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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 18-06-2013 

Onderwerp:  Financieel kader Vliko  Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1 A. Krediet beschikbaar te stellen van € 350.000,= om de definitieve 
koopovereenkomst op te stellen, incl. bodemonderzoeken en taxatie (€ 100.000,= in 
2013) en het aankoopbedrag aan te vullen (€ 250.000,= in 2016) en deze ten laste te 
laten komen van de algemene reserve. 
 
1 B. Krediet beschikbaar te stellen van € 750.000,= voor de realisatie van de groene 
herinrichting van de locatie van Vliko (scenario 1 uit het rapport Vliko Leiderdorp 
Financiële en planeconomische resultaten), en deze ten laste te laten komen van de 
algemene reserve. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

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

bedrijventerrein Lage Zijde is een gemeentelijk krediet nodig van ca € 1,1 miljoen. 

Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

 

Aanvullende aankoopbedrag Leiderdorp Vliko      €   250.000,= 

Geraamde kosten: 

Taxatie, bodemonderzoek en opstellen koopovereenkomst  €   100.000,= 

Groene herinrichting perceel Vliko          €   750.000,= + 

Totaal geraamde kosten ca.           € 1.100.000,= 

 

Voor het jaar 2013 wordt € 100.000,= krediet gevraagd om de definitieve 

koopovereenkomst op te stellen, benodigde bodemonderzoeken te doen en een 

aanvullende taxatie uit te laten voeren. Voor het jaar 2016 wordt krediet gevraagd 

voor het aanvullende aankoopbedrag voor Vliko en de geraamde 

herinrichtingskosten voor het terrein van Vliko. 
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Besluitvorming is nu nodig want in september 2013 moet een concept definitieve 

koopovereenkomst opgesteld zijn om de deadline van eind van dit jaar te halen. De 

Oude Rijnzone beslist eind november 2013 definitief over de beschikking aan 

Leiderdorp. Dan wil het ook inzichtelijk hebben hoe Leiderdorp de herstructurering 

op hoofdlijnen denkt te realiseren.  

 

Het project voor de verplaatsing en herinrichting wordt vanzelfsprekend 

meegenomen in de voortgangsrapportages van de GIG. 

 

Op 30 mei hebben de gemeente Leiderdorp en Vliko een intentieverklaring 

getekend waarin beide partijen een prijs en condities overeenkomen waaronder een 

definitieve koopovereenkomst opgesteld kan worden. De voorbereidingskosten voor 

een definitieve koopovereenkomst (taxatie, bodemonderzoeken en opstellen 

koopovereenkomst door een ervaren advocatenkantoor zijn geraamd op € 100.000,- 

 

De aankoopprijs van Vliko is hoger dan de bijdrage die beschikbaar komt uit het 

Regionaal Investeringsfonds Oude Rijnzone (RIF ORZ). Het verschil in waarde is € 

250.000,-. (aankoopprijs € 9.600.000 minus bijdrage RIF ORZ € 9.350.000) 

Met de definitieve koopovereenkomst kan een beroep gedaan worden op 

financiering vanuit het RIF ORZ van € 9.350.000,=.  

 

Daarnaast heeft Leiderdorp een opgave binnen de Oude Rijnzone/cluster 

Noordoever Oude Rijn om de Lage Zijde na het vertrek van Vliko te herstructureren 

en een oppervlakte ter grootte van Vliko om te vormen naar openbaar groen. Om 

een goede kosteninschatting te maken is een rapport op gesteld met een drietal 

scenario’s voor de uitwerking van de herstructurering.  

 

Om de groene inrichting te realiseren en de kosten voor Leiderdorp te beperken, is 

gekozen om de herstructurering vorm te geven door de kavel van Vliko om te 

vormen naar openbaar groen en geen bedrijven te verplaatsen (scenario 1). De 

keuze wordt daarmee gemaakt om niet te investeren in het bedrijventerrein Lage 

Zijde door de herstructurering van het hele bedrijventerrein of door een heruitgifte 

van een deel van het terrein zoals in de andere scenario’s staat beschreven. De 

andere scenario’s kosten of te veel geld met risico’s (verplaatsing van bedrijven 
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naar het terrein van Vliko) of dragen te weinig bij aan de doelstellingen van De 

Oude Rijnzone (opnieuw bedrijventerrein maken van een deel van de kavel van 

Vliko).  

 

Met de keuze voor scenario 1 worden en de doelstellingen van de Oude Rijnzone 

behaald en die van de gebiedsvisie Polder Achthoven. Deze zijn het verminderen 

van de vrachtwagenvervoersbewegingen op de Achthovenerweg, het verkleinen 

van het bedrijventerrein Lage Zijde en een groene inrichting van de oppervlakte van 

Vliko. De kosten voor de groene herinrichting worden nu geraamd op € 750.000,=. 

