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Aan Burgemeester en Wethouders en de Raadsleden van de gemeente Leiderdorp
Betreffende: het uitkijkpunt in de Munnikkenpolder
Geachte dames en heren,
De leden van het Groen Overleg en het ‘petit comité’ willen u op de hoogte brengen van 
hun zorg over de gang van zaken rond het uitkijkpunt in de Munnikkenpolder.
Uit de media hebben we vernomen dat de bouw van het uitkijkpunt vanwege financiële 
problemen – waarschijnlijk - niet door zal gaan. Voorts geven vragen en antwoorden in de 1e 

Bestuursrapportage 2019 betreffende het uitkijkpunt weinig blijk van correct historisch 
besef en doen ons dan ook vrezen voor de besluitvorming.

Mogelijk de kortste weg om u op het juiste pad te zetten is u te verzoeken de GIGs van 2017 
(6.3. Polder Achthoven (Ruigekade) en 2018 (5.2. Polder Achthoven (Ruigekade) na te lezen.

Daaruit blijkt toch wel klip en klaar dat de raad op de hoogte was (zou moeten zijn) van 
dat het uitkijkpunt onderdeel is van het Inrichtingsplan Achthoven, dat er voor de 
uitvoering de benodigde financiering was die grotendeels uit bijdragen en subsidies 
bestond. “Door de raad is in september 2016 een gewijzigd uitvoeringskrediet (naar € 2,3 
mio) vastgesteld met een sluitende aangepaste dekking voor dit krediet”.

De inzet van het Groen Overleg en van het ‘petit comité’ in het overleg met de wethouder 
en zijn ambtenaren is met name de plek van het uitkijkpunt geweest. Uiteindelijk is besloten 
voor een goedkopere optie - die tevens beter toegankelijk en letterlijk veelzijdiger is – in de 
Munnikkenpolder en daar ligt mogelijk de verwarring? Immers het geld is gereserveerd voor 
een uitkijkpunt in Polder Achthoven. In de potjes die er ooit waren voor de inrichting van de 
Munnikkenpolder zult u inderdaad tevergeefs zoeken.
Het antwoord op de vraag van D66 “Er is door de vorige wethouder een toezegging gedaan 
in de veronderstelling dat er budget was” rijmt dan ook in het totaal niet met het 
gerapporteerde in de GIGs van 2017 en 2018. En is mogelijk niet correct naar die wethouder 
toe?

Lees ook GIG 2018 5, Budgetbewaking Overige investeringsprojecten 
Daar blijkt niet uit dat er op het Inrichtingsplan (inclusief het uitkijkpunt dus) geld verloren 
is.

Op onze beurt hebben wij een paar vragen:
1) Kunt u ons het financiële plaatje Inrichtingsplan Achthoven doen toekomen?
2) En daarin aangeven welk deel subsidie is en wie de subsidieverstrekkers zijn?



Een andere vraag zou kunnen zijn hoe u aan de subsidieverstrekkers gaat uitleggen dat u de 
plannen niet compleet gaat uitvoeren?
We hopen dat u beseft dat het uitkijkpunt een waardevolle recreatieve bijdrage levert en als 
zodanig past in het totaal aan recreatieve voorzieningen in Achthoven, Doeshof en 
Munnikkenpolder. 
Wij dringen hierbij daarom aan op uitvoering zoals afgesproken.
Uiteraard zijn wij tot overleg bereid.
Met vriendelijke groet, namens het Groen Overleg en  het 'petit comité ' 
(gegevens zijn bekend bij de griffie)

Hieronder zijn de bijlagen GIG 2017 en  GIG 2018 te vinden 
bijlage1: GIG 2017

6.3. Polder Achthoven (Ruigekade) 
Voor de polder Achthoven is een inrichtingsplan vastgesteld om de polder open en groen te houden 
en toegankelijker te maken voor extensieve recreatie. Hiermee wordt verdere bebouwing van het 
groene gebied voorkomen en worden meer recreatieve mogelijkheden gecreëerd voor de inwoners 
van Leiderdorp en omstreken. Het aanleggen van een fietspad parallel aan de Ruigekade Noord-Zuid 
is onderdeel van het inrichtingsplan. 

