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 2016 raadsvoorstel     

Afdeling:   Gemeentewerken Beheer  Leiderdorp, 3 augustus 2016  

Onderwerp:  Het beschikbaar stellen van het 

(voorbereidings-) krediet voor het 

project Leyhof  

 Aan de raad.  

 

 

*Z00A084926A* 
 

Beslispunten 

1. De raad een voorbereidingskrediet van totaal € 100.000,- beschikbaar te laten stellen voor het 
project ‘de Leyhof’. De kapitaallasten zijn reeds opgenomen in de huidige begroting. 

 

 

 

1 Inleiding 

In dit voorstel wordt gevraagd om het krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van het 
project ‘de Leyhof’. De kapitaallasten zijn al opgenomen in de huidige begroting. Hiermee heeft 
het voorstel geen consequenties voor de financiële dekking. 

 

Op de grens van Leiderdorp en het platte land ligt de wijk ‘de Leyhof’. Dit is een van de laatste 

grote uitbreidingswoonwijken in  Leiderdorp. De wijk Leyhof wordt begrensd door het sport- en 

recreatiegebied De Bloemerd, woonwijk Buitenhof, de Boterhuispolder en het buitengebied van de 

gemeente Kaag en Braassem. Deze woonwijk is in de jaren ‘90 aangelegd. De gemeente Leiderdorp 

heeft het voornemen om deze woonwijk op te hogen in het kader van groot onderhoud. De 

openbare ruimte is door ongelijkmatige zetting dusdanig verzakt dat er in het jaar 2017 gestart 

dient te worden met groot onderhoud in delen van de wijk. 

 
2 Beoogd effect 

In de voorbereidingsfase is het voornemen om gezamenlijk met een engineeringspartij en alle 
belanghebbenden zoveel mogelijk de scope van het project in beeld te krijgen. Op basis hiervan 
zullen de exacte werkzaamheden worden bepaald en kunnen we de totale kosten voor het project 
ramen. Op basis hiervan zal het uitvoeringskrediet en het resterende budget  separaat worden 
aangevraagd.  
 

3 Argumenten 

Het doel van het groot onderhoud is om de woonwijk weer terug te brengen naar de 
oorspronkelijke aanleghoogte. In west Nederland bestaat de ondergrond uit klei- en veenlagen; 
deze is veelal weinig draagkrachtig en op verschillende plaatsen bij belasting gevoelig voor 
blijvende vervormingen. Dit geldt ook voor de woonwijk de Leyhof. Vanwege de 
verzakkingen/zetting is er sprake van een slechte toegankelijkheid van de woningen. De kabels en 
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leidingen en het riool zijn net zoals de verharding onderhavig geweest aan zettingen in de 
ondergrond. De woonwijk bestaat voor een groot deel uit elementenverharding en voor een deel 
uit asfaltverhardingen.  
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het beschikbaar stellen van het krediet is alleen ten behoeve van de voorbereiding. Na deze fase 
zullen we separaat een uitvoeringskrediet aanvragen. In dat voorstel zijn de maatregelen (incl. 
voor riolering, kabels en leidingen) en kosten opgenomen die nodig zijn om de Leyhof weer op 
juiste hoogte te brengen.  
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Voor de uitvoering van projecten wordt in overleg met communicatie vooraf besproken wanneer, 
met wie en hoe er gecommuniceerd wordt. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Het voorbereidingskrediet is onderdeel van het krediet IBOR wegen. De kapitaallasten hiervan zijn 
al opgenomen in de huidige begroting. Hiermee heeft het voorstel geen consequenties voor de 
financiële dekking. 
Bij de begroting 2016 is het krediet echter nog niet beschikbaar gesteld. Om te onderzoeken en 
vast te stellen welke maatregelen nodig zijn, wordt in dit voorstel gevraagd een 
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Na inventarisatie zullen we bij u terugkomen om het 
volledige (restant) krediet beschikbaar te laten stellen.  Daarbij zal fiscaal advies in het kader van 
de BTW meegenomen worden.  

 
De voorbereidingskosten zullen uiteindelijk onderdeel uitmaken van het totaal beschikbare krediet 
zoals aangevraagd. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: geen 


