
AMENDEMENT 
 

 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen op 8 juli 2013 
 

 
Agendapunt:  8 Financieel kader Vliko 
 

 
Onderwerp:   herinrichting vrijkomende Vliko-terrein 
 

 
Ondergetekende stelt voor de beslispunten bij het agendapunt als volgt te aan te passen: 
 
1A. Krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 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) 
 
1 B. Krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 750.000 = voor de realisatie van de 
groene herinrichting ter grootte van de locatie van Vliko in de Polder Achthoven, conform de 
doelstellingen uit de gebiedsvisie Polder Achthoven en het project de Oude Rijnzone/ cluster 
Noordoever Oude Rijn en bij het opstellen van de definitieve inrichtingsplannen voor de 
locatie van Vliko te beoordelen of de groene herinrichting op de plek van de oude locatie van 
Vliko plaatsvindt of elders in de Polder Achthoven en daarbij een beslispunt op te nemen 
voor het overbrengen van de dekking van het krediet van de algemene reserve naar de 
bestemmingsreserve Oude Rijnzone 
 
IC. beide kredieten te dekken uit de algemene reserve €1,1 miljoen te storten in de 
bestemmingsreserve Oude Rijnzone en de doelstelling van deze reserve uit te breiden voor 
het doel van bovenstaande beslispunten. 
 
ID. Het doel van de Reserve Gemeenschappelijke regeling Oude Rijn Zone te wijzigen in: De 
reserve dient ter dekking van de in 2010 besloten bijdrage aan de gemeenschappelijke 
regeling van € 300.000 per jaar gedurende 5 jaar en voor zover het saldo hiervoor toereikend 
is voor de aanvullende kosten voor de Leiderdorpse projecten van de Oude Rijn Zone. 
 

Toelichting door de raad voor kennisgeving aangenomen: 
De raad heeft de gebiedsvisie Achthovener Polder (2008) en het inrichtingsplan Achthovener 
Polder (2009) als mede de business case Oude Rijnzone (2010) vastgesteld.  
Deze documenten geven over de (her)inrichting van het bedrijventerrein Lage Zijde c.q. het 
vrijkomende terrein van Vliko c.q. de groenopgaven noordelijke cluster het volgende aan:: 

 De gemeente richt samen met boeren en derden een grondbank op 

 De gemeente zorgt voor een groene inpassing/onttrekking aan het zicht van het 
(resterende) bedrijventerrein Lage Zijde 

 De gemeente zorgt voor een betere recreatieve ontsluiting van de gehele polder 
Achthoven (fiets-, wandelpaden, en eventueel kanoroutes) 

 
Achtergrond: 
De Gebiedsvisie Achthovener Polder 2008 stelt: 
De basis voor de visie is een groene, toegankelijke en open polder op de lange termijn. De 
boeren blijven de belangrijkste beheerders van het landschap. De landbouw blijft hierbij een 
economisch vitale bedrijfstak in het gebied, doordat het landschap toenemende 
schaalvergroting makkelijk kan opvangen. Grondruil en het opzetten van een grondbank kan 
de boeren op lange termijn helpen om hun agrarische bedrijfsvoering en groeiambities te 



realiseren en speculatie tegen te gaan. (blz. 15) 
 
De opgave binnen de GR ORZ voor Leiderdorp luidt: 
Focus cluster Noordoever Oude Rijn 

 Verplaatsing Vliko en groene inrichting huidige locatie (3 ha), 

 Nadruk op investeringen groene recreatieve verbindingen. 
 
Focus businesscase 
Hoofdopgave in dit cluster is de verbetering van de inrichting van de groengebieden ten 
noorden van de Oude Rijn en verbetering van de recreatieve verbindingen. De uitplaatsing 
van het regionale afvalverwerkingsbedrijf Vliko maakt onderdeel uit van het cluster. Het 
bedrijventerrein Lage Zijde kan hierdoor beter worden ingepast in de omgeving. 
(Businesscase Oude Rijnzone, april 2009, definitief, blz.  
 
Facit: 
De amendering van het raadsvoorstel maakt het mogelijk binnen deze kaders een 
herinrichting van het vrijkomende Vliko-terrein uit te werken, zonder nu al te kiezen voor een 
specifiek scenario. 
 

 
Ondertekening en naam: 
 
GroenLinks, Frauke Joester 

 
 


