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1. Inleiding 
 

Voor u ligt de Voortgangsrapportage GIG 2013. Voor alle lopende ruimtelijke projecten wordt hierin 

de laatste stand van zaken gegeven en per project is gekeken of de uitgangspunten en het risicoprofiel 

nog actueel zijn. De voortgangsrapportage maakt onderdeel uit van de GIG-systematiek, waarbij re-

gelmatig de financiële tussenstand van de ruimtelijke projecten wordt bekeken waardoor beheersing 

en tijdige (bij)sturing mogelijk is. De gemeenteraad wordt minimaal twee maal per jaar geïnformeerd, 

eenmaal op basis van de actualisatie van de grondexploitaties verzameld in de rapportage Gemeente-

lijke Integrale Grondexploitatie (GIG) en minimaal eenmaal op basis van een financiële voortgangs-

rapportage GIG. 

 

Op 10 juni van dit jaar heeft de Raad de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2013 d.d. 1 

mei 2013) en daarmee de herziening per 01/01/2013  van de grondexploitaties vastgesteld. De voor-

liggende notitie geeft inzicht in de voortgang ten opzichte van deze GIG. De huidige inzichten zijn 

gebaseerd op voortgangsrapportages van de individuele projectleiders en gaan uit van de cijfers per 

01/09/2013 en informatie t/m begin oktober 2013. De mutaties betreffen een indicatie en worden no-

minaal weergegeven.  

 

In het voorjaar van 2014 vindt weer een actualisatie van de GIG plaats. Dan worden alle mutaties 

definitief verwerkt en netto contant berekend. Gekeken wordt of het risicoprofiel van het project aan-

leiding geeft tot bijstelling van de post onvoorzien. Er wordt opnieuw bekeken of de planning van de 

verwachte opbrengsten (Plantage, paviljoens, kavel M) nog haalbaar is. Bij de GIG 2014 zijn ook de 

rente- en indexatie-effecten van de voorliggende mutaties inzichtelijk en kunnen de nieuwe budgetten 

worden vastgesteld.  

In de raad van 10 september 2012  is met het uitvoeringsplan IVVP 2012 ingestemd. Het benodigde 

krediet strekt zich uit over meerdere jaren en is verwerkt in de gemeentelijke begroting. Om dit inves-

teringsbudget en de projectonderdelen goed te kunnen bewaken en beheersen is het voorstel om deze 

projecten vanaf de GIG 2014 mee te nemen in de GIG-rapportages en -systematiek.  

Leeswijzer 

Deze voortgangsrapportage licht per cluster van projecten de voortgang toe. Om de leesbaarheid te 

bevorderen en de hoeveelheid pagina’s te beperken zijn alleen de wijzigingen ten opzichte van de GIG 

2013 weergegeven. De GIG 2013 is te vinden in het raadsinformatiesysteem en ligt in de leeskamer 

ter inzage.  

Alleen financiële mutaties groter dan € 25.000,- zijn opgenomen. Kleinere mutaties zijn uiteraard wel 

bekeken maar hebben geen wezenlijk effect op het totale resultaat van de GIG.  

Bij de projecten zijn de belangrijkste risico’s met beheersmaatregelen en aandachtspunten aangege-

ven. Als het risico ten opzichte van de GIG 2013 is veranderd is dit met een * (sterretje) aangegeven. 

Risico’s die niet meer van toepassing zijn of zich hebben voorgedaan zijn verwijderd.  

In hoofdstuk 2 staat het totaaloverzicht van de financiële mutaties t.o.v. de GIG 2013. In de daarna 

volgende hoofdstukken worden de mutaties en de voortgang per project per cluster behandeld. Het 

gaat om vier clusters van projecten: het W4-project, het Centrumplan, Overige ruimtelijke projecten 

en de Overige investeringsprojecten. 
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2. Samenvatting mutaties 

Voor alle projecten is de voortgang bekeken en is gekeken naar eventuele wijzigingen ten opzichte 

van de GIG 2013. In tabel 1 zijn de belangrijkste mutaties per cluster van projecten weergegeven.  

Bij de beoordeling van deze mutaties moet in acht worden genomen dat het resultaat voor W4 en het 

Centrumplan bij vaststelling van de GIG 2013 per 1/1/2013 respectievelijk -/- € 11,1 mio en +/+ € 1,2 

mio bedraagt. De onderstaande mutaties passen dus binnen de bandbreedte van dergelijke resultaten. 
 

Reden mutatie

(bedragen in euro's)

Vierzicht (kavel 1+5 en reststrook) +/+        40.500 -/-     40.500-                -    Post onvoorzien benodigd voor extra kosten 

geluidsvoorzieningen

Mauritskwartier (Groene Scheg + 

Kleine Zandput)

+/+      245.000             -   +/+       245.000  V Project is nagenoeg afgerond

Mauritskwartier (Kavel M)                -     PM  PM Mogelijke latere binnenkomst van verwachte 

opbrengsten

Plantage                -     PM  PM Mogelijke latere binnenkomst van verwachte 

opbrengsten, opbrengsten afhankelijk van nog 

te ontvangen grondbod

Bospoort Noord                -   -/-   222.000- -/-      222.000-  N Geluidsvoorziening ter plaatse van IKEA

+/+        40.000 -/-     40.000-                -    Post onvoorzien benodigd voor extra kosten 

geluidsvoorzieningen

  PM  PM Mogelijke latere binnenkomst van verwachte 

opbrengsten

Grondberging Munnikkenpolder   PM             -     PM  V Mogelijke extra huuropbrengst bij verlenging 

huurperiode

Molencarroussel   PM             -     PM  Project is nagenoeg afgerond

Zwembadlocatie +/+  €      8.623             -   +/+           8.623  V Project is afgesloten (in de raad van 14 

oktober 2013)

+/+ 334.123    -/- 302.500- +/+ 31.623        V

-            -         -             

Amaliaplein   PM             -     PM  In de raad van 14 oktober 2013 is de 

grondexploitatie vastgesteld, het resultaat is 

vertrouwelijk

Herinrichting Vliko-terrein  PM  PM  PM In de raad van 8 juli 2013 is een krediet van € 

1,1 mio beschikbaar gesteld voor de 

verplaatsing. Mutaties nav de brand in 

september 2013 zijn nog niet in te schatten

 PM  PM  PM

Brede School Oude Dorp +/+   1.500.000             -   +/+    1.500.000  V Project is nagenoeg afgerond

Milieustraat +/+      450.000             -   +/+       450.000  V Project is nagenoeg afgerond

Boterhuispolder +/+      266.000             -   +/+       266.000  V Project is nagenoeg afgerond

+/+ 2.216.000 -         +/+ 2.216.000   V

W4

Totaal

Project Totaal voordeel Totaal nadeel Verwachte mutatie

V = voordelig / N = nadelig

Bospoort Zuid

Totaal

O verige investeringsprojecten

Totaal

Centrumplan

O verige ruimtelijke projecten

Totaal

Tabel 1: Mutaties t.o.v. GIG 2013 (alleen mutaties > 25.000,- zijn opgenomen, tenzij het project wordt afgesloten) 

 

Mutaties bij W4 zullen bij het afsluiten van de projecten ten bate of ten laste worden gebracht van de 

bestemmingsreserve W4, mutaties bij het Centrumplan en Overige Projecten worden bij het afsluiten 

van de projecten ten bate of ten laste gebracht van de algemene reserve bouw- en grondexploitaties. 
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Dit betekent bij bovenstaande mutaties dus een verbetering van de stand van de bestemmingsreserve 

W4 van € 31.623,- nominaal (voordelig).  

