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 2020 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 11 maart 2020 

     

Onderwerp: Uitvoeringskrediet Groene Hart 

Centrum 

 Aan de raad.  

 

 

*Z02814C5672* 
Beslispunten 

1. Een uitvoeringskrediet van € 1.864.000,00,- beschikbaar te stellen voor de inrichting van de 

buitenruimte en de realisatie van informatievoorziening voor het Groene Hart Centrum. 

2. De kosten hiervoor te dekken uit de bijdrage van De Oude Rijnzone, de bijdrage van 

Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland en de verkoop van gebouw en gronden.  

 

1 SAMENVATTING  

Het voormalig HSL/A4-informatiecentrum aan de Bospolder in Leiderdorp krijgt een nieuwe 

bestemming. Het gebouw en de buitenruimte worden omgevormd tot een recreatief en educatief 

Groene Hart Centrum met horeca. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van het Groene Hart 

Centrum is het concept Hollandse Energie. De locatie wordt een plek waar bezoekers het typisch 

Hollandse polderlandschap kunnen ervaren, beleven en leren kennen. Het gemeentebestuur 

stelde dit concept in 2014 vast.  

De gemeente Leiderdorp zorgt voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit raadsvoorstel heeft 

betrekking op het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor de inrichting van de 

openbare ruimte en de informatievoorziening. De uitvoering van de inrichting van de openbare 

ruimte start naar verwachting in Q3/Q4 van 2020. 

2 Inleiding 

Het voormalig HSL/A4-informatiecentrum wordt getransformeerd naar een recreatief transferium 

als verbinding tussen stad en land. Met de nieuwe bestemming van het informatiecentrum wil de 

gemeente Leiderdorp een impuls geven aan het bezoek en verblijf in het gebied. Dit sluit aan bij 

het gemeentelijk beleid voor de polders/groenflanken en bij de volgende passage uit het 
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coalitieakkoord 2020-2022: 'Leiderdorp is centraal gelegen in de Randstad en biedt veel 

mogelijkheden om te recreëren. Alle ingrediënten hiervoor zijn aanwezig, maar verdienen het om 

samengebracht te worden in een krachtig en duidelijk beeld van Leiderdorp als recreatieve 

gemeente in de Leidse regio '.  

Om dit te bewerkstelligen wordt het voormalig HSL/A4-informatiecentrum verkocht aan een 

exploitant. De gemeente Leiderdorp draagt zorg voor de inrichting van de buitenruimte. 

Voor de inrichting van de buitenruimte is door de landschapsarchitect een voorlopig ontwerp en 

vervolgens een definitief ontwerp opgesteld. In dit proces, vanaf oktober 2019,zijn 

groenbelangenorganisaties,  de exploitant en relevante andere partijen betrokken geweest.  Ook is 

in januari 2020 een brede inloopbijeenkomst georganiseerd waaruit veel draagvlak voor het plan 

naar voren is gekomen.  

Wij hebben in maart 2019 het Definitief Ontwerp (DO) met de bijbehorende kostenraming 

vastgesteld. Na uw besluit kunnen we het Inrichtingsplan gaan uitvoeren. In verband met de 

subsidievoorwaarde van de  Oude Rijnzone zit daar een grote tijdsdruk op. 

Voorgeschiedenis 

In het convenant 'verlaagde passage A4-HSL bij Hoogmade' uit 2001 is overeen gekomen dat het 

eigendom van het HSL/A4-informatiecentrum door de HSL-organisatie aan de gemeente wordt 

overgedragen. In het convenant is bepaald dat het HSL/A4-informatiecentrum een bestemming zal 

krijgen die gerelateerd is aan 'het Groene Hart'. De overdracht heeft in 2012 plaatsgevonden.  

Op 4 november 2014 heeft het college het concept 'Hollandse Energie' vastgesteld. Het concept is 

gebaseerd op inzichten en ideeën die zijn verzameld tijdens een workshop met betrokken 

beleidsmakers, mensen met specifieke gebiedskennis, vertegenwoordigers van belangengroepen, 

bewoners en ondernemers.  Dit document is in 2017 ter kennisname van de raad gebracht ten 

behoeve van de besluitvorming over de verkoop van het gebouw. 

