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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 4 augustus 2016  

Onderwerp:  Gebiedsvisie Lage Zijde   Aan de raad.  

 

 

 *Z00A0F078AF* 
 

Beslispunten 

1 Nota van Beantwoording Gebiedsvisie Lage Zijde vast te stellen; 
2 De gewijzigde Gebiedsvisie lage Zijde d.d. 1 augustus 2016 vast te stellen waarvan de belangrijkste 
wijzigingen zijn: 
• De optie tot het creëren van een brede doorkijk ter hoogte van Achthovenerweg 17b is niet meer      
opgenomen; 
• Het nieuwe peilbesluit van het Hoogheemraadschap is opgenomen; 
• Het aanleggen van extra parkeerplaatsen langs de Bedrijvenweg is niet meer opgenomen; 
• Tekstuele wijzigingen en aanvullingen naar aanleiding van opmerkingen van onder andere Provincie 
Zuid-Holland.  
3 Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.869.850,- voor herinrichting Lage Zijde (Vliko)in 
plaats van € 1.100.000,- (raadsbesluit 8 juli 2013); 
4 Als dekking op te nemen het overschot van de ontvangen subsidie Oude Rijn Zone; 
5 De onttrekking vanuit de Algemene reserve van € 1.100.000,- terug te draaien in de 2e 
Bestuursrapportage 2016. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Ingevolge de opdracht van de raad, Structuurvisie Ruimte, heeft het college een eerste 
aanzet van een Gebiedsvisie opgesteld. Deze aanzet Gebiedsvisie is gedeeld met de 
ondernemers als zijnde direct belanghebbenden. Het voorkeurscenario van de gemeente, 
Vliko inrichten als groen,  is vervolgens vertaald in een Concept Gebiedsvisie en deze is in 
inspraak, van 2 juni tot en met 29 juni, gebracht. De Inspraakreacties zijn overwegend 
positief en bevatten tevens veel suggesties voor het  nog op te stellen inrichtingsplan ten 
behoeve van de herstructurering van Lage Zijde. Voor het opstellen van het inrichtingsplan 
en tevens het opstellen van een bestemmingsplan is budget  benodigd, hiervoor kan de 
reeds toegekende subsidie van de Oude Rijnzone worden aangewend.  
 

1.b Voorgeschiedenis 

Ingevolge de overeenkomst met de gemeente vertrekt Vliko begin oktober naar een 
nieuwe locatie in Zoeterwoude. Uw raad heeft in zijn Ruimtelijke structuurvisie het college 
de opdracht gegeven een tweetal scenario’s voor de herstructurering van de  Lage Zijde uit 
te werken. In het concept is een scenario voor het inrichten van het Vliko terrein als groen 
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en een omklapscenario waarbij het achterste gedeelte van het bedrijventerrein naar voren 
(op het voorste gedeelte van Vliko) wordt verplaatst. Een eerste aanzet van een 
Gebiedsvisie met daarin de voorkeur van het college voor het scenario Vliko inrichten als 
groen is voorgelegd aan de ondernemers als zijnde direct betrokkenen. Het 
voorkeurscenario werd ondersteund door de ondernemers, kapitaalvernietiging als 
hoofdargument, en vervolgens heeft het college de concept Gebiedsvisie Lage Zijde 
vrijgegeven voor inspraak. Op 8 juli 2013 is door uw raad besloten om  een krediet 
beschikbaar te stellen van € 1.100.000,-. Als dekking hiervoor is de Algemene reserve 
aangewend. 
 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Vanuit het ruimtelijk en planologisch perspectief wordt het project begeleid door Ruimte. 
Daarnaast wordt geadviseerd door Economie en Financiën. 
 

2 Beoogd effect 

Op basis van een door de raad vastgestelde gebiedsvisie kan het vervolgtraject, inrichtingsplan en 
bestemmingsplan, worden ingezet en kan worden voldaan aan de opdracht van uit de Oude 
Rijnzone, de herstructurering van het bedrijventerrein Lage Zijde. 
 