De vaststelling van de grondexploitatie van het project ‘Amaliaplein’ betekent een verbetering van de 

stand van de algemene reserve bouw- en grondexploitaties. 

De Overige Investeringsprojecten betreffen kredieten. In het geval van bijstelling van het krediet zul-

len na afronding van het project (in het algemeen) de kapitaalslasten toe- of afnemen. Bij het project 

‘Brede School Oude Dorp’ betekent het voordeel dan ook een afname van de kapitaalslasten.  

Bij het project ‘herinrichting Milieustraat’ vloeit het voordeel echter terug naar de Reserve Reiniging. 

De raad heeft besloten om het voordeel van het project ‘Boterhuispolder’ in te zetten als dekking voor 

de reservering van € 250.000,- ten behoeve van het inrichtingsplan Polder Achthoven. 

 

De mutaties worden in de volgende hoofdstukken per cluster toegelicht. 
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3. W4 

Binnen de W4 projecten is momenteel per saldo een mutatie van € 31.623,- nominaal (voordelig) 

voorzien. Deze mutatie wordt met name veroorzaakt door afronding van het project ‘Mauritskwartier -

Groene Scheg + Kleine Zandput (Groene Schans)’ (voordelig) en extra benodigde investering voor 

geluidsschermen ter plaatse van IKEA (project ‘Bospoort Noord’) (nadelig).  

 

Hieronder volgt een toelichting per project onderscheiden naar W4 projecten met mutaties  

(§ 3.1) en W4 projecten zonder mutaties (§ 3.2). 

3.1. W4 projecten met mutaties 

Voor onderstaande projecten worden op dit moment mutaties (> € 25.000,-) verwacht. Bij de GIG 

2014 zullen de mutaties financieel worden vertaald. 

Vierzicht (kavels 1 en 5 en reststrook) 

 De opbrengstverwachtingen van kavels 1 en 5 zijn bij de vaststelling van de GIG 2012 afgeboekt. 

De toekomstige ontwikkeling van de kavels blijft echter wel mogelijk. Met geïnteresseerden voert 

in eerste instantie Bohemen de acquisitiegesprekken. Waar nodig of wenselijk is ook de gemeente 

bij deze gesprekken aanwezig om een toelichting te geven op de gemeentelijke visie. Deze ge-

sprekken hebben tot op heden niet geleid tot concrete ontwikkelingen. 

 Voor de meeste leeggekomen kantoorpanden rondom Vierzicht is een invulling gevonden. Op de 

meubelboulevard Wooon is wel nog sprake van leegstand. Ontwikkelaar Bohemen en de gemeente 

zijn voornemens om een gebiedsvisie op te stellen, waarin wordt getoond welke potentie het ge-

bied heeft/kan hebben. Naar aanleiding van deze visie gaan de ondernemers benaderd worden. 

 De definitieve inrichting van de reststrook vindt na realisatie van de A4 plaats. 

 Bij openstelling van de verbreding van de A4 (of gedeelten daarvan) dienen de geluidwerende 

voorzieningen ter hoogte van Vierzicht en Bospoort te zijn gerealiseerd. De economische crisis 

heeft ertoe geleid dat er niet tijdig bebouwing gerealiseerd zal zijn. Aan de aannemer van de A4, is 

een offerte gevraagd voor het plaatsen van tijdelijke schermen op de nog niet bebouwde kavels en 

plaatsing van een permanent scherm ter hoogte van de Dwarswatering. De raad is in een brief (van 

26 september 2013) geïnformeerd over de realisatie van de tijdelijke geluidsschermen en de ont-

vangen offerte. De offerte bevat twee opties: één voor plaatsing van schermen uitgaande van een 

tijdig gerealiseerde IKEA en één voor het geval IKEA niet tijdig gerealiseerd is. De offertes over-

schrijden de eerdere ramingen, de eerste optie kan binnen de grondexploitaties Vierzicht en Bos-

poort Zuid gerealiseerd worden maar gebruikt daarbij wel iets van de post onvoorzien. In de GIG 

2013 was het duurder uitvallen van de geluidsvoorzieningen reeds als risico aangegeven. 

 

Indicatie financiële mutaties 

-/-  €         40.500- Offerte optie 1 geluidsvoorzieningen overstijgt de eerdere raming. (Oorzaak: duur 

tijdelijkheid van 5 naar 10 jaar, extra grondwerk, faseringskosten).

+/+  €         40.500 Post onvoorzien benodigd voor optie 1 geluidsvoorzieningen.

 €                   - Totaal mutaties

neutraal  
De mutaties bij de projecten Bospoort Noord en Bospoort Zuid hangen hiermee samen. 
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Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[A] Afkoop garantiebedrag ontwikkelaar is gekoppeld aan grondoverdracht Vierzicht kavel 5.

[O] Ontwikkeling van kavels 1 en 5.

[M] Ontwikkelaar bewerkt de markt en stuurgroep houdt de vinger aan de pols.

[M] Eventuele programmaverandering (overleg met regio)

[O] Verhaal kosten inrichting strook bij Rijkswaterstaat en eigenaar gebouwen.

[A] Door de keuze bij de GIG 2012 voor het afboeken van de ontwikkeling kavel 1 en 5 wordt 

gestuurd op minimalisering van de ambtelijke inzet.
 

Mauritskwartier (Groene Scheg + Kleine Zandput) 

 De start van de uitvoering van het ontwerp ‘de Groene Schans’ heeft plaatsgevonden in 2012. De 

oplevering van het park heeft op 18 april 2013 plaatsgevonden en op 13 juni 2013 is het park fees-

telijk geopend. 

 Het project is nagenoeg afgerond. De financiële afhandeling vindt plaats na de onderhoudsperiode 

van de groenvoorzieningen (deze eindigt op 16 april 2014). 

 

 Indicatie financiële mutaties 

+/+  €         85.000 Bijstelling prognose plankosten.

+/+  €       100.000 Bijstelling prognose woonrijpmaken.

+/+  €         60.000 Bijstelling post onvoorzien.