Op 4 november 2014 is tevens een subsidieaanvraag voor € 1.200.000,- ingediend bij de 

gemeenschappelijke regeling De Oude Rijnzone (ORZ). Op 5 maart 2015 heeft de organisatie van 

de ORZ laten weten de subsidie van €1.200.000 toe te kennen ten behoeve van de realisatie van 

een Groene Hart Centrum op de locatie van het voormalig A4/HSL-informatiecentrum in 

Leiderdorp. Dit bedrag is ontvangen en staat op de balans als vooruitontvangen subsidie.  Het 
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project staat ook op de Blijst van te realiseren projecten vanuit het groenprogramma van Holland 

Rijnland met een maximaal subsidiebedrag van € 677.500. Uitgangspunt hierbij is dat maximaal 

25% van de uitvoeringskosten kunnen worden gedekt . 

In maart 2017 heeft de raad besloten om het voormalig HSL/A4 informatiecentrum te verkopen 

ten behoeven van de transformatie naar een recreatief transferium. Om dit voor te bereiden heeft 

de raad een voorbereidingskrediet van € 70.000,- beschikbaar gesteld, die gedekt worden uit de 

subsidiebijdragen van de Oude Rijnzone.  Op 1 juli 2019 is dit voorbereidingskrediet verhoogd tot  

€ 170.000. 

Op 15 maart 2018 ondertekende de gemeente een intentieovereenkomst met de beoogde 

exploitant met als doel om tot een koopovereenkomst te komen. 

In navolging hierop is begin 2019 een inrichtingsplan ontwikkeld. Op 1 mei 2019 is dit 

inrichtingsplan samen met het voorontwerp bestemmingsplan gepubliceerd. De aard van de 

reacties op het inrichtingsplan en het voorontwerp bestemmingsplan hebben er toe geleid dat de 

gemeente het plan heeft heroverwogen. Dit heeft geleid tot een compacter inrichtingsplan en tot 

een aangepast ontwerp bestemmingsplan. 

3 Beoogd effect 

Een (boven)regionaal recreatief transferium als verbinding tussen stad en land realiseren. 

4 Argumenten 

1.1. De ontwikkeling van het Groene Hart Centrum sluit aan op het beleid.  

De transformatie van het voormalig A4/HSL-informatiecentrum sluit aan op beleid van de  

gemeente Leiderdorp.  Beleid om onze  polders open en groen te  houden  en  beleefbaar en beter 

bereikbaar te maken voor inwoners en recreanten. En ook in het collegeakkoord is opgenomen dat 

Leiderdorp een krachtig en duidelijk beeld van recreatieve gemeente in de Leidse regio beoogd. De 

locatie van het Groene Hart Centrum binnen recreatieve routes zorgt voor samenhang tussen 

natuur- en recreatiegebieden in de stadsrand en het Singelpark van Leiden. Dit maakt het voor 

recreanten en toeristen aantrekkelijker om richting het buitengebied te trekken.  

 

1.2. Het inrichtingsplan vertaalt de doelstelling van het project naar een inrichtingsvoorstel 
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De doelstelling van het project is: 'in 2020 heeft Leiderdorp een recreatief transferium met een 

(boven) regionale uitstraling die stad en land verbindt'. Het DO inrichtingsplan (bijlage I en 

toelichting in bijlage II) zorgt ervoor dat deze doelstelling wordt vertaald een voorstel voor de 

fysieke inrichting van de buitenruimte van het Groene Hart Centrum.  

Als de kostenraming bij aanbesteding onverhoopt toch hoger uitvalt, dan worden keuzes gemaakt 

(bijvoorbeeld minder onderdelen realiseren), zodat het project binnen het beschikbaar gestelde 

krediet kan worden uitgevoerd.   

