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Geachte leden van de raad, 

Tijdens de behandeling in de commissie Ruimte van 2 juli jongstleden heeft het college u 
toegezegd op twee punten een nadere verduidelijking te geven. Dit zijn achtereenvolgens de 
scenariokeuze en de reservering van de kosten voor de voorbereiding van de 
koopovereenkomst (opstellen koopovereenkomst, bodemonderzoek en taxatie), de eigen 
bijdrage van Leiderdorp voor de aankoop van Vliko en de kosten voor de groene herinrichting 
(reservering aanvullende kosten). In het vervolg van deze brief gaat het college hier nader op 
in. 

Scenariokeuze 
De discussie in de commissie betrof de vraag of de raad zich nu al vast moest leggen op een 
scenario of de keuze voor een scenario later gemaakt kan worden. 
Binnen het project de Oude Rijnzone heeft Leiderdorp in het cluster Noordoever een drietal 
opgaven. De verplaatsing van Vliko, de groene herinrichting van de achterlaatlocatie en de 
omvorming van het HSL/A4 informatiecentrum naar een Groene Hartinformatiecentrum. 
Bij opstellen van de scenario's is het college uitgegaan van een groene herinrichting van de 
achterlaatlocatie van Vliko ter grootte van 2,2 ha. Daarmee wordt het bedrijventerrein, 
conform de gebiedsvisie Polder Achthoven, het Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone en de 
Toekomstvisie Leiderdorp 2025 verkleind. Op basis daarvan is de calculatie gemaakt en is 
een drietal scenario's naast elkaar gezet. Het voorgestelde scenario 1 voldeed daarbij het 
best aan de doelstelling, voor zowel de gebiedsvisie Polder Achthoven als de groene opgaven 
in Oude Rijnzone. 

Met een keuze van de raad voor scenario 1 wil het college richting het DB van de Oude 
Rijnzone laten zien wat Leiderdorp voor ogen heeft met de locatie nadat Vliko is vertrokken. 
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Dat is ook een voorwaarde die is gesteld door het DB Oude Rijnzone om de financiële 
bijdrage uit het RIF Oude Rijnzone voor de aankoop van Vliko te beschikken. De keuze voor 
een scenario, dat betrekking heeft op de achterlaatlocatie, is dan de meest duidelijke keuze. 

Leiderdorp heeft zich verplicht tot het omvormen van 2.2 ha bedrijventerrein naar een 
openbaar groene inrichting waarmee ook een verkleining van het bedrijventerrein wordt 
gerealiseerd. Daarover wil het DB Oude Rijnzone duidelijkheid. Daarmee ligt niet hard vast 
dat die groene herontwikkeling alleen maar op de achterlaatlocatie van Vliko moét 
plaatsvinden. 

Ruilverkaveling 
In de commissie werd gesuggereerd dat het terugbrengen naar weiland van de 
achterlaatlocatie financieel gunstig is voor de gemeente Leiderdorp. Echter, de bestemming 
weiland voldoet niet aan de invulling van de recreatieve groenopgave binnen de Oude 
Rijnzone en de gebiedsvisie Polder Achthoven. Op zich zou door middel van ruilverkaveling 
(mits daar een partij voor te vinden is) de achterlaatlocatie van Vliko met de nieuwe 
bestemming weiland geruild kunnen worden tegen een ander deel in de polder om daar ter 
grootte van dezelfde oppervlakte een openbaar groene inrichting te realiseren. 

Het DB Oude Rijnzone wil duidelijkheid over het feit dat Leiderdorp na vertrek van Vliko het 
bedrijventerrein verkleint en ca. 2.2 ha openbaar groen inricht ten behoeve van de recreant. 
De raad zal daar een expliciet besluit over kunnen nemen, zonder dat de raad zich vastlegt op 
een scenariokeuze op dit moment. 

Risico wegvallen BTW compensatie. Bij een herverkaveling dient dan wel aangetekend te 
worden dat de evt. verschuldigde BTW in de transactie met Vliko alleen verrekend kan worden 
met het BTW compensatie fonds als de nieuwe functie openbaar groen wordt op de huidige 
locatie. Als de grond wordt verkocht of geruild met een agrariër is deze compensatie niet 
mogelijk. 

Van algemene reserve naar bestemmingsreserve Oude Rijnzone 
Een ander punt van discussie in de commissie is de plaats waar de middelen ter dekking van 
het krediet gereserveerd wordt. Het college stelde voor dit in de algemene reserve te 
markeren. Uit de commissie kwamen geluiden om hiervoor de bestemmingsreserve Oude 
Rijnzone te benutten. Het college kan zich vinden in de argumentatie. Het doel van deze 
bestemmingsreserve dient dan wel verruimd te worden, omdat de bestemmingsreserve tot op 
heden tot doel heeft de bijdragen van Leiderdorp aan het RIF Oude Rijnzone te kunnen 
betalen. De raad kan hiertoe besluiten, zodat het college het doel van de bestemmingsreserve 
verruimt zodat ook de aangevraagde kredieten binnen de doelstelling passen. 



Suggestie voor amendementteksten 
Op basis van de toelichting op de toezegging die het college u deed ten aanzien van de 
scenariokeuze op dit moment en reserve waar het krediet in gestort kan worden, doet het 
college u bijgaande suggestie om de beslispunten aan te passen en aan te vullen. 

De amendementen op de beslispunten zouden dan als volgt kunnen luiden: 

1A. 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) 

1 B. Krediet beschikbaar te stellen van € 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. 

Hoogachtend^^--- \ 
burgemeester en wethouders 
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