+/+  €       245.000 Totaal mutaties

voordelig  
Doordat het project nagenoeg is afgerond kunnen diverse posten vrijvallen. De definitieve eindbere-

kening kan pas na de onderhoudsperiode van de groenvoorzieningen worden gemaakt. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[A]* De nazorg van de sanering kleine zandput is uitbesteed aan een externe partij. Met deze partij 

loopt momenteel een discussie of het risicoprofiel is veranderd na aanleg van het park met 

speelvoorzieningen.  

Mauritskwartier (Kavel M) 

 Kavel M is het laatst uit te geven kavel bouwgrond van Mauritskwartier. In het verleden bestond 

de ambitie om op kavel M een maatschappelijke ontwikkeling te realiseren. In het bestemmings-

plan W4 is de bestemming ‘woondoeleinden’ opgenomen in verband met de marktsituatie. Als uit-

eindelijk toch een ontwikkeling voor maatschappelijke doeleinden gewenst is zal dit via een uitge-

breide omgevingsvergunningaanvraag gerealiseerd moeten worden. Aan de ontwikkelaar is ge-

vraagd een voorstel/grondbod te doen voor invulling van het kavel met woningbouw, zodra een po-

tentiele koper zich meldt. 

 Omdat er nog geen ontwikkelingen plaatsvinden is het kavel tijdelijk ingericht (ingezaaid). 

 

Indicatie financiële mutaties 

Bij de GIG 2014 zal worden gekeken of de planning voor de verwachte opbrengst aangepast dient te 

worden. Dit kan het resultaat van het project nadelig beïnvloeden. 

  PM Bij de GIG 2014 wordt gekeken of de planning van de verwachte opbrengst nog 

realiseerbaar is.

  PM Totaal mutaties
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 Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Geen of latere ontwikkeling perceel voor maatschappelijke voorziening (Kavel M)

[M] Overleg ontwikkelaar  

Plantage 

 De archeologische opgravingskosten worden voor de helft door de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (RCE) gesubsidieerd. In april 2013 zijn de graafwerkzaamheden van start gegaan en deze 

zijn eind september 2013 afgerond. Daarna wordt gestart met het conserveren van de vondsten en 

het opstellen van de beschrijving voor de eindrapportage. De verantwoording van de subsidie (van 

ca € 500.000,-) zal dan uiterlijk eind 2015 plaatsvinden. 

 In verband met de archeologische opgravingen is het parkeerterrein (bij het tennispark De Munnik) 

reeds verplaatst en niet pas bij realisatie woningbouw Plantage. Het parkeerterrein is aangelegd op 

de definitieve locatie. 

 De ontwikkeling Plantage maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan W4. Dit bestemmingsplan 

is vastgesteld op 4 februari 2013 en heeft in het 2
e
 kwartaal van 2013 ter inzage gelegen. Er is be-

roep ingesteld bij de Raad van State, met name tegen het onderdeel Plantage. 

 De gemeente wacht momenteel op het grondbod van de projectontwikkelaar. Deze wordt verwacht 

nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is. 

 

Indicatie financiële mutaties 

Bij de GIG 2014 zal worden gekeken of de (planning voor de) verwachte opbrengst aangepast dient te 

worden. Dit kan het resultaat van het project nadelig beïnvloeden. 

  PM Bij de GIG 2014 wordt gekeken of de planning van de verwachte opbrengst nog 

realiseerbaar is. De hoogte van de verwachte opbrengst hangt af van het (nog te 

ontvangen) grondbod van de ontwikkelaar.

  PM Totaal mutaties

 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Het resultaat kent nog een bandbreedte (risicoprofiel) door de onzekerheden van de 

ontwikkelingen in de markt.

[M] Er zijn diverse verkoopstrategieën in ontwikkeling. De ontwikkeling zal in beginsel gefaseerd 

plaatsvinden.

[A] Het parkeerterrein (nabij Tennispark De Munnik) is aangelegd op de definitieve locatie. 

Momenteel vindt monitoring van de bezetting plaats.  
 

Bospoort Noord (IKEA en Ghoybos) 

 De bouw van de pannenkoekenboerderij (door de eigenaar op de locatie Ghoybos) is in volle gang, 

de planning is dat de pannenkoekenboerderij in december 2013 opgeleverd wordt. 

 De sloop van de oude pannenkoekenboerderij kan plaatsvinden in het 1
e
 kwartaal van 2014. Begin 

2
e
 kwartaal 2014 wordt Bospoort bouwrijp opgeleverd zodat IKEA medio 2e kwartaal kan starten 

met de bouw. In het 2
e
 kwartaal van 2015 kan het gebouw dan worden opgeleverd. 

 Met IKEA vindt momenteel overleg plaats ten aanzien van de inpassing van het door IKEA ge-

wenste ontwerp in bestemmingsplan Bospoort. 
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 De einddatum voor het realiseren van de geluidsvoorzieningen bij Vierzicht en Bospoort is sep-

tember 2014 gelet op de koppeling aan in gebruik name verbrede rijksweg en verkeerswissels in 

het werk, waarbij nog buiten het verkeer om kan worden gewerkt. Het is op dit moment niet aan-

nemelijk dat IKEA dan reeds gerealiseerd is, zodat hoogst waarschijnlijk gekozen moet worden 

voor de tweede optie van de ontvangen offerte (zie het genoemde ten aanzien van geluidsvoorzie-

ningen bij de projecten Vierzicht en Bospoort Zuid). Het budget bij dit project (Bospoort Noord) 

dient voor de meerkosten bij optie 2 te worden opgehoogd. (Bij gebruik van de post onvoorzien is 

deze namelijk bijna geheel opgebruikt en blijft er onvoldoende over voor eventuele andere onvoor-

ziene tegenvallers bij dit project in de toekomst). 

 In 2013 zijn de voorbereidingen voor de herinrichting van de recreatieve functie van het Ghoybos 

gestart. Leiderdorp heeft in overeenstemming met de HSL de noodzakelijke gronden in het Ghoy-

bos verworven. Een deel daarvan zal worden benut als parkeerterrein voor de pannenkoekenboer-

derij. Het resterend deel wordt in 2014 heringericht door de gemeente in verband met natuur- en 

recreatiecompensatie. 

De provincie Zuid-Holland heeft de verkeersstructuur aangepast; . namelijk renovatie N446, aan-

leggen bypass en het volledig rond maken van de meest noordelijke rotonde. 

 De groenvoorzieningen in de omgeving van de Persant Snoepweg moeten nog worden gereali-

seerd, de uitvoering hiervan hangt af van het moment van realisatie van IKEA en de paviljoens. 

 

Indicatie financiële mutaties 

-/-  €       222.000- Extra kosten tijdelijke geluidsvoorzieningen ter plaatse van IKEA (=meerkosten optie 2 

ten opzichte van optie 1).

