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Afdeling:   Gemeentewerken Beheer  Leiderdorp, 1 augustus 2016  

Onderwerp:  RVS gelden polder Achthoven  Aan de raad.  

 

 

*Z00A03D7942* 
 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan om het uitvoeringkrediet Polder Achthoven te verhogen met €135.000. 
2. Akkoord te gaan om deze verhoging te dekken door middel van het overige budget van 

Boterhuispolder (€135.000) in te zetten voor de herinrichting van de Polder Achthoven. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op maandag 18 juli 2016 heeft de plenaire beoordeling van de meervoudig onderhandse 
aanbesteding voor herinrichting van Polder Achthoven plaatsgevonden om de extensieve 
recreatie mogelijkheden te vergroten en water te compenseren. Vier aannemers hebben 
een aanbieding afgegeven. De winnaar is bepaald aan de hand van de economisch meest 
voordelige inschrijving op basis van de Inschrijfprijs en de kwalitatieve criteria; 
Bereikbaarheid werkterrein, Uitvoeringswijze en Planning. Deze aanbieding overschrijdt 
het beschikbare budget. Om dit te kort te dekken vragen wij u om het overige budget van 
Boterhuispolder (€135.000) in te zetten voor de herinrichting van de Polder Achthoven. 
 

1.b Voorgeschiedenis 

Op 15 juni 2015 bent u akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van het 
uitvoeringkrediet herinrichting Polder Achthoven. Hiermee bent u ook akkoord gegaan om 
de kosten te dekken onder andere uit het positief resultaat van project Boterhuispolder.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het inrichtingsplan voor de Polder Achthoven vormt samen met het inrichtingsplan voor 
de Boterhuispolder de invulling van de Groenstructuur in de Leidse Regio. Het project 
maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma van het samenwerkingsverband Leidse 
Ommelanden en het uitvoeringsprogramma ten behoeve van het regionale 
investeringsfonds Holland Rijnland. Het draagt ook bij aan de stad-landverbinding. Een 
belangrijk element uit de Groenagenda van de provincie. 

 

 

2 Beoogd effect 

Het realiseren van het inrichtingsplan Polder Achthoven zodat we de Polder Achthoven voor de 
toekomst open en groen houden en de toegankelijkheid voor extensieve recreatie vergroten. 
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Daarnaast wordt hierbij voldaan aan de watercompensatie waar het hoogheemraadschap van 
Rijnland veel baat bij heeft. In ruil daarvoor draagt het Hoogheemraadschap €800.000,- bij aan de 
projectkosten. 
 
 

3 Argumenten 

1.1.Hierdoor kan de opdracht verstrekt worden aan de partij met de economisch meest voordelige 
aanbieding. 
Het huidige uitvoeringkrediet is gebaseerd op de toenmalige bekende situatie en de bijbehorende 
werkzaamheden die daaraan gekoppeld zijn. Naar aanleiding van het bodemonderzoek blijkt dat er 
rekening gehouden moet worden met de plaatselijke zetting in het projectgebied. Hiervoor is 
ander (duurder) materiaal nodig om de veiligheid voor langere termijn te kunnen garanderen. 
Daarnaast blijkt uit nader onderzoek dat het gebied lastig is te betreden met machines die nodig 
zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De oplossing voor de bereikbaarheid brengt  
extra kosten met zich mee.   
De partij met de economisch meest voordelige aanbieding had zowel de hoogste score voor het 
plan/oplossing als de laagste aanbieding.  
 