Voortgang project 
 De raad heeft in juni 2015 een uitvoeringskrediet op basis van het definitief ontwerp 

vastgesteld. Op 12 september 2016 heeft de raad een bijgesteld uitvoeringskrediet 
vastgesteld naar aanleiding van de aanbesteding van het werk8. Naar aanleiding van 
bodemonderzoek bleek dat er rekening gehouden moet worden met de plaatselijke zetting 
in het projectgebied. Hiervoor is ander (duurder) duurzamer materiaal nodig om de 
veiligheid voor langere termijn te kunnen garanderen. De onderzoeken wijzen uit dat de 
terugverdientijd 20 jaar is, de materialen gaan naar verwachting 60 jaar mee. Daarnaast 
bleek 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 aanbesteding overschreed hierdoor het budget dat was 
gereserveerd op basis van het definitief ontwerp. 

 Het bestemmingsplan ‘Polder Achthoven’ is vastgesteld op 4 juli 2016 en onherroepelijk 
geworden op 25 augustus 2016. 

 De realisatie is in het 3e kwartaal 2016 gestart. Het project is op 15 maart 2017 opgeleverd. 
Later zijn nog enkele minimale restpunten uitgevoerd. 

 Alleen het realiseren van uitkijkpunten heeft nog niet plaatsgevonden, hiervoor wordt nog 
een passend ontwerp gemaakt. Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid in de 
Munnikkenpolder, momenteel wordt er een ontwerp gemaakt. Het principe is dat er op de 
dijk in de Munnikkenpolder een plek komt om over beide polders te kijken. De verwachting 
is dat de werkzaamheden na het broedseizoen gaan plaatsvinden. 

Financiële mutaties 
Separaat is door de raad in september 2016 een gewijzigd uitvoeringskrediet (naar € 2,3 mio) 
vastgesteld met een sluitende aangepaste dekking voor dit krediet. Verder zijn er geen mutaties ten 
opzichte van de GIG2016 die van invloed zijn op het krediet. 
===============

bijlage 2: GIG 2018
5.2. Polder Achthoven (Ruigekade) 
Voor de polder Achthoven is een inrichtingsplan vastgesteld om de polder open en groen te houden 



en toegankelijker te maken voor extensieve recreatie. Hiermee wordt verdere bebouwing van het 
groene gebied voorkomen en worden meer recreatieve mogelijkheden gecreëerd voor de inwoners 
van Leiderdorp en omstreken. De aanleg van het fietspad parallel aan de Ruigekade Noord-Zuid is 
onderdeel van het inrichtingsplan. 

Voortgang project 
 De raad heeft in juni 2015 een uitvoeringskrediet op basis van het definitief ontwerp 

vastgesteld. Op 12 september 2016 heeft de raad een bijgesteld uitvoeringskrediet 
vastgesteld naar aanleiding van de aanbesteding van het werk5. 

 Het bestemmingsplan ‘Polder Achthoven’ is vastgesteld op 4 juli 2016 en onherroepelijk 
geworden op 25 augustus 2016. 

 De realisatie is in het 3e kwartaal 2016 gestart. Het project is op 15 maart 2017 opgeleverd. 
Later zijn nog enkele minimale restpunten uitgevoerd. 

Het realiseren van uitkijkpunten heeft nog niet plaatsgevonden. Op de dijk in de Munnikkenpolder 
komt een plek om over beide polders te kijken. Alle voorbereidingen zijn getroffen en de vergunning 
is verleend. De verwachting is dat de aannemer in augustus begint met het uitkijkpunt. 

Financiële mutaties 
Er geen mutaties ten opzichte van de GIG2017 die van invloed zijn op het krediet. Momenteel wordt 
de eindverantwoording van de subsidies gereed gemaakt. De verwachting is dat dit niet leidt tot 
aanpassing van de subsidie. 

Aandachtspunten[A] 
Het krediet wordt volledig gedekt door bijdragen en subsidies. De randvoorwaarden en eisen 
verschillen per bijdrage en subsidie en moeten dus zorgvuldig worden verantwoord.