1.3. Er is een realistische projectraming opgesteld. 

Een groot deel van de projectbegroting bestaat uit uitvoeringskosten. Om deze kosten goed in 

beeld te krijgen heeft de gemeente een bureau  ingeschakeld om een raming voor de 

uitvoeringskosten op te stellen. De raming is gebaseerd op de landelijke systematiek zoals  is 

vastgelegd in de Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK) door CROW.  

Als de kostenraming bij aanbesteding onverhoopt toch hoger uitvalt, dan worden keuzes gemaakt 

(bijvoorbeeld minder onderdelen realiseren), zodat het project binnen het beschikbaar gestelde 

krediet kan worden uitgevoerd.   

2.1. Er is dekking voor het aangevraagde uitvoeringskrediet 

De raad heeft in 2017 en 2019 een voorbereidingskrediet van  samen € 170.000,- beschikbaar 

gesteld. De dekking hiervoor was een gedeelte van het subsidiebedrag van de Oude Rijnzone. Voor 

de realisatie van de plannen dient het beschikbare krediet te worden verhoogd met € 1.864.000,- 

tot een (uitvoerings-) krediet van afgerond € 2.034.000,-.  

 

De dekking hiervoor bestaat uit de gelden uit de reeds ontvangen subsidie van de Oude Rijnzone, 

de subsidie van Holland Rijnland en de verkoop van het gebouw en gronden.  Doordat een iets 

hoger krediet wordt aangevraagd dan het bedrag van de verwachte kosten , wordt er flexibiliteit 

gecreëerd voor het geval de subsidie van de Oude Rijnzone niet geheel benut kan worden (zie 

kanttekening 2.1).  Zoals aangegeven is het beschikbare krediet met de daarbij behorende dekking 

leidend voor de uitvoering van het inrichtingsplan en geldt dit als plafondbedrag. De niet bestede 

eigen middelen uit de verkoop van pand en gronden zullen na afronding van het project 

terugvloeien naar de algemene middelen. 
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2.2. Met een relatief geringe eigen bijdrage kan de gemeente Leiderdorp de plannen tot uitvoering 

brengen. 

Er is in 2015 met succes een beroep gedaan op een subsidie van € 1.200.000,- vanuit de Oude 

Rijnzone. Daarnaast is het project met een aanzienlijk bedrag opgenomen als potentieel project (B-

lijst) bij Holland Rijnland.  

Het overgebleven deel van de kosten komt voor rekening van de gemeente Leiderdorp en kan 

worden gefinancierd door de opbrengst van de verkoop van het pand en omliggende grond (zie 

VERTROUWELIJKE bijlage III) 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

2.1 Bijdrage Oude Rijnzone moet voor eind 2020 zijn uitgegeven 

De regeling Oude Rijnzone houdt eind 2020 op te bestaan. Als de ontwikkeling van het Groene 

Hart Centrum vertraging oploopt en de uitvoering niet, of slechts gedeeltelijk in 2020 kan 

plaatsvinden dan kan de subsidie van de Oude Rijnzone mogelijk deels worden benut. In dit geval 

moet het restbedrag worden terugbetaald. Dit restbedrag zal dan naar verwachting onder de drie 

deelnemende gemeenten (Alphen aan den Rijn, Bodegraven en Leiderdorp) worden verdeeld.  

Voordat er kan worden gestart met de werkzaamheden zijn vergunningen nodig. Voor sommige 

onderdelen is een onherroepelijk bestemmingsplan nodig. De mogelijkheid om bezwaar te maken 

tegen het bestemmingsplan en de vergunningen kunnen ervoor zorgen dat er een langere 

doorlooptijd voor de bestemmingsplanprocedure en vergunningverlening is. Er is een aanpak 

(risicoschatting en beheersmaatregelen) gemaakt die erop gericht is om de subsidie van de Oude 

Rijnzone voor het einde van 2020 te besteden. Het risico is daardoor beperkter. 