3 Argumenten 

1.1 Nota van Beantwoording Gebiedsvisie Lage Zijde vaststellen. 
De nota bevat alle reacties op de concept Gebiedsvisie. Uit de reacties  blijkt dat het voorstel van 
het college om Vliko in te richten als groen wordt ondersteund. Naast belanghebbenden zijn ook 
de Provincie, Hoogheemraadschap, gemeente Zoeterwoude en Oude Rijnzone uitgenodigd te 
reageren. Ook deze instanties stemmen in met het voorstel om Vliko in te richten als groen. De 
volgende reacties geven aanleiding tot wijziging dan wel nadere motivering van het concept.  
 
De bewoner van  Achthovenerweg 17b geeft aan dat de kans voor een brede doorkijk ter plaatse 
van zijn perceel voor hem op dit moment geen optie is, derhalve is deze kans niet meer 
opgenomen. 
 
Het Hoogheemraadschap geeft aan het initiatief te waarderen omwille van de toegenomen 
bergingscapaciteit. Wel merkt zij op dat het peilbesluit niet correct is opgenomen. Dit is gewijzigd. 
 
Inzake de opmerking van Comité Doesbrug betreffende het actief aankopen van leegkomende 
percelen aan de achterzijde moet worden opgemerkt dat gemeente van oordeel is dat het 
bedrijventerrein op zich een vitaal bedrijventerrein is en als zodanig de gemeente de 
eerstkomende 10 jaar geen uitsterfconstructie voorstaat. Het laatste zou een negatief effect 
hebben op de uitstraling en geen lange termijn perspectief voor de ondernemers ter plaatse 
geven. Overeenkomstig het advies van de Stec groep wordt het ready steady plus scenario 
omarmt: de basis is goed, ondernemers zijn bereid te investeren in uitstraling van hun panden en 
de gemeente is bereid te onderzoeken hoe de kwaliteit van het bedrijventerrein, in samenwerking 
met de ondernemers,  waar nodig kan worden opgewaardeerd. 
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Reactie provincie inzake Ruimtelijke Kwaliteit 
Provincie Zuid Holland geeft in haar zienswijze onder meer aan dat het omklapscenario meer 
kwaliteit oplevert. Daarnaast geeft zij aan dat de keuze voor welk scenario dan ook de 
beleidsvrijheid van de gemeente is. 
De ruimtelijke kwaliteit van scenario 2 is beter gezien vanuit het landschap (het bedrijventerrein 
steekt in dit scenario minder ver het polderlandschap in dan in scenario 1) en gezien de kwaliteit 
van het bedrijventerrein. Nieuwbouw aan de voorzijde kan het bedrijventerrein een economische 
impuls geven. 
Een belangrijk nadeel van scenario 2 is dat de investeringskosten van dit scenario miljoenen hoger 
zijn en daarnaast is staatssteun niet toegestaan. Dit betekent dat de eigenaren van de bedrijven 
zelf de kosten voor de verhuizing moeten dragen. Ze hebben aangegeven dat ze dat niet gaan 
doen. De verhuizing vinden zij kapitaalvernietiging. Vanwege het gebrek aan draagvlak is besloten 
scenario 1 nader uit te werken tot de gebiedsvisie waarin een belangrijk uitgangspunt is om het 
Vliko-terrein een grote landschappelijke impuls te geven. Daarnaast geeft dit scenario meer 
gebruiksmogelijkheden en is beter te bereiken vanuit de Achthovenerweg. 
 
2.1 Gebiedsvisie Lage Zijde vaststellen.  
De ingediende reacties zijn gericht aan uw raad derhalve wordt u voorgesteld de Nota van 
Beantwoording Gebiedsvisie Lage Zijde  vast te stellen. Uw raad heeft het college de opdracht 
gegeven twee scenario's uit te werken als opgenomen in Ruimtelijke Structuurvisie. Deze 
scenario's zijn in eerste instantie besproken met de ondernemers als direct belanghebbenden. De 
gemeente heeft haar voorkeur uitgesproken voor het inrichten van Vliko als groen boven het 
omklapscenario, het achterste gedeelte van Lage Zijde verplaatsen naar voren. De ondernemers 
konden hiermee instemmen. De hoofdreden was gelegen in het argument dat de ondernemers de 
omklapvariant als kapitaalvernietiging zagen. 
Vervolgens is deze keuze vastgelegd in een conceptgebiedsvisie die voor een periode van vier 
weken is vrijgegeven voor inspraak. Hierop zijn reacties binnengekomen die geen aanleiding geven 
de ingezette lijn te wijzigen. Wel zijn hier en daar wijzigingen/aanvullingen opgenomen, zie onder 
1. 
 
