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Geachte leden, 

Met deze brief informeren wij u over de overname van de W4 fietsbrug over de Oude Rijn van 
Rijkswaterstaat en de financiële afwikkeling hiervan. 

Inleiding. 
Het W4 fietspadenplan bevat de fietsbrug over de Oude Rijn. Deze vervangt de oude 
verbinding die in het viaduct van de rijksweg A4 geïntegreerd was. Rijkswaterstaat heeft geen 
belang meer bij deze brug, nu deze los staat van de A4. 
In het verleden zijn geen afspraken gemaakt over het beheer, onderhoud en bediening van de 
brug. In de optiek van de overige W4 partners een omissie en dus een W4 probleem. Dat is 
door Leiderdorp nimmer op die wijze erkent. Er is sprake van vervanging van de bestaande 
situatie, waarbij de lasten voor Rijkswaterstaat blijven. 
Vervolgens is gezocht naar oplossingen om de brug elders onder te brengen. 

Oplossingen. 
Voor de W4 gemeenten leek de provincie de meest voor de hand liggende overnamepartner. 
De provincie is de eigenaar en beheerder van de Oude Rijn. De provincie ziet bruggen over 
provinciaal water echter niet als een provinciale taak. Het betreft een verbinding ten behoeve 
van derden, in dit geval twee gemeenten. Het opengaande deel van de brug, inclusief de 
bedieningsunit ligt in Leiderdorp. De andere zijde was oorspronkelijk gemeente Leiden, maar 
is inmiddels gemeente Zoeterwoude. Het feit dat de Stierenbrug ook van de gemeente 
Leiderdorp is en niet van de provincie ondersteunt dit standpunt van de provincie. 

Twee jaar lang discussiëren, zonder concrete oplossing, heeft Leiderdorp ertoe gebracht 
onder een aantal condities te willen kijken naar overname van de brug: 
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1. De bruidsschat (de afkoopsom voor bediening, beheer en onderhoud) moet hoog genoeg 
zijn. 
2. De discussie met de provincie over de afronding van de oorspronkelijk beoogde 
afstandsbediening van de bestaande Doesbrug dient naar tevredenheid te worden opgelost. 
3. De in W4 overeengekomen brug over De Does vanuit de Munnikkenpolder naar de 
Ruigekade wordt vervangen door een andere gewenste verbinding met behoud van de eerder 
overeengekomen provinciale subsidie (maximaal € 2,2 miljoen). 

Toelichting op de randvoorwaarden. 
1. De bruidsschat is hoog genoeg. 
De bruidsschat is bepaald op € 2,65 miljoen (netto contant), gebaseerd op de 
berekeningssystematiek Brokx. Een gebruikelijke methodiek bij overdracht van infra door het 
Rijk. Uitgangspunt is een 100 jaar durende afkoop van dagelijks beheer en bediening, 
alsmede 30 jaar groot onderhoud. De berekening is getoetst door een onafhankelijk 
adviesbureau (DHV). 
Er zijn ook andere methodieken mogelijk. Diverse gemaakte berekeningen kwamen uit tussen 
de € 1,2 en € 3 miljoen. 
Dat bedrag moet worden opgebracht door de W4 partners. Afgesproken is dat provincie en rijk 
samen 70% dragen en de drie W4 gemeentes ieder 10%. Dat resulteert voor de 
overnemende partij in een te ontvangen bedrag van € 2,4 miljoen. Dat bedrag is door 
gemeentewerken beoordeeld. Het is een reëel bedrag, waaruit de toekomstige lasten voldaan 
kunnen worden. 

2. De discussie met de provincie over de afronding van de oorspronkelijk beoogde 
afstandsbediening van de bestaande Doesbrug wordt naar tevredenheid opgelost. 
De provincie heeft aangegeven bereid te zijn een afkoopsom te betalen, indien de overname 
van de fietsbrug over de Oude Rijn door Leiderdorp doorgaat. Basis voor de afkoopsom vormt 
een onderbouwing, gebaseerd op de door Leiderdorp te maken kosten (aankoop grond / 
nieuwe bedieningsunit). Daarmee wordt deze slepende zaak tot een oplossing gebracht. 

