld, die voor het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu ( l&M) (destijds VROM) uitgangspunt is voor de beschikking van de middelen uit het Nota 
Ruimtebudget. In 2010 is deze IBC geactual iseerd,en zijn actuele en locatiespecif ieke gegevens 
verwerkt. Dit heeft geleid tot f inanciële opzetten voor de clusters en inzicht in de bijdragen en 
subsidies die per cluster verkregen dan wel voorzien zi jn. 

Op grond van de berekeningen die door de gemeenten zijn gemaakt zijn afspraken gemaakt over de 
indicatieve verdel ing van het RIF. Bij de verdeling van de beschikbare middelen uit het RIF is in het 
ver leden uitgaan van een ri jksbijdrage van 28,5 mil joen. Inmiddels is duidelijk dat door het Rijk ruim 30 
mil joen zal worden gestort. Voor de verdel ing van de middelen uit het RIF is derhalve 1,6 miljoen extra 
beschikbaar. Bij de verdel ing van de RIF gelden is afgesproken dat de clusters Noordoever 
(Leiderdorp) en Bodegraven Wonen en Groen (Bodegraven-Reeuwi jk) als eerste in aanmerking 
komen voor een extra bi jdrage omdat deze clusters hun oorspronkel i jke claim slechts voor 8 5 % 
gehonoreerd hebben gekregen. 

Maximabrug € 1 5 , 9 min € 15,9 min* 

Rijnhaven € 1 1 min € 11 min* 

Noordoever Oude Rijn € 11 min € 10,4 min* 

Bodegraven wonen en groen € 6,5 min € 6,1 min* 

Totaal € 44,4 min € 4 3 , 4 min* 

* De genoemde bedragen zijn afgerond op 0,1 min. 

De exacte bedragen zul len worden bepaald aan de hand van de stort ingen door het Rijk. 
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3.1 Stortingen in en trekkingen uit het RIF 

Overzicht geraamde stortingen per gemeente + ministerie + provincie 

Rijk 30,1 min* 

provincie Zuid-Hol land 5,5 min* 

Leiderdorp 1,5 min* 

Zoeterwoude 0,0 min* 

Ri jnwoude 1,1 min* 

Alphen aan den Rijn 4,1 min* 

Bodegraven-Reeuwi jk 1,1 min* 

Totaal 43,4 min* 

*Bedragen zijn afgerond. 

Fasering in de tijd van de stortingen 

Rijk 2,73 9,77 11,3 3,0 3,2 

Provincie 5,5 

Leiderdorp 0,6 0,3 0,3 0,3 

Zoeterwoude 0.0 0,0 0,0 0,0 

Ri jnwoude 0,44 0,22 0,22 0,22 

Alphen aan den Rijn 1,6 0,8 0,8 0,8 

Bodegraven-Reeuwi jk 0,44 0,22 0,22 0,22 

Het Ministerie van l&M (voorheen VROM) heeft op 18 juni 2010 een subsidiebeschikking afgegeven 
voor de Oude Rijnzone. In het kader van de decentralisatie van ri jksgelden zal het Ministerie de 
resterende gelden aan de Provincie Zuid-Holland uitbetalen als onderdeel van het provinciefonds. De 
Provincie Zuid-Hol land heeft op 25 oktober 2012 besloten de gelden door te geleiden naar de GR "de 
Oude Rijnzone". De gestorte gelden voor de jaren 2010 en 2011 zijn door de GR in 2012 ontvangen. 
De aanvraag voor de tranche 2012 en 2013 is begin 2013 bij de Provincie Zuid-Hol land ingediend. De 
verschuldigde bedragen van de gemeenten en provincie zijn over de verschuldigde jaren voldaan. De 
resterende bedragen over de betreffende jaren zullen in de respectieveli jke jaren worden voldaan. 
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Trekkingen uit het RIF 

De claims op en toekenningen vanuit het RIF zijn in de tabel opgenomen. Hierbij is rekening 
gehouden met: 

• de actualisatie van de businesscase in 2010; 
• de beschikking Nota Ruimtemiddelen; 
• de hardheid van de in de clusters gelegen projecten (in tijd en in benodigde afspraken tussen de 

in het cluster betrokken parti jen); de bekende en te verwachten eigen bijdragen van de 
clustertrekker. 

Voor het cluster Ri jnwoude wonen en groen en voor herstructurering Hoogewaard (cluster Alphen 
west Ri jnwoude oost werken wonen en groen) wordt geen beroep gedaan op het RIF (zie bijlage 
Subsidiebeschikking voor Oude Rijnzone) 

Verwacht ing is dat de onttrekkingen in navolgende jaren zullen plaatsvinden: 

2 2 3 3 20 E 2 1 
Igroene afronding 1,4 min 2,6 min 

Igroene invulling 
loeverlocatie Oude 
Rijn 

0,37 min 1,75 min 

herst ructurer ing 
(Rijnhaven 

4,0 min 7,0 min 

iMaximabrug 5,0 min 10,9 min 

(herstructurering 
Lage Zijde 

9,4 min 1 min 
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4 Procedures voor bijstelling, periodieke 
monitoring en herijking 
Het Dageli jks Bestuur van De Oude Rijnzone stelt een concept OSK op voor 1 jul i . Het 
ontwikkelstrategiekader beslaat een periode van v i j f jaar , met een doorkijk tot het einde van de looptijd 
van De Oude Rijnzone en wordt jaarli jks geactual iseerd. Ook de actualisatie wordt voor 1 juli 
opgesteld. Het A lgemeen Bestuur stelt het OSK en de actualisatie van het OSK vast, nadat ze de 
colleges van de deelnemers aan De Oude Rijnzone, en hun raden en provinciale staten in de 
gelegenheid hebben gesteld een zienswijze uit te brengen. 