De meeste kosten komen ten laste van het jaar 2016. Alleen de voorbereidende 

kosten om een definitieve koopovereenkomst op te stellen komen ten laste van 

2013. De daadwerkelijke kosten voor de groene herinrichting worden inzichtelijk als 

de definitieve herinrichtingsplannen opgesteld zijn. Dan zal ook duidelijk zijn welke 

cofinanciering voor dit deel van de opgave beschikbaar is. Het doel daarbij is dat 

hiervoor zoveel mogelijk andere dekkingsbronnen kunnen worden ingezet. Ditzelfde 

geldt voor de resterende opgave voor de omvorming van het HSL/A4 

informatiecentrum. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 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 herstructurering van bedrijventerrein Lage Zijde. Tevens wil Leiderdorp 

het HSL/A4 informatiecentrum omvormen tot een Groene Hart informatiecentrum. 

Deze opgaven staan in het Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone en zijn 

vastgelegd in de gebiedsvisie Polder Achthoven.  

 

De gemeente Leiderdorp spreekt al ruim 12,5 jaar met Vliko over de verplaatsing 

van het bedrijf. Zowel politiek bestuurlijk als bij de inwoners van het Oude Dorp 

houdt het Vliko dossier de gemoederen bezig. Met name de vervoersbewegingen 

leiden tot overlast. Iedereen is er van overtuigd dat verplaatsen naar een andere 

locatie, die beter ontsloten is een bevredigende oplossing is.  

 

Binnen de Oude Rijnzone zijn locatiestudies gedaan, zijn middelen beschikbaar 

gesteld en is een verkenner ingezet om de verplaatsing van Vliko mogelijk te 
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maken. Die plek lijkt nu gevonden te zijn in Zoeterwoude op industrieterrein de 

Grote Polder. Op 30 mei 2013 tekenden wethouder Zilverentant en de heren Koen 

en Sciarli namens Vliko de intentieverklaring tot koop van het eigendom van Vliko 

door de gemeente Leiderdorp. Daarmee is een belangrijke stap gezet om tot een 

definitieve koopovereenkomst tussen beide partijen te komen. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 De verplaatsing van Vliko en de hersturcturering van bedrijventerrein Lage Zijde 

hangt met alle ruimtelijke beleidsvelden samen. Vanuit het oogpunt van de beleefde 

verkeersoverlast draagt de verplaatsing van Vliko ook bij aan het oplossen van een 

maatschappelijk vraagstuk. 

 

2 Beoogd effect 

  De groene inrichting van de polder Achthoven en de vermindering van 
vrachtwagenbewegingen op de Achthovenerweg. 
 
 

3 Argumenten 

1.1 een aanvullende gemeentelijke bijdrage is nodig, de bijdrage uit het RIF ORZ alleen is 

niet voldoende. Deze dekt niet de hele opgave voor het cluster Noordoever Oude Rijn/ 

verplaatsing Vliko en herstructurering Lage zijde. Een aanvullende Leiderdorpse bijdrage is 

nodig om het college in staat te stellen de opgave te realiseren. Deze is geraamd op € 

250.000,= voor de aankoop van Vliko, € 100.000,= voor het opstellen van een definitieve 

koopovereenkomst en € 750.000,= voor het groen herinrichten van het kavel van Vliko.  

 

1.2 Externe deskundige inzet is nodig, een bodemonderzoek en een taxatierapport is 

noodzakelijk, evenals de inzet van een deskundige bij het opstellen van de definitieve 

koopovereenkomst, zodat vooraf zoveel mogelijk risico’s uitgesloten kunnen worden. 

 

1.3 Leiderdorp kan met de aanvullende bijdrage voldoen aan zijn opgave; want scenario 1 

voldoet aan de gestelde opgave binnen de kaders van  het ontwikkelstrategiekader Oude 

Rijnzone cq cluster Noordoever Oude Rijn en de doelstellingen uit de gebiedsvisie Polder 

Achthoven.  

 

1.4 Leiderdorp investeert niet in de verdere ontwikkeling of uitbreiding van bedrijventerrein 

de Lage Zijde,  want de kosten voor verplaatsing zijn te hoog en daarmee niet realistisch. 
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Daarnaast is een heruitgifte van een deel risicovol, omdat niet op voorhand is te zeggen of 

er überhaupt een gegadigde is en of die de prijs wil betalen die in de nota grondbeleid 

staat. De Lage Zijde staat in de markt niet bekend als een courant bedrijventerrein met 

voldoende voorzieningen en bereikbaarheid. 