2.1. Hierdoor wordt het project financieel gedekt. 
Op 23 september 2013 is de raad akkoord gegaan met een financiële reservering van €250.000,- 
voor de Polder Achthoven vanuit het project Boterhuispolder. De €250.000,- was een schatting 
tijdens de uitvoering van het project, het project Boterhuispolder was nog niet afgerond.  Op 14 
juli 2014 is de reservering van € 250.000, vervolgens- door u verlaagt naar €144.000. De reden 
hiervoor  is dat er in de eindfase van het project Boterhuispolder meerwerk (herasfaltering) is 
uitgevoerd. Hierdoor leek het erop dat het eerder vastgestelde restantkrediet van het project 
Boterhuispolder niet gehandhaafd kon blijven. 
Eind 2015 heeft  er een financiële afrekening plaatsgevonden met de gemeente Leiden (Leiden 
heeft de subsidies aangevraagd voor de projecten). De hoogte van het bedrag hing af van de 
gemaakte uren die de gemeente Leiderdorp in het project Boterhuispolder gestoken had. De 
gemeente leiden had een toezegging gedaan voor het inzetten van personeel ten behoeve van het 
project Boterhuispolder. Omdat gemeente Leiderdorp alles zelf heeft begeleid was de inzet van de 
gemeente Leiden niet nodig. Hierdoor is de vergoeding die gemeente Leiden door derden had 
ontvangen niet gebruikt. Het budget wat hierdoor bij Leiden over bleef is vervolgens alsnog 
overgemaakt naar de rekening van gemeente Leiderdorp.   Het resultaat hiervan is dat er een 
verhoging van het resterende budget van €135.000,- heeft plaatsgevonden. Hierdoor is niet 
€144.000 resterend maar ruim €279.000. Het voorstel is om de toevoeging van €135.000 ook in te 
zetten om de Polder Achthoven in te kunnen richten conform de aanbesteding zodat het financieel 
tekort hiermee gedekt wordt.   
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Restantbedrag  Toelichting  

€250.000,00 Vastgesteld op 23 september 2013 door de raad op basis van een 
prognose.  

€144.000,00 Vastgesteld op 14 juli 2014 door de raad. In verband met een tegenvaller 
in de afronding van de uitvoeringsfase van het project Boterhuispolder.   

€279.000,00 Voorliggend raadsvoorstel. In verband met een meevaller door de 
verrekening van gemeente Leiden. 

 
 
4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

2.1. Door vaststelling van het voorstel w ordt het vrijkomende budget van de Boterhuispolder 
niet ten gunste gebracht van de algemene middelen. 

In het coalitie akkoord is afgesproken dat vrijvallende budgetten ten gunste worden gebracht aan 
de algemene middelen. Het vrijgekomen budget is nodig voor het project polder Achthoven. Er is 
ook eerder door de raad vastgesteld dat het resterend bedrag van uit de Boterhuispolder wordt 
ingezet aan de herinrichting van polder Achthoven. Wanneer de raad niet akkoord gaat met 
voorliggend voorstel kan niet gekozen worden voor de meeste duurzame oplossing en zal er asfalt 
gebruikt moeten worden. Dit zal een lagere levensverwachting hebben in verband met de enorme 
zetting in het gebied wat vervolgens hogere kosten met zich meebrengt in de toekomst. Het 
aanbesteedde materiaal heeft een verwachte levensduur van 60 jaar. Wanneer een alternatief 
materiaal wordt toegepast zal het materiaal uiterlijk na 20 jaar vervangen moeten worden en 
tussentijds in het groot onderhoud meegenomen worden.  Hierdoor zal het alternatieve materiaal 
na 20 jaar al duurder zijn dan het materiaal wat in de aanbesteding is voorgeschreven. 
 

5 Duurzaamheid 

Bij de uitvoering van het project zal duurzaamheid prioriteit krijgen. In het inrichtingsplan is 
uitgegaan van een duurzame en milieuvriendelijke inrichting. Er worden natuurvriendelijke oevers 
gerealiseerd en agrarisch natuurbeheer wordt gestimuleerd. Voor de aanleg van paden en andere 
inrichtingselementen worden zoveel mogelijk natuur- en milieuvriendelijke materialen (hebben 
een lange levensduur en zijn zo lang mogelijk onderhoudsvrij) toegepast al dan niet van recyclet 
materiaal. 
 

6 Communicatie en participatie 

Er is voor het project een communicatiekalender opgesteld, met daarin alle communicatie 
momenten opgenomen. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Indien u instemt met dit voorstel zijn alle kosten gedekt. 
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8 Evaluatie 

Het project wordt conform de PMR (ProjectMatig Realiseren) werkwijze geëvalueerd.  

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: n.v.t. 