Eventueel kan in de situatie dat het bedrag van de Oude Rijnzone niet volledig benut is aan het 

eind van 2020 ter compensatie nog een extra subsidiebedrag worden gevraagd bij Holland 

Rijnland. Dat is mogelijk omdat wij nu een lager bedrag vragen dan dat er gereserveerd is. 

 

 

2.2. De gemeente heeft nog geen beschikking over de subsidie van Holland Rijnland 

Momenteel staat het project op een B-lijst van mogelijk te realiseren projecten vanuit het 

groenprogramma van Holland Rijnland met een bedrag dat fors hoger is dan het nu benodigde 

bedrag. Door middel van een addendum kunnen deze projecten worden toegevoegd aan de A-lijst. 
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Dit verzoek is inmiddels bij Holland Rijnland ingediend. Tot die tijd heeft de gemeente nog geen 

formele beschikking over de subsidie van Holland Rijnland. Dit risico is beperkt aangezien de 

gemeente contact heeft gehad met Holland Rijnland over de realisatie van het Groene Hart 

Centrum, de middelen voor het Groene Hartcentrum wel geraamd en gereserveerd zijn en dit 

vooral een administratieve formaliteit is. Er is inmiddels een voorschot van het bedrag gevraagd. 

De toekenning daarvan is een beschikking. 

2.3. Er is nog geen getekende koopovereenkomst tussen gemeente en de exploitant 

De gemeente Leiderdorp en de exploitant, de Brasserie Groep, hebben nog geen getekende koop- 

en exploitatieovereenkomst. In 2018 is wel een intentieovereenkomst getekend en in juni 2019 

was er wel op basis van het grotere plan overeenstemming over de koopovereenkomst. De 

verwachting is dat de aangepaste overeenkomsten in april gereed zijn. Totdat de 

koopovereenkomst is getekend bestaat de mogelijkheid dat de exploitant zich terugtrekt. Dit risico 

is beperkt aangezien ook de exploitant belang heeft bij een snelle realisatie van het Groene Hart 

Centrum.  

6 Communicatie 

Het proces om te komen tot een Groene Hart Centrum loopt al vele jaren. In 2014 is in 

samenwerking met stakeholders het conceptboek Hollandse Energie opgesteld.  

Het DO inrichtingsplan is tot stand gekomen in samenspraak met de Brasserie Groep. Ook zijn  

daarvoor gesprekken gevoerd met verschillende belangenorganisaties zoals groenclubs en de 

molenstichting alsook met een aantal omwonenden. Daarnaast is intensief overleg gevoerd met 

andere organisaties zoals de Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland, 

Staatsbosbeheer en  omgevingsdiensten heeft afstemming plaatsgevonden met  Rijkswaterstaat. 

Bewoners en andere geïnteresseerden hebben op 16 januari 2020 tijdens een inloopbijeenkomst 

kunnen reageren op het inrichtingsplan.  

In het DO inrichtingsplan zijn enkele onderdelen die nader moeten worden uitgewerkt. Hiervoor 

wordt samen met belangenorganisaties en de Brasserie Groep een ontwerp voor gemaakt.  

 

7 Financiën 

In de vertrouwelijke bijlage III is  het overzicht van  de kosten en de dekking voor de realisatie van 

het Groene Hart Centrum opgenomen.  
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De nieuw ingerichte openbare ruimte brengt verhoogde beheerskosten met zich mee.  In de 

meerjarenbegroting  is hier nog geen rekening mee gehouden.  Om deze reden zal het te 

ontwikkelen gebied worden meegenomen in het areaal zodat de kosten worden betrokken bij de 

kadernota 2021-2024.  

 

8 Evaluatie 

N.v.t.  

 

 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 

 

 

Bijlagen:  

Bijlage I:   Definitief Ontwerp Groene Hart Centrum 

Bijlage II:  Toelichting (rapport) Definitief Ontwerp Groene Hart Centrum 

Bijlage III:  Vertrouwelijke  financiële bijlage Groene Hart Centrum 