-/-  €       222.000- Totaal mutaties

nadelig  
De mutaties bij de projecten Vierzicht en Bospoort Zuid hangen hiermee samen. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Bodemkwaliteit (mogelijk hogere kosten grondwerk).

[M] Alleen grondwerk uitvoeren waar het noodzakelijk is

[M] Volgen van het beleid ten aanzien van saneringslocaties  
 

Bospoort Zuid (Paviljoens en laanontsluiting) 

 De uitvoering/investering in dit project (laanontsluiting, grondwerken) dient, conform huidige 

planning, eind maart 2015 gereed te zijn. Bij het realiseren van de laanontsluiting naar IKEA en de 

paviljoens kunnen verplaatsingen van kabels en leidingen alsmede de verlegging van het fietspad 

nodig zijn (reeds als prognose opgenomen).  

 Voor de paviljoens 1 en 2 in Bospoort zijn geïnteresseerden maar nog geen concrete kandidaten. 

Partijen vinden het perspectief van vestiging naast een vestiging van IKEA aantrekkelijk. In eerste 

instantie voert Bohemen de acquisitiegesprekken. Waar nodig of wenselijk is ook de gemeente bij 

deze gesprekken aanwezig om een toelichting te geven op de gemeentelijke visie op Bospoort. Met 

name de beperkingen in het bestemmingsplan in combinatie met de slechte economische situatie 

zijn er de oorzaak van dat het nog niet tot een concrete overeenkomst/grondverkoop is gekomen.  
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 Wat bij het project Vierzicht gesteld is met betrekking tot de geluidsvoorzieningen geldt ook voor 

het project Bospoort Zuid
1
. 

 

Indicatie financiële mutaties 

-/-  €         40.000- Offerte optie 1 geluidsvoorzieningen overstijgt de eerdere raming. (Oorzaak: verwachte 

duur tijdelijkheid van 5 naar 10 jaar, extra grondwerk, faseringskosten)

+/+  €         40.000 Post onvoorzien benodigd voor optie 1 geluidsvoorzieningen.

 €                   - Totaal mutaties

neutraal

 PM Bij de GIG 2014 wordt gekeken of de planning van de verwachte opbrengst voor de 

paviljoens nog realiseerbaar is.  
De mutaties bij de projecten Vierzicht en Bospoort Noord hangen hiermee samen. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Ontwikkeling van de paviljoens (marktrisico).

[M] Gezamenlijk optreden ontwikkelaar en Gemeente om paviljoens te verkopen en te realiseren.

[M] Extra financiering geluidsscherm door reclame-uitingen (in onderzoek bij ontwikkelaar)

[M] Draagvlak bij welstandscommissie onderzoeken om procedure te versnellen

[M] Eventuele programmaverandering  
 

Grondberging en zandwinning Munnikkenpolder 

 De kanovereniging kan nog niet naar de definitieve locatie in de heringerichte zandwinput verhui-

zen. Met pachter van de jachthaven is afgesproken dat de kanovereniging er in ieder geval tot eind 

2014 mag blijven. In 2014 wordt de situatie opnieuw bekeken. 

 De exploitant van de grondberging heeft in 2011 de definitieve inrichting van de Munnikkenpolder 

opgestart en heeft vanaf  2012 gewerkt aan het opstellen van een definitief ontwerp (DO). Het doel 

is om eind 2013, begin 2014 een DO te hebben.  

 De voormalige zandwinput zou uiterlijk medio 2014 zijn ingericht. De exploitant denkt echter nog 

1 jaar extra nodig te hebben aangezien later kon worden begonnen met de zandwinning door de 

vertragingen bij de aanleg van de A4 (vernietiging Tracébesluit). In de overeenkomst tussen ex-

ploitant en gemeente is de mogelijkheid van 1 jaar verlenging opgenomen. Over de verlenging 

worden momenteel aanvullende financiële afspraken gemaakt met de exploitant. 

 De uitvoering van het toekomstig beheer van de Munnikkenpolder zal worden overdragen aan een 

externe partij.  

                                                      
1
 Bij het project Vierzicht is het volgende opgenomen: 

Bij openstelling van de verbreding van de A4 (of gedeelten daarvan) dienen de geluidwerende 

voorzieningen ter hoogte van Vierzicht en Bospoort te zijn gerealiseerd. De economische crisis 

heeft ertoe geleid dat er niet tijdig bebouwing gerealiseerd zal zijn. Aan de aannemer van de A4, is 

een offerte gevraagd voor het plaatsen van tijdelijke schermen op de nog niet bebouwde kavels en 

plaatsing van een permanent scherm ter hoogte van de Dwarswatering. De raad is in een brief (van 

26 september 2013) geïnformeerd over de realisatie van de tijdelijke geluidsschermen en de ont-

vangen offerte. De offerte bevat twee opties: één voor plaatsing van schermen uitgaande van een 

tijdig gerealiseerde IKEA en één voor het geval IKEA niet tijdig gerealiseerd is. De offertes over-

schrijden de eerdere ramingen, de eerste optie kan binnen de grondexploitaties Vierzicht en Bos-

poort Zuid gerealiseerd worden maar gebruikt daarbij wel iets van de post onvoorzien. In de GIG 

2013 was het duurder uitvallen van de geluidsvoorzieningen reeds als risico aangegeven.  
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Indicatie financiële mutaties 

+/+  PM Extra huuropbrengst bij verlenging contract, hierover worden momenteel nadere 

afspraken over gemaakt.

+/+  PM Totaal mutaties

voordelig

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Exploitatie door derden in combinatie met beperkte bankgarantie

[M] Uitvoeringskosten liggen bij een externe partij en er is voorzien in een goede monitoring 

(Omgevingsdienst West-Holland/Provincie)

[A] Bij gewenste oplevering door exploitatant van de inrichting van de Munnikkenpolder na 

augustus 2014 dienen aanvullende afspraken met de gemeente te worden gemaakt in het kader 

van huurvergoeding aan de gemeente, bereikbaarheid molens en oplossingen voor locatie 

kanovereniging en aansluiting van de recreatiepaden op het W4 fietspadenplan.

[R] Extra kosten voor toekomstig beheer van de Munnikkenpolder. Het beheer zal worden 

overdragen aan externe partijen.

[M] Vanaf 2014 is een stelpost in de reguliere onderhoudsbegroting van de gemeente 

opgenomen/Overleg met externe partijen.
 

Molencarroussel 

 In mei 2012 is de Munnikkenmolen verplaatst naar de Munnikkenpolder. Vanaf mei 2013 tot en 

met september 2013 is de molen voltooid. De Meerburgermolen is in 2013 naar de Munnikkenpol-

der verplaatst. Er vinden nog afrondende werkzaamheden plaats aan de waterwerken waarna de 

molens kunnen functioneren. 

 Het project is voor de gemeente nagenoeg afgerond.  

 

Indicatie financiële mutaties 
  PM De laatste financiële afhandelingen moeten nog plaatsvinden, waarna het resultaat van 

het project precies kan worden bepaald.