 

1.5 Leiderdorp realiseert een belangrijke opgave, want met het vertrek van Vliko wordt het 

aantal vrachtwagenbewegingen op de Achthovenerweg sterk teruggebracht. Daarnaast 

kan de Lage Zijde verkleind worden en groen worden ingericht. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het Algemeen Bestuur van de Oude Rijnzone moet in november 2013 definitief het 
geld voor de verplaatsing beschikken aan Leiderdorp. Door in september een concept 
definitief koopcontract te hebben, behalen we een belangrijke mijlpaal in dat proces 
 
1.2 het moederbedrijf van Vliko moet instemmen met de business case voor de 
verplaatsing. Door tijdig te starten met het opstellen van de definitieve koopovereenkomst, 
het bodemonderzoek en de taxatie wordt zoveel mogelijk onzekerheid weggenomen 
 
1.3 Staatsteun moet worden vermeden. Door een extra taxatie op te laten stellen kan 
duidelijk worden wat de reële waarde van Vliko is. Daarmee staat Leiderdorp sterker. 
 
1.4 Het risico van bodemvervuiling moet worden vermeden. Daarom laat Leiderdorp zelf 
een bodemonderzoek uitvoeren. Zowel in aanloop naar de definitieve koopovereenkomst 
als bij het daadwerkelijke vertrek van Vliko vanaf de Achthovenerweg 17B  
 
 
1.5 Realisatiekosten voor de groene herinrichting zijn onvermijdelijk. Op dit moment is een 
kostenraming gemaakt op hoofdlijnen. Bij het opstellen van de definitieve 
inrichtingsplannen zal ook een meer specifieke kostenoverzicht worden opgesteld.  
 
1.6 Leiderdorp gaat op zoek naar cofinanciering voor de herstructurering. Binnen het RIF 
ORZ heeft Leiderdorp aanvullende middelen geclaimd, daarnaast zijn er co financierings- 
mogelijkheden binnen het groenfonds Holland Rijnland en worden gesprekken gevoerd 
met ander (overheids)partijen. Omdat daar op dit moment nog geen concrete toezegging 
op is, wordt de raad gevraagd het krediet volledig beschikbaar te stellen. 
 
1.7 Leiderdorp krijgt na het vertrek van Vliko minder inkomsten, omdat de OZB ( € 
37.864,32 in 2013) wegvalt. Daarentegen zullen de woningen aan de Achthovenerweg in 
waarde stijgen, omdat de overlast van vrachtwagens van Vliko niet meer aanwezig is. 
 
1.8 Leiderdorp krijgt een areaaluitbreiding voor onderhoudskosten groen. Bij de 
doorrekening van de definitieve herinrichtingsplannen worden ook de structurele kosten 
meegenomen. 
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1.9 Het HSL/A4 informatiecentrum wordt omgezet in een Groene Hart informatiecentrum. 
Daarvoor is nu geen geld beschikbaar binnen het RIF ORZ. Het doel is om bij de realisatie 
van deze opgave zoveel mogelijk dekkingsbronnen in te zetten. 
 

5 Duurzaamheid 

De omgevingsdienst West Holland is betrokken geweest in het voortraject en zal gevraagd 
worden om het bodemonderzoek te begeleiden. 
 

6 Communicatie en participatie 

Bij het opstellen van de definitieve koopovereenkomst, het bodemonderzoek en het 
taxatierapport wordt nauw samengewerkt met Vliko. Met de gemeente Zoeterwoude 
worden gezamenlijke gesprekken gevoerd om de verhuizing van Vliko naar de Grote 
Polder ook politiek bestuurlijk zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Kosten:  aankoop Vliko       € 9.600.000,= 

    Kosten voor 

definitieve koopovereenkomst €     100.000,= 

Geraamde kosten 

herinrichting perceel Vliko   €     750.000,= + 

                 € 10.450.000,= 

Baten  bijdrage RIF ORZ           €    9.350.000,= - 

Nog te dekken op dit moment  ca         €    1.100.000,= 

     

Voor de dekking wordt hierbij voorgesteld dit uit de algemene reserve te onttrekken. Deze 

kosten baten blijken uit het rapport Vliko Leiderdorp, Financiële en planeconomische 

resultaten. Bij het opstellen van de definitieve herinrichtingsplannen worden de werkelijke 

kosten inzichtelijk. Daarbij zal ook duidelijk worden hoe de cofinanciering geregeld kan 

worden. Dit zelfde geldt ook voor de omvorming van het HSL/A4 informatiecentrum. 

 

8 Evaluatie 

Middels een ruimtelijk inrichtingsproject wordt een uitvoeringsplan gemaakt voor de groene 

herinrichting van de achterlaatlocatie van Vliko. Dan kunnen kosten en 

cofinancieringsmogelijkheden nader in beeld worden gebracht.  

Het project voor de verplaatsing en herinrichting wordt vanzelfsprekend meegenomen in 

de voortgangsrapportages van de GIG. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

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

 

 
 
 

Bijlagen:  
 
Vliko Leiderdorp, Financiële en planeconomische resultaten, versie 13 juni 2013 (Vertrouwelijk) 
Intentieverklaring Vliko- Gemeente Leiderdorp 30 mei 2013 