3. De in W4 overeengekomen brug over De Does vanuit de Munnikkenpolder naar de 
Ruigekade wordt vervangen door een andere gewenste verbinding, met behoud van de 
eerder overeengekomen provinciale subsidie (maximaal €2,2 miljoen). 
In de W4 plannen was een fietsverbinding overeengekomen naar de Polder Achthoven via 
een brug over de A4, een fietspad door de Munnikenpolder en daarna via een brug over de 
Does naar de Ruigekade. De intentie was om deze route dwars door de Achthovenerpolder 
door te trekken richting Koudekerk. Deze intentie is in het kader van de gebiedsvisie 
Achthovenerpolder al komen te vervallen. De versnipperde eigendomssituatie en de 
ongewenstheid van de route bij de agrarische bedrijven maakte de aanleg in feite onmogelijk. 
Daar bovenop bleek bij de verdere uitwerking van deze variant de brug over De Does veel 
bezwaren op te leveren. Dat deed de vraag rijzen of de investering van meer dan € 2 miljoen 
in een brug over de Does wel de juiste is. 
Die bezwaren betreffen onder andere de aansluiting bij de Munnikkenpolder. Dit is een gebied 
met hoge archeologische- en ecologische waarden. De provincie wil geen verstoring van die 
archeologische waarden. Verplaatsing van de brugaansluiting bleek niet mogelijk te zijn, 
vanwege de waterkering ter plaatse (scheiding tussen boezem en polderwater). Een lange 
brug op palen of een hellingbaan van licht materiaal beperkt de verstoring van de archeologie, 
maar werkt fors kostenverhogend. 



Daarnaast is er sprake van ongewenste landschappelijke heuvels (tot 3,5 meter hoogte) in 
een open veenweide gebied, deels gelegen op (het verlengde van) een oude cultuurhistorisch 
waardevolle structuur. 
Tot slot is de conflictsituatie varen-fietsen van deze druk bevaren route (mede in verband met 
de nabijgelegen jachthaven) groter dan oorspronkelijk werd ingeschat. Ondanks de hoge 
doorvaarhoogte is in de recreatieve vaarperiodes regelmatig het openen van de brug 
noodzakelijk, juist in de periodes dat ook het recreatieve fietsverkeer op zijn drukst is. 
Tot slot kent het bedieningssysteem van de brug (uit kostenoogpunt een zelfbedienings
systeem) ook enige haken en ogen (service, vandalisme). 

Het creëren van een recreatieve verbinding tussen de Munnikkenpolder en de Bospolder, 
over de Dwarswatering is ook een wenselijke verbinding. Daarmee wordt het A4 infocentrum 
en toekomstig Groene Hart centrum met de Munnikkenpolder verbonden. 
De brug over de Dwarswatering hoeft niet open te kunnen, waardoor de kosten lager liggen. 
Conflictsituaties met pleziervaart ontbreken. De doorvaarhoogte kan beperkt blijven, waardoor 
er geen onnodig grote verstoring van het landschap optreedt. Hergebruik en opknappen van 
de tijdelijke brug naar de grondstoffenbank is daarbij een optie. 

De provincie is bereid hieraan mee te werken. Eventueel restant geld dat deze verbinding 
goedkoper is dan de maximale subsidie van € 2,2 miljoen, is de provincie bereid te steken in 
het opknappen van de f/ëteverbinding Ruigekade. 

Op basis van de te ontvangen bruidsschat zijn de toekomstige lasten van de areaaluitbreiding 
gedekt. 
Dit bedrag wordt gestort in de reserve Egalisatie exploitatielasten en vanaf 2015 wordt jaarlijks 
het onderhoudsbudget voor de brug aan de reserve Egalisatie exploitatielasten onttrokken en 
in de voorziening IBOR (Investeringsfonds Beheer Openbare Ruimte) gestort. 

Vervolgtraject. 
Bestuurlijk dienen de overige W4 partners ook nog in te stemmen, mede vanwege de 
financieringswijze. De W4 partners doorlopen daarvoor allemaal afzonderlijk een intern 
besluitvormingsproces. 
De overige W4 partners willen geen aanvullende voorwaarden in het te sluiten contract waarin 
binnen W4 de overname van de brug wordt geregeld. Dat betekent dat zolang niet aan de 
nadere voorwaarden is voldaan er geen overeenkomst wordt ondertekend door Leiderdorp. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zullen 
u op de hoogte houden van de besluitvorming bij de overige W4 partners. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 

Financieel. 

H. Romeijn 
secretaris 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 