  PM Totaal mutaties

 
 

Bij de GIG 2014 kan een betere inschatting dan op dit moment worden gegeven van het eindresultaat 

voor dit project als alle facturen binnen zijn van de restauratiewerkzaamheden en verplaatsing molens. 

Het wel aannemelijk dat na bovengenoemde kosten een deel van het budget, waaronder de post on-

voorzien, overblijft. Naar verwachting betreft dit een voordelige mutatie van circa € 40.000,-. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[O] De betaling van bijdragen door derden in het kader van de opheffing van de molenbiotoop 

rondom de voormalige locatie van de Munnikkenmolen. (De betaling vindt plaats als de 

contractant zijn gebouw gaat uitbreiden, dit wordt niet op korte termijn verwacht)
 

 

Zwembadlocatie 

 Het project is afgesloten in de raad van 14 oktober 2013. De laatste (reeds geraamde) resterende 

investeringen: herstraten parkeerterrein zwembad, tijdelijk beheer, bomen aanplant, groencompen-

satie en daartoe benodigde projectbegeleiding zijn hierbij overgeheveld naar het project Ama-

liaplein.  
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Indicatie financiële mutaties 

Het project is met een (nadelig) resultaat van -/- € 586.307,- per 31-12-2013 afgesloten.  

Het resultaat houdt rekening met het overhevelen van de resterende werkzaamheden (voor een bedrag 

van € 228.864,-) van het W4-investeringsproject ‘Zwembadlocatie’ naar de grondexploitatie ‘Ama-

liaplein’ (categorie Overige projecten). 
 

+/+  €           3.500 Vrijval prognose post externe (juridische) advisering

+/+  €           5.123 Rentevoordeel doordat de kosten voor de resterende werkzaamheden later zijn 

overgeheveld dan mee rekening was gehouden 

+/+  €           8.623 Totaal mutaties

voordelig

Ten opzichte van de GIG2013 is het resultaat verbeterd met € 8.623,-.  

3.2. W4 projecten zonder mutaties 

Voor onderstaande projecten worden op dit moment geen mutaties (> € 25.000,-) verwacht.  

Algemene kosten Ontwikkelingslocaties W4 

De algemene kosten van W4 zijn verdeeld over de W4-Ontwikkelingslocaties. Er zijn momenteel 

geen wijzigingen voorzien in deze onderdelen. 
 

Uren W4 algemeen 

 De bezetting voor W4 wordt regelmatig geëvalueerd, op basis van de actuele c.q. opportune plan-

ontwikkeling en jaarlijks (bij de GIG) opnieuw geraamd.  

 Er zijn klachten over waterschade bij de woningen aan de Does in Mauritskwartier. Door het clus-

ter Beheer (afdeling Gemeentewerken) wordt hiernaar onderzoek verricht. 
 

Bestemmingsplan en onderzoeken 

 Het bestemmingsplan Bospoort is door de uitspraak van de Raad van State d.d. 15 juni 2011 onher-

roepelijk geworden. Voor de geluidwerende bebouwing moet nog een uitwerkingsplan worden 

gemaakt. Hiermee wordt gewacht tot meer duidelijkheid is ten aanzien van de paviljoens. De kos-

ten hiervoor zijn reeds opgenomen in de prognoses die verdeeld zijn over de W4 Ontwikkelingslo-

caties. 

 Het bestemmingsplan W4 is vastgesteld op 4 februari 2013 en heeft in het 2
e
 kwartaal van 2013 ter 

inzage gelegen. Er is beroep ingesteld bij de Raad van State. 
 

Bovenwijkse voorzieningen (water en groen) 

 Momenteel wordt de groen- en watercompensatie nader uitgewerkt.  

 Tot en met 2014 worden de nog resterende waterkundige werken t.b.v. waterhuiskundige plannen 

W4 gerealiseerd. Hierbij worden tegelijkertijd de benodigde aanpassingen a.g.v. de tekortkomin-

gen
2
, geconstateerd door het Hoogheemraadschap van Rijnland, gerealiseerd. Dit wordt in nauw 

overleg met het hoogheemraadschap uitgevoerd, waarbij naar de meest optimale oplossingen wordt 

gezocht. 

 

 

 

                                                      
2
 Bij de GIG2011 zijn deze tekortkomingen reeds toegelicht. 



 

                                                                                               Voortgangsrapportage GIG 2013 

 

 

 

- 13 - 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Extra benodigde (interne) uren projectmanagement en ondersteuning

[M] Jaarlijks herijking projectbezetting; inschatting t/m 2014/2015 reeds in GIG opgenomen

[A]* Momenteel zijn klachten over waterschade bij een aantal woningen in Mauritskwartier (langs 

de Does) in onderzoek bij de afdeling Gemeentewerken - Beheer

[O] Binnenkomst van laatste deel afkoop garantiebedrag ontwikkelaar (is gekoppeld aan 

grondoverdracht Vierzicht kavel 5 en uit de GIG gehaald n.a.v. het scenario 'afboeken Vierzicht 

kavel 5'.
 

Fietsbruggen en –paden W4 

 De oplevering van de fietsbruggen over de A4 en de Does en de fietspaden van het W4-plan zijn 

gepland in 2014 en 2015. In 2013 zijn de civieltechnische aspecten bekeken. Voor de brug over de 

Does worden alternatieve varianten bekeken in verband met doorvaarhoogte en aansluiting Mun-

nikkenpolder om binnen de raming te kunnen blijven. 

 Het vrijliggend fietspad in de groenzone tussen de Oranjewijk en de Rijksweg A4 wordt op basis 

van de invulling van het gebied door Rijkswaterstaat (RWS) in relatie tot een convenant met 

Buurtactief door RWS aangelegd. De geraamde kosten voor fietspad worden t.z.t. besteed aan het 

onderhoud van groen, verlichting en fietspad. Bij het afsluiten van het project dient dit budget ge-

stort te worden in de bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten. 

 De werkzaamheden omtrent de definitieve ontsluiting naar de molens wordt meegenomen bij de 

inrichting van de Munnikkenpolder. 

 

 Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Door verloop van tijd kunnen hogere lasten (indexatie / verandering ontwerp) bij de aanleg van 

de brug over de Does mogelijk niet geheel worden gedekt door de, door de provincie 

toegezegde, subsidie. 

[M] Tijdig herberekening maken; zonodig extra subsidie trachten te verkrijgen

[M]* Alternatieve varianten bekijken  

Weteringpark (inrichting en ontsluitingsweg) 

 De voorzieningen (parkeren en groen) binnen de Tracébesluit-grens kunnen pas gerealiseerd wor-

den nadat de verbreding van de A4 is voltooid.  

