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 2013 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 19-02-2013 

Onderwerp:  Holland Rijnland; tweede 

tranche RIF Rijnlandroute 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met de Leiderdorpse bijdrage aan de tweede tranche RIF 
Rijnlandroute, zijnde een éénmalige extra bijdrage in 2015 van € 754.974,- 

2. Voor de dekking van deze bijdrage te kiezen voor optie 1, zoals beschreven in het 
raadsvoorstel,  

3. een evt. overschot op de jaarrekening 2013 in het jaar 2014 in de reserve RIF te storten 
4. Het besluit van de raad aan het DB Holland Rijnland laten weten 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft aan Leiderdorp een brief gestuurd waarin 

zij nogmaals aan Leiderdorp verzoekt om bij te dragen aan de tweede tranche RIF 

Rijnlandroute ter co-financiering van de aanleg van de Rijnlandroute. Concreet betekent dit 

verzoek dat Leiderdorp wordt gevraagd in 2015 éénmalig een bedrag van € 754.974, - 

extra bij te dragen aan het RIF Rijnlandroute. Het college van Leiderdorp heeft zich steeds 

voorstander getoond van de aanvullende bijdrage. Zijn belangrijkste argumenten voor de 

aanvullende Leiderdorpse bijdrage aan de financiering van de Rijnlandroute zijn het belang 

van de aanleg van de weg voor ontwikkeling van de woningbouwlocatie Valkenburg, het 

vrijwaren van de groene polders van woningbouw, het stimuleren van de regionale 

(economische) ontwikkeling door het realiseren van een betere bereikbaarheid, de 

regionale solidariteit in de bijdragen en het tonen van een gesloten regionaal front richting 

de belangrijkste financiers van deze weg; de Provincie Zuid-Holland en het ministerie van 

I&M. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 In 2010 werd duidelijk dat de aanleg van de Rijnlandroute meer kostte dan eerder 

was voorzien. Om het Rijk en de Provincie Zuid Holland te verleiden om hun bijdrage fors 

te verhogen, stelde het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland alle aan het RIF deelnemende 
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gemeenten voor om een extra bijdrage in het RIF te storten. Elf deelnemende gemeenten 

stemden daarmee in. De raad van Leiderdorp stemde tijdens de raadsvergadering van 22 

november 2010 niet in met de gevraagde extra bijdrage van € 754.974,- in 2015.  

 

Het Rijk en de Provincie hebben hun financiële bijdrage inmiddels verhoogd en het tracé 

en de wijze van uitvoering van de Rijnlandroute is in grote lijnen bekend. In maart of juni 

2013 zal het AB Holland Rijnland een besluit nemen om de RIF bijdragen aan de 

Rijnlandroute beschikbaar te stellen voor de uitvoering. Daarom heeft het DB nogmaals 

een verzoek gedaan aan de gemeente Leiderdorp om uit het oogpunt van regionale 

solidariteit én een unisono optreden richting provincie en Rijk, bij te dragen aan de tweede 

tranche RIF Rijnlandroute. Het college was en is nog steeds positief over de financiële 

bijdrage van Leiderdorp aan het RIF Rijnlandroute. De raad neemt het uiteindelijke besluit 

over de Leiderdorpse bijdrage.  

 

De commissie Ruimte besprak op  28 augustus 2012 in een opiniërende ronde een 

voorlopig verzoek van het DB Holland Rijnland. Dit verzoek is door het college van 

Leiderdorp aan de hand van een brief voorgelegd en door de commissie besproken 

(2012i01122). In de brief noemde het college niet alleen argumenten om bij te dragen, 

maar bood het ook een aantal opties om de bijdrage te dekken. De reactie van de 

commissie was in meerderheid positief. Wel vond hij dat de brief concreter moest zijn, 

voordat de brief bij de raad ter besluitvorming voorgelegd kon worden. 

 

Concretisering aanbod DB Holland Rijnland 

Daarop heeft het college met het DB van Holland Rijnland overleg gevoerd. Met als 

resultaat dat Holland Rijnland zijn verzoek aan Leiderdorp concreter onderbouwt met de 

(financiële) opbrengsten van regionale samenwerking cq de bijdragen uit het RIF Holland 

Rijnland voor Leiderdorpse projecten.  