3.1 Budget nodig voor de uitwerking van de visie en vervolgens de uitvoering. 
Voor de herinrichting van de Lage Zijde moet na de vaststelling van de visie een inrichtingsplan en 
een bestemmingsplan te worden opgesteld. Het inrichtingsplan geeft aan hoe het terrein wordt 
ingericht na vertrek van Vliko (naar verluid per 1 oktober aanstaande). Al naar gelang de (on-) 
mogelijkheden van het terrein zal een passend inrichtingsplan worden gemaakt. De kosten hiervan 
worden als volgt ingeschat: 
Ambtelijke uren, ca 500 uren á € 75,-       € 37.500,- ; 
onderzoekskosten (bodem en zo nodig  archeologie)  € 50.000, ; 
bestemmingsplan             € 12.500,- . 
Totaal zou een bedrag  van € 100.000,- vooraleerst benodigd zijn. Dit kan ten laste van het reeds 
toegekende krediet Herinrichting Lage Zijde Vliko ad € 1.869.850,- worden gebracht. 
 

4.1 Subsidie is ontvangen. 
Van de Oude Rijnzone is een subsidie ontvangen ad € 8.569.850,-. Hiervan is reeds Vliko 
aangekocht voor een bedrag ad € 6.700.000,-. Het restant kan worden aangewend ter dekking van 
het benodigde uitvoeringskrediet. 
5.1 Dekking algemene reserve is niet meer nodig. 
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In juli 2013 is de algemene reserve aangewend als dekking voor het uitvoeringskrediet ad € 
1.100.000,-. Hiervoor is het restant van de subsidie ad € 1.869.850,- beschikbaar. 
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

3.1 De kosten voor het opstellen van het inrichtingsplan bestemmingsplan en de uitvoering zijn 
nog niet concreet. 
Na aanvullend onderzoek en opstellen van het inrichtingsplan zullen de daadwerkelijke kosten 
beter ingeschat kunnen worden. 
 

5 Duurzaamheid 

De mogelijkheden voor duurzame toepassingen worden als uitgangspunt voor het inrichtingsplan 
gehanteerd. 
 

6 Communicatie en participatie 

Een eerste aanzet van de Gebiedsvisie is besproken met de ondernemers, als zijnde direct 
betrokkenen,  tijdens de ondernemersavond op 28 april 2016. Vervolgens is de 
conceptgebiedsvisie ter inzage gelegd van 2 juli t/m 29 juli 2016. Voor het opstellen van het 
inrichtingsplan hebben zich reeds meerdere personen, ondernemers en belanghebbenden 
waaronder Comité Doesbrug,  aangemeld. Hiervan zal gebruik worden gemaakt. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Oorspronkelijke subsidie Oude Rijnzone         € 8.569.850,- 
Minus aankoop Vliko              € 6.700.000,- 
Saldo Subsidie                € 1.869.850,- 
 
In juli 2013 is € 1.100.000,- krediet beschikbaar gesteld door uw raad voor het Financieel kader 
Vliko met als dekking de Algemene reserve. Doordat de aankoop van Vliko lager is uitgevallen dan 
de toegekende subsidie vanuit de Oude Rijnzone, resteert een bedrag van € 1.869.850,-. Dit 
bedrag is voldoende voor het opstellen van een inrichtingsplan, bestemmingsplan en de 
uitvoering. Het saldo ad € 1.869.850,- kan worden ingezet als dekking voor het krediet. De 
onttrekking aan de algemene reserve ad € 1.100.000,- kan hierdoor worden teruggedraaid. Dit zal 
worden meegenomen in de 2e Bestuursrapportage 2016. 
 

8 Evaluatie 

Evaluatie vindt plaats bij vaststellen van het inrichtingsplan. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 



Pagina 5 van 5 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/16/033408/65961    Agendapunt 8 

 2016 raadsvoorstel    

 

 
 
 
Bijlagen:  
1. Nota van Beantwoording Gebiedsvisie Lage Zijde. 
2. Gebiedsvisie Lage Zijde. 