 De ontsluitingsweg (Boomgaardlaan) kan eveneens pas voltooid worden als de A4-

werkzaamheden zijn gerealiseerd. De werkvoorbereidingen voor het definitieve ontwerp en bestek 

van de Boomgaardlaan zijn in 2011 gestart. Momenteel worden fase 1 (van Mauritssingel tot 

jachthaven) en fase 2 (van jachthaven tot fietsviaduct ter hoogte van gemeentehuis) van de Boom-

gaardlaan nader uitgewerkt tot een geheel, waardoor de totale Boomgaardlaan in één keer kan 

worden aanbesteed en uitgevoerd. De uitvoering zal dan vanaf de fietsviaduct in meerdere fases 

richting de Mauritssingel worden uitgevoerd. In deze variant wordt de rijbaan visueel versmalt, 

door aan weerskanten van de rijbaan een strook van klinkers in een ander verband te straten. Hier-

mee wordt de gebruiker meer bewust gemaakt om vaart te minderen. Het is een mooie variant op 

een vrijliggend fietspad, wat gedragen wordt door de verengingen. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[A] Afstemming met RWS is noodzakelijk over aanleg parkeerterrein, damwand en bereikbaarheid 

verenigingen tijdens uitvoering verbreding A4  
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Verbreding viaduct Ericalaan en geluidswallen 

 De oplevering van de geluidswallen is gekoppeld aan de planning van de verbreding van de Rijks-

weg A4 en zal naar verwachting eind 2014 plaatsvinden. De wallen worden opgeleverd door 

Rijkswaterstaat met pad en ingezaaid met gras. Leiderdorp dient dan nog de inrichting van de wal-

len te voltooien (bruggetjes over de sloot, aanbrengen incidentele beplanting). 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[A] De realisatie is gefaseerd en gekoppeld aan de planning van de verbreding Rijksweg A4
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4. Centrumplan 

Bij het Centrumplan worden  momenteel geen mutaties groter dan € 25.000,- verwacht.  

Hieronder volgt een toelichting per project. 

Centrumplein 

 Het bestemmingsplan ‘Nieuw Centrum’ is inmiddels onherroepelijk. De plandelen met daarin de 

uitbreiding van Winkelhof zijn door de Raad van State in stand gelaten. Daarmee is een belangrij-

ke barrière weggenomen voor de realisatie van de uitbreiding. 

 Een nieuwe overeenkomst met ontwikkelaar is opgesteld, waarna de grondverkoop (met rentever-

goeding) op 24 mei 2013 heeft plaatsgevonden. 

 De ontwikkelaar wil in het kader van optimalisatie, zijn plannen op diverse punten aanpassen. 

 Belangrijk in de tweede helft van 2013 is de afstemming op de uitvoering van het IVVP, in het 

bijzonder de kruispunten Engelendaal. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Bij gewijzigde of onvoorziene omstandigheden (zoals niet onherroepelijk worden van de 

benodigde omgevingsvergunningen binnen een periode van 2 jaar gerekend vanaf indiening 

van volledige en ontvankelijke aanvragen voor de benodigde omgevingsvergunningen) wordt 

door gemeente en ontwikkelaar (naar redelijkheid en billijkheid) onderhandeld over aanpassing 

van de overeenkomst (incl. verkoopsom).

[M] Overleg met ontwikkelaar (planning) en omwonenden

[R] Bij realisatie minder m2 winkelvloeroppervlak door wijziging plannen (niet door ontwikkelaar) 

verlaagt ook de grondopbrengst.

[M]* Afstemming regio

[A] Bij het schetsplan inrichting openbaar gebied is een ruimer gebied betrokken (dan de 

plangrens) wat extra kosten voor het project kan betekenen.

[R] Ontwikkelaar bekijkt de uitbreiding van het winkelcentrum nader i.v.m. economische 

ontwikkeling. Dit zou kunnen leiden tot bezwaren belanghebbenden, of plannen in strijd met 

het bestemmingsplan.

[M] Goed overleg wederom met alle belanghebbenden

[M] Goede toetsing en de procedures volgen om eventuele afwijkende punten met 

bestemmingsplan te onderbouwen.  

Hoek Merelstraat 

 De realisatie van het ontwerp voor de buitenruimte wordt door Afdeling Gemeentewerken meege-

nomen in haar groot onderhoud (vernieuwing riolering en herstraten).  

De aanbieding van de aannemer kwam na de actualisatie van de grondexploitatie en was dus nog 

niet verwerkt in de GIG2013. De raming in de grondexploitatie wordt overschreden met € 20.000,-. 

(door meer straatmeubilair en groen en meerkosten straatwerk). Dit kan door de post onvoorzien 

worden opgevangen.  

In juni 2013 was de start van de uitvoering en naar verwachting wordt het project eind 1
e
 kwartaal 

2014 afgerond. 

 Een deel van de uitvoering van dit project dient te worden gecombineerd met het kruispunt Enge-

lendaal/Statendaalder en zal afgestemd worden met de planning van de ontwikkelaar van de uit-

breiding Winkelhof (project Centrumplein) en met de uitvoering van het IVVP.  
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Dit deel van het project Hoek Merelstraat (deel kruising Engelendaal en parkpromenade) wordt na 

afronding van het overige deel meegenomen bij het project Centrumplein. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[A] Dit project is afhankelijk van Centrumplein ontwikkeling

[A] Riolering wordt gelijk meegenomen bij de herontwikkeling

[O] Grondverkoop aan maatschappelijke instelling (de door hen in gebruik genomen tuin ligt 

grotendeels op gemeentegrond). Momenteel worden hierover gesprekken gevoerd.  
 

Meas 

 Na de sanering van het gebied is er in het voorjaar van 2012 begonnen met de bouwwerkzaamhe-

den. De oplevering van het gebouw is naar verwachting in het 1
e
 kwartaal 2014. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R]* Met de ontwikkelaar loopt een discussie over een aantal financiele aspecten (planschade / 

bijdrage onvoorziene kosten)

[M]* Overleg met ontwikkelaar  
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5. Overige ruimtelijke projecten 

Bij de GIG2013 waren er nog geen grondexploitaties die in de categorie ‘Overige ruimtelijke pro-

jecten’ vallen vastgesteld. In de raad van 8 juli 2013 is voor de verplaatsing van Vliko en de herstruc-

turering van het Vliko-perceel op het bedrijventerrein Lage Zijde een krediet beschikbaar gesteld en 

in de raad van 14 oktober 2013 is de grondexploitatie voor het project Amaliaplein vastgesteld. Deze 

projecten vallen in de categorie ‘Overige ruimtelijke projecten’. 

Hieronder volgt een toelichting per project. 

Amaliaplein 

Dit project betreft het braakliggend stuk grond op de hoek van de Ericalaan met de Willem-

Alexanderlaan naast zwembad De Does dat in eigendom is van de gemeente. Op de locatie worden 

een supermarkt en sociale woningen gerealiseerd. 
 