In hoofdstuk 5 is een indicatieve verdeling van de middelen uit het RIF vastgelegd. In principe betreft 
het hier maximaal toe te kennen middelen uit het RIF voor een cluster. Slechts indien een van de 
clusters een kleiner beroep op het RIF doet dan het vastgelegde bedrag, kan verschuiving naar 
andere clusters plaatsvinden. 

Monitoring van het OSK vindt plaats op basis van de mijlpalen per cluster, zoals opgenomen in 
hoofdstuk 3 van dit OSK. Indien tussenti jdse mijlpalen in een bepaald cluster niet worden gehaald, 
kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het bedrag uit het RIF waarop een cluster beroep kan 
doen. Dit behoudens onvoorziene gevallen. Onderbestedingen op de projecten en verwerving van 
andere f inancier ingsstromen komen in eerste instantie toe aan de projecten die voor 8 5 % 
gehonoreerd zi jn. Dit gebeurt qua verdeling naar gelang de op dat moment actuele situatie en zo veel 
mogeli jk naar rato. 

Door de hogere uitkering van het Rijk dan voorzien zijn extra middelen beschikbaar gekomen. Het 
dageli jks bestuur heeft een besluit genomen over de verdeling van de extra middelen ten gunste van 
de gemeente Leiderdorp en Bodegraven-Reeuwijk. 

Voor de middelen uit het Nota Ruimtebudget, die in het RIF zijn of worden opgenomen gelden de 
criteria die in de beschikking zijn vastgelegd. Volgens deze beschikking vindt de eindafrekening voor 
deze middelen plaats in 2015. Bijstelling van dit deel van de middelen uit het RIF kan uiterlijk 2014 
plaatsvinden. 

Risicomanagement 
De uitvoering van het programma Oude Rijnzone vindt plaats in clusters van projecten. Gemeenten 
houden de verantwoordel i jkheid voor de uitvoering. Gemeenten kunnen zelf uitvoeren, dan wel 
publiek- of privaatrechteli jke overeenkomsten aangaan voor de uitvoering. Risico's worden binnen de 
clusters gedragen door de gemeenten, verantwoordeli jk voor dit cluster. De risico's kunnen binnen de 
clusters door de gemeenten worden beheerst door sturing op fasering en programma, binnen de 
gemaakte afspraken in het OSK. 

In hoofdstuk 2 zijn per cluster op hoofdli jnen risico's beschreven. Gedetai l leerder risicotabellen en -
paragrafen zijn opgenomen in het vastgestelde OSK 2012 en in de uitvoeringsplannen van de 
clusters. Over risico's die niet beheersbaar zijn en/of te groot zijn voor de grondgebiedgemeente, 
worden in het cluster beheersafspraken gemaakt over verdel ing van de risico's en 
beheersmaatregelen. Indien noodzakeli jk kunnen projectonderdelen worden afgeblazen. Per cluster 
worden beheersafspraken gemaakt in de ui tvoeringsovereenkomsten die op grond van de 
uitvoeringsplannen worden afgesloten tussen 'De Oude Rijnzone' en de betreffende gemeente(n). 
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5 Proceskosten 
In de begroting wordt aangegeven de naar raming door elke deelnemer, voor het jaar waarop de 
begroting betrekking heeft, verschuldigde bijdrage in de kosten die voortvloeit uit de 
gemeenschappel i jke regeling. Deze bijdrage wordt als volgt vastgesteld: de provincie draagt 5 0 % van 
de verschuldigde bijdrage. De gemeenten dragen gezamenli jk de overige 5 0 % van de verschuldigde 
bijdrage, waarbi j de bijdragen van de gemeenten onderl ing verdeeld worden op basis van het 
inwoneraantal per 31 december 2009. 

Alphen aan den Rijn 71.500 5 0 % 

Bodegraven-Reeuwi jk 19.500 14% 

Leiderdorp 26.500 18% 

Ri jnwoude 18.500 13% 

Zoeterwoude 8.200 6 % 

144.200 100% 

Voor het jaar 2014 wordt de verdel ing van de bijdrage aangepast naar aanleiding van de 
voorgenomen fusie tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Ri jnwoude en Boskoop. Omdat 
Boskoop geen deelnemer is in de GR "De Oude Rijnzone" zal niet het inwoneraantal van de nieuwe 
fusiegemeente worden gehanteerd maar zal het gezameli jke inwoneraantal van Alphen aan den Rijn 
en Ri jnwoude op pei ldatum 31 december 2009 worden gehanteerd. 

Voor 2014 zullen de proceskosten als volgt worden verdeeld 

Alphen aan den Rijn (incl Ri jnwoude) 90.000 6 2 % 

Bodegraven-Reeuwijk 19.500 14% 

Leiderdorp 26.500 18% 

Zoeterwoude 8.200 6 % 

144.200 100% 
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6 Bijlagen 
6.1 De bij lagen bij het OSK, te weten: 

• Schema bijdragen in programma Oude Rijnzone. 
• Beschikking ministerie V R O M juli 2010. 
• Doorgeleiding subsidiebudget Provincie Zuid-Hol land 25 oktober 2012. 

Risicotabellen en/of uitvoeringsplannen clusters. 
• Rapport Ruimteli jke Kwaliteit Oude Rijnzone november 2006. 

zijn niet gewijzigd. 

De bijlagen zijn gepubl iceerd op de website www.ouderi inzone.nl , onder het hoofdstuk documenten bij 
het vastgestelde ontwikkelstrategiekader 2012. 
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