 

In de brief is het DB ingegaan op de wens van de Leiderdorpse raad om beter inzichtelijk 

te krijgen wat regionale samenwerking Leiderdorp oplevert. Leiderdorp krijgt met name 

inkomsten uit cofinanciering voor groenprojecten, zowel voor de Boterhuispolder, de polder 

Achthoven en een aantal groenprojecten binnen Leiderdorp die bijdragen aan de regionale 

doelstellingen. Verder is het DB vanuit middelen uit de eigen begroting een verkenning 

gestart naar de HOV-corridor Leiden-Leiderdorp. Deze corridor was in de planning door de 
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provincie Zuid-Holland naar achter geplaatst in de tijd. Het DB is van mening dat deze 

corridor van belang is voor Leiderdorp. Daarom heeft het besloten om deze verkenning (in 

samenspraak met de provincie) op eigen kosten uit te voeren. Ook wordt binnen de regio 

gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma fiets. Daarbij ligt de nadruk op kwalitatief goede 

verbindingen tussen woon- en werklocaties. Voor Leiderdorp biedt dit kansen voor het 

opwaarderen van woon-werkroutes met de fiets vanuit en door Leiderdorp.  

 

het DB geeft aan in haar brief de versterking van WOOON te ondersteunen. Daartoe heeft 

het bij de provincie een zienswijze ingediend op de provinciale structuurvisie (18-10-2012) 

om binnen de verordening Ruimte de mogelijkheid te bieden om woninginrichtingszaken 

met een bruto vloeroppervlak van minimaal 500 m2 mogelijk te maken. Andere dan 

traditionele woninginrichtingszaken op en rond WOOON wijst de regio niet af, mits deze 

zaken woongerelateerd zijn. De voorwaarde die het DB wel stelt is dat Leiderdorp vooraf 

afstemt met de buurgemeenten. 

 

De regio biedt haar steun aan bij de verplaatsing van Vliko. Zij erkent het regionale belang 

van het bedrijf en is van mening dat de huidige locatie door de vele vervoersbewegingen 

over de Achthovenerweg, door de oude kern van Leiderdorp en Kouderkerk niet gewenst 

is. Het DB wil echter de lopende trajecten niet frustreren.  Wanneer Vliko verplaatst is, 

biedt het DB aan om samen met Leiderdorp na te gaan, wat de mogelijkheden zijn om de 

vrijgekomen locatie groen in te richten, binnen het Regionale groenprogramma. 

 

In de brief laat het DB zien dat het  begrijpt dat Leiderdorp  iets wil terugzien van haar extra 

investering in de regio en neemt daar op onderdelen ook al actie op. Het college van 

Leiderdorp was en is nog steeds positief over de aanvullende bijdrage voor de tweede 

tranche RIF Rijnlandroute. Het woord is nu aan de raad om een finaal besluit te nemen. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 De bijdrage aan en de realisatie van de Rijnlandroute raakt nagenoeg alle 

beleidsvelden. Voor de economische ontwikkeling van de regio, vanwege de zuidelijke 

ontsluiting van de economische clusters in o.a. de Greenport Bollenstreek, Flora Holland 

en BioSciencepark. Voor de woningbouwopgave in de regio op voormalig Vliegkamp 

Valkenburg en omliggend gebied, omdat de rechter nu nog bouwprojecten in Katwijk 

stillegt omdat de infrastructuur onvoldoende is geregeld en de bouw op Valkenburg pas 
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kan starten als de Rijnlandroute gerealiseerd is. Voor verkeer en vervoer, vanwege de 

doorstroming en bereikbaarheid van onze regio en ontlasting van de randweg rondom 

Leiderdorp (de verbinding A4-N446-445 via de Willem de Zwijgerlaan naar de A44). Voor 

het behoud van de groene polders zoals Boterhuispolder en Polder Achthoven rondom het 

stedelijk gebied, omdat door de aanleg van de Rijnlandroute de bouw op Valkenburg 

gerealiseerd kan worden en het Groene Hart, De Duivenvoorde Corridor en de 

Bollenstreek vrij blijven van grootschalige bebouwing. 

 

2 Beoogd effect 

Het bevorderen van de economische ontwikkeling van de regio, een betere bereikbaarheid 

en doorstroming van verkeer in de regio en het vrijwaren van bebouwing van het Groene 

Hart, de Duivenvoordecorridor en de Bollenstreek.  

 

3 Argumenten 

1.1 met de Rijnlandroute blijft het Groene Hart en de Bollenstreek vrij van bebouwing. De 

woningbouwopgave in de As Leiden Katwijk kan alleen gerealiseerd met Rijnlandroute, 

want de infrastructuur in de regio is onvoldoende om de woningbouwopgave te realiseren. 

Een gerechtelijke uitspraak heeft dit jaar in Katwijk drie bouwprojecten stilgelegd, vanwege 

het ontbreken van een goede infrastructurele ontsluiting richting A44/A4. 