Voortgang project 

 Op 9 april 2013 hebben 5 partijen een Uitnodiging tot Inschrijving gehad, inclusief alle bijlagen 

waaronder het Programma van Eisen. Overeenkomstig de in de Uitnodiging geschetste procedure 

is een informatiebijeenkomst georganiseerd en hebben twee schriftelijke vragenronden plaatsge-

vonden.  

 Op 12 juli 2013 hebben 4 van de 5 partijen een inschrijving ingediend voor de aanbesteding van 

het project Amaliaplein.  

 De inschrijvingen zijn vervolgens beoordeeld door een ambtelijk beoordelingsteam en vanuit de 

beoordeling is een rangorde met de uitslag opgesteld. Op basis van deze rangorde heeft de (voorlo-

pige) gunning plaats gevonden.  

 Na het aangaan van een Koop- en Realisatieovereenkomst (KRO) (een exploitatieovereenkomst) 

wordt de gunning definitief. Ondertekening van de KRO is een bevoegdheid van het college. Over 

de afgesloten KRO wordt de gemeenteraad geïnformeerd. Het KRO is de basis voor het uitwerken 

van de ontwerpen en het opstarten van een omgevingsvergunningprocedure. 

 

Indicatie financiële mutaties 

In de grondexploitatie zijn de gemaakte kosten meegenomen en nog te maken kosten geraamd, zodat 

het verwachte resultaat kon worden berekend. Eventuele nadere afspraken in het kader van een fiscale 

optimalisatie van de KRO kunnen hier nog invloed op hebben. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[A]* Er is nog geen definitieve Koop- en Realisatieovereenkomst (KRO). Eventuele nadere 

afspraken in het kader van een fiscale optimalisatie van de KRO kunnen nog invloed hebben 

op de ramingen in de grondexploitatie.  
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Herinrichting Vliko-terrein 

Dit project betreft de verplaatsing van het afvalbewerkingsbedrijf Vliko, gelegen in de Oude Rijnzo-

ne, en de herstructurering van het Vliko-perceel op het bedrijventerrein Lage Zijde. 

 

Voortgang project 

 De gemeente Leiderdorp neemt deel in de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone om 

een aantal zaken te realiseren. Deze betreffen onder andere de verplaatsing van Vliko en de her-

structurering van bedrijventerrein Lage Zijde.  

 Al ruim 12,5 jaar wordt met Vliko over de verplaatsing van het bedrijf gesproken. Met name de 

vervoersbewegingen leiden tot overlast. Verplaatsen naar een andere locatie, die beter ontsloten is 

is een bevredigende oplossing. Binnen de Oude Rijnzone zijn locatiestudies gedaan, zijn middelen 

beschikbaar gesteld en is een verkenner ingezet om de verplaatsing van Vliko mogelijk te maken. 

De plek lijkt gevonden te zijn in Zoeterwoude op industrieterrein de Grote Polder.  

 Op 30 mei 2013 is de intentieverklaring tot koop van het eigendom van Vliko door de gemeente 

Leiderdorp getekend. Daarmee is een belangrijke stap gezet om (eind 2013) tot een definitieve 

koopovereenkomst tussen beide partijen te komen. 

 Maandagavond 19 augustus 2013 is er brand uitgebroken in twee hallen van Vliko. Beide hallen 

worden als verloren beschouwd. Ook de sorteerinstallatie heeft grote schade opgelopen, welllicht 

is deze total loss. 

Het is nog niet bekend welke consequenties dit heeft voor de planning van het project, de defini-

tieve koopovereenkomst en de bijdrage vanuit de Oude Rijnzone. 

 

Indicatie financiële mutaties 

Voor de verplaatsing van Vliko en de herstructurering van het Vliko-perceel op het bedrijventerrein 

Lage Zijde is op 8 juli 2013 door de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 1,1 miljoen. 

Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

 €       250.000 Aanvullend aankoopbedrag door gemeente Leiderdorp voor Vliko (naast bijdrage in 

aankoopbedrag van Oude Rijnzone)

 €       100.000 Taxatie, bodemonderzoek en opstellen koopovereenkomst 

 €       750.000 Groene herinrichting perceel Vliko

 €    1.100.000 Totaal geraamde kosten  
Mogelijke financiële mutaties naar aanleiding van de brand zijn nog niet in te schatten. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[A]* Door de brand is de planning van het project en de risico's nu moeilijk in te schatten. Voor de 

brand moest het Algemeen Bestuur van de Oude Rijnzone in november 2013 definitief het geld 

voor de verplaatsing beschikken aan Leiderdorp. Daarom was de planning om een concept 

definitief koopcontract te hebben in september 2013. Omdat het moederbedrijf van Vliko moet 

instemmen met de business case voor de verplaatsing zou daarna zo tijdig mogelijk worden 

gestart met het opstellen van de definitieve koopovereenkomst, een bodemonderzoek en een 

taxatie om zoveel mogelijk onzekerheid weg te nemen. Het bodemonderzoek is voor de brand 

uitgevoerd. De portefeuillehouder verzoekt zijn collega's van het DB (Dagelijks bestuur) Oude 

Rijnzone om meer tijd om de gevolgen van de brand voor de waarde van de transactie goed in 

kaart te brengen.  
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6. Overige investeringsprojecten 

De overige investeringsprojecten betreffen investeringsprojecten (niet zijnde vervangings- cq renova-

tie-investeringen) die een investering vergen van meer dan € 0,5 miljoen. Het  betreft vaak de ontwik-

keling van maatschappelijk vastgoed. 

Momenteel is voor de overige investeringsprojecten een mutatie van € 2.216.000,- nominaal (voorde-

lig) voorzien ten opzichte van het verstrekte krediet. Dit komt door de naderende financiële afronding 

van de projecten ‘Brede School Oude Dorp’, ‘Milieustraat’ en ‘Inrichting Boterhuispolder’. Een 

voordeel ten opzichte van het krediet betekent na afronding van het project (in het algemeen) dat de 

kapitaalslasten afnemen. Bij het project ‘Brede School Oude Dorp’ betekent het voordeel (van € 1,5 

mio) inderdaad een afname van de kapitaalslasten. Bij het project ‘Herinrichting Milieustraat’ vloeit 

het voordeel (van € 450.000,-) echter terug naar de Reserve Reiniging. En bij het project ‘Boterhuis-

polder’ heeft de raad besloten om het voordeel (van € 266.000,-) in te zetten als dekking voor de re-

servering van € 250.000,- ten behoeve van het inrichtingsplan Polder Achthoven. 

 

In de raad van 10 september 2012 is met het uitvoeringsplan IVVP 2012 ingestemd. Het benodigde 

krediet strekt zich uit over meerdere jaren en is verwerkt in de gemeentelijke begroting. Om dit inves-

teringsbudget en de projectonderdelen goed te kunnen bewaken en beheersen is het voorstel om ook 

deze projecten vanaf de GIG 2014 mee te nemen in de GIG rapportage en systematiek bij deze catego-

rie. 

 

Hieronder volgt een toelichting per project onderscheiden naar Overige investeringsprojecten met 

mutaties (§ 6.1) en Overige investeringsprojecten zonder mutaties (§ 6.2). 

6.1. Overige investeringsprojecten met mutaties 

Voor onderstaande projecten worden op dit moment mutaties (> € 25.000,-) verwacht.  

Brede School Oude Dorp  

 Op 12 oktober 2012 heeft de definitieve oplevering plaatsgevonden. In de periode hierna hebben 

de laatste afrondende werkzaamheden plaatsgevonden. Op 29 oktober 2012 is het gebouw door de 

gebruikers in gebruik genomen en op 29 januari 2013 is het gebouw formeel geopend. 

 Het project is hiermee nagenoeg afgerond. De afschrijving van het krediet is gestart in januari 

2013. De laatste financiële afhandelingen vinden plaats tot na afloop van de onderhoudstermijn 

van de bouwkundig aannemer (bouwkundig en installatietechnisch), alsmede de onderhoudster-

mijn van de aannemer van de buitenruimte en de hierbij behorende laatste in te dienen termijnen 

door partijen (eind 2013).  

Er is onderzoek gedaan naar de herkomst van heersende stankoverlast in het gebouw. De stank 

komt voort uit een afbraakproces van een stof die in de grond is terecht gekomen door een lekkage 

aan het WKO-systeem (warmte koude opslag). Deze stof breekt natuurlijk af. Gezien de mate van 

overlast heeft de aannemer onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot versnelling van het af-

braakproces en vermindering van de overlast. Een beslissing hierover wordt op korte termijn ge-

nomen, waarna eventueel maatregelen genomen zullen worden. 
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Indicatie financiële mutaties 

De definitieve financiële afronding dient nog plaats te vinden, waaronder een berekening van de defi-

nitieve btw-lasten. Het verwachte restant van het totaal beschikbaar gestelde krediet betreft: ca 

€ 1.500.000,- (excl. btw, reeds gemeld bij de GIG 2013). Dit betekent een voordeel voor de kapitaals-

lasten. 

Milieustraat 

 De milieustraat is 10 december 2012 opgeleverd. Op deze datum is de nieuwe milieustraat weer in 

bedrijf gesteld voor publiek. Eind april hebben de afrondende werkzaamheden plaatsgevonden 

(met name asfalteringswerkzaamheden). Uiteindelijk is de eindoplevering eind juni 2013 geweest.  

 

Indicatie financiële mutaties 

Na de laatste financieel administratieve afhandelingen kan het project financieel worden afgesloten; 

aanname is dat er een restant budget van ongeveer € 450.000,- zal overblijven. Dit voordeel vloeit 

terug naar de reserve reiniging. In de GIG2013 was reeds een voordeel van € 150.000,- gemeld. 
 

Inrichting Boterhuispolder 

 Het werk is 21 december 2012 opgeleverd. Ook de werkzaamheden voor het Hoogheemraadschap 

Rijnland zijn afgerond in Leiderdorp en Teylingen. De toplaag van enkele paden kon nog niet 

worden aangebracht in verband met de slechte weersomstandigheden (temperatuur en water). Dit 

is in 2013 uitgevoerd. 

 

Indicatie financiële mutaties 

Het voorbereidingskrediet van € 670.250,- wordt gedekt door subsidies en overige inkomsten. Als alle 

subsidies zekergesteld zijn kan het project financieel worden afgesloten. 

Het project Boterhuispolder wordt naar verwachting met een positief resultaat van circa € 266.000,- 

afgesloten. De raad heeft op 23 september 2013 besloten dit resultaat in te zetten als dekking voor de 

reservering van € 250.000,- ten behoeve van het inrichtingsplan Polder Achthoven. 
 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Zekerstellen van de subsidies. 

[M] Mogelijkheid gebruiken om uitstel tot projectuitvoering aan te vragen (tot eind maart 

2012).Uitstel is inmiddels verleend. Een deel van de subsidies is reeds toegekend.
 

6.2.  Overige investeringsprojecten zonder mutaties 

Voor onderstaande projecten worden op dit moment geen mutaties (> € 25.000,-) verwacht. 

Brede School West 

 De omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe Brede School West op de hoek Leeuwerik-

straat/Vronkenlaan is in juni 2013 verkregen. De start van de bouw is feestelijk gevierd op woens-

dag 25 september 2013. De oplevering is naar verwachting in het vierde kwartaal van 2014. 

 De school Leeuwerik is in de herfstvakantie van 2012 verhuisd naar het Regionaal Opleidingscen-

trum Leiden aan de Leidse Dreef. De Prins Willem-Alexander school (PWA) is in de zomervakan-

tie van 2013 verhuisd van de tijdelijke locatie Doesmeer (nabij de gemeentewerf) naar de tijdelijke 

locatie van basisschool de Driemaster.  
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 Gelijktijdig met realisatie van de Brede School West, zal de buitenruimte aangelegd worden. Het 

bestek van het definitief ontwerp is uitgewerkt en de aanbesteding hiervoor zal naar verwachting in 

november 2013 plaatsvinden. 

 

Aandachtspunten[A], risico’s[R] met beheersmaatregelen[M] en optimalisatiemogelijkheden[O] 

[R] Mogelijke afwijkingen op bouwkosten, terreinkosten, ontwikkelingskosten en uitloop planning

[M] Goede aanbesteding, projectleiding, directievoering en toezicht

[R] Mogelijk extra exploitatielasten voor het onderdeel tijdelijke huisvesting (aanpassingen voor 

brandveiligheid, onvoorziene zaken tijdens huurperiode) voor rekening van gemeente

[M] Post onvoorzien van het geprognoticeerde budget voor tijdelijke huisvesting beschikbaar 

houden (tot oplevering Brede School) voor onverwachte uitgaven

[M]* Overleg verhuurder

 

Tennispark De Munnik 

 Het project is nagenoeg afgerond. De banen zijn speelklaar opgeleverd op 29 maart 2013 en het 

clubhuis inclusief barinrichting door De Munnik is eind derde week april voltooid.  

 Het parkeerterrein is in voorlopige vorm op de definitieve locatie in mei 2013 gerealiseerd. Moni-

toring van de bezetting vindt op dit moment plaats. Het parkeerterrein wordt uitgevoerd “via” het 

project ‘Plantage’(zie paragraaf 3.1). 

 De laatste financiële afrekeningen tussen gemeente en De Munnik vinden momenteel plaats. Het 

verstrekte krediet is geheel gebruikt voor de uitvoering van het project. 

Na oplevering van het clubhuis en tennispark zal de gemeente alleen nog verantwoordelijk zijn 

voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen. 

 
 