 

1.2 Leiderdorp draagt bij vanuit regionale solidariteit. Deze solidariteit is een van de 

belangrijke dragers van het RIF 

 

1.3 Leiderdorp is de enige gemeente die nog niet bijdraagt. Alle gemeenten hebben hun 

bijdrage toegezegd. Een aantal onder voorwaarden, maar met hen is gesproken om 

daaraan tegemoet te komen. De verwachting is dat geen van hen terug zullen komen op 

hun eerdere positieve besluit als Leiderdorp besluit niet bij te dragen. 

 

1.4 het DB Holland Rijnland komt Leiderdorp binnen haar mogelijkheden tegemoet. Uit de 

geconcretiseerde brief van het DB valt te lezen dat het standpunt van de raad begrijpt. 

Daarom heeft het DB inzichtelijk gemaakt wat de (mogelijke) opbrengsten voor Leiderdorp 

zijn, zowel materieel als immaterieel. Leiderdorp zal zelf door aanvragen van 

cofinanciering voor Leiderdorpse projecten de opbrengsten uit het RIF verder 

optimaliseren.  
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 het begrotingstekort loopt verder op, want met deze extra bijdrage is in de huidige 
begroting geen rekening gehouden. Met de keuze voor een andere optie tot financiering 
van het bedrag kan de hoogte van het jaarlijkse begrotingstekort worden gedrukt, door 
langer door te sparen. Voor de concept kadernota 2014 is optie 1 verwerkt. 
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5 Duurzaamheid 

Voor dit voorstel niet van toepassing. In aanloop naar de besluitvorming zijn allerlei 

varianten voor het tracé van de Rijnlandroute onderzocht en is een MER procedure 

gevolgd. Op dit moment wordt op het gekozen tracé via Voorschoten een boortunnel onder 

Voorschoten door en een half open tunnelbak langs de Stevenshof bedacht. Daarmee 

wordt de schade aan de omgeving zo minimaal mogelijk gehouden binnen de financiële 

kaders die zijn gekozen.  

 

6 Communicatie en participatie 

Na besluitvorming door de raad wordt door het college het raadsbesluit meegedeeld aan 

het DB van Holland Rijnland. Dit standpunt wordt per brief bevestigd. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Hieronder noemt het college de financieringsmogelijkheden die al eerder in de commissie 

besproken zijn op 28 augustus 2012 nogmaals. (Corsanummer brief college aan raad 

2012l01122) 

 

Het Leiderdorpse aandeel in de tweede tranche RIF/RLR is éénmalig een bedrag van € 

754.974,- in 2015. Om die bijdrage te financieren kan dat bedrag in 2015 uit de reserve 

RIF Holland Rijnland worden gehaald en betaald worden aan Holland Rijnland. Dat 

betekent dat er in 2020/2021 een tekort in de reserve RIF Holland Rijnland ontstaat van € 

754.974,-. Om dat tekort te dekken zijn er een aantal opties: 

 

Optie 1. in 2014 starten om in 9 jaar € 754.974 te sparen, dat betekent dat er vanaf 2014 

jaarlijks een bedrag van ca € 83.886,= in de reserve RIF gestort wordt 

 

Optie 2. in 2022 het bedrag van €754.974 activeren en in 15 jaar aflossen, dat betekent dat 

er jaarlijks € 76.656,- aan kapitaallasten ontstaan. (€754.974 / 15 jaar (aflossing) + € 

754.974*1.035 (rente)). 

 

Optie 3. een variant op optie 1 is dat in 2014 wordt gestart met sparen en eventuele 

overschotten in de reserve RIF worden gestort om versneld het bedrag te sparen. 
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Optie 4. een variant op optie 2 is dat eventuele overschotten in de reserve RIF worden 

gestort, zodat in 2022 een lager bedrag geactiveerd hoeft te worden. 

 

Optie 5. Vanaf 2015 een bedrag sparen, lager dan ca. € 94.372. Eventuele overschotten 

storten in de reserve RIF. Indien eind 2021 een tekort ontstaat op de reserve dit bedrag 

activeren en afschrijven vanaf 2022. 

 

Het college heeft de voorkeur voor optie 1, met de mogelijk tot het ook toepassen van optie 

3. Dit is de meest zuivere spaaroptie.  

 

Afhankelijk van het jaar waarin de storting in de reserve start zijn de lasten per jaar: 

 

starten met 

storten in Bedrag per jaar Aantal maal storten 

2013 75.497 10x 

2014        83.886 9x 

2015        94.372 8x 

2016       107.853 7x 

2017       125.829 6x 

 
Bij goedkeuring van uw raad zal naar gelang welke optie gekozen wordt een voorstel in de 

kadernota 2014 volgen. 

 

8 Evaluatie 

nvt 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Brief van Holland Rijnland 17 januari 2013 
2. Brief aan Holland Rijnland 14 augustus 2012 


