
	

	
	
Stichting	Comité	Doesbrug	
p/a	Hoofdstraat	218-220	 	 	 	 	 12	mei	2021,	Leiderdorp	
2351	AS	Leiderdorp	 	
	

	 	 	 PER	EMAIL	AAN:	
	 	 	 	 	 	 Ministerie	van	I&W,	t.a.v.	Minister	Van			 	
EMAIL	MEDE	ONDERTEKENAARS:	 	 Nieuwenhuizen	(dbo-min@minienw.nl)	
IVN	Leidse	Regio	 	 Ministerie	van	LNV,	t.a.v.	Minister	Schouten	
KNNV	Leiden	 			 (MinisterLNV@minlnv.nl)	

Regionale	VWG	Koudekerk-Hazerswoude	e.o.	 Provincie	Zuid-Holland,	t.a.v.	het	College	van	
		 	 	 Gedeputeerde	Staten	en	de	Provinciale	Staten	

	 	 	 	 	 	 fracties	(zuidholland@pzh.nl)	

	 	 	 	 	 	 Gemeente	Leiderdorp	,	t.a.v.	Raad		 	
	 	 	 	 	 	 (griffie@leiderdorp.nl)	en	College	van		 	
	 	 	 	 	 	 B&W	(info@leiderdorp.nl)	
	
	
	

Overwegingen	bij	de	RES	Holland	Rijnland	m.b.t.	de	Munnikkenpolder	in	Leiderdorp.	
(e.e.a.	in	het	licht	van	eerdere	besluitvorming	rond	HSL-Zuid/A4	aangaande	de	bestemming	van	deze	
polder	en	de	aangrenzende	polders,	alsmede	het	belang	van	recreatie,	biodiversiteit,	natuur	en	
landschap,	lokaal	en	in	het	algemeen) 

	
Geachte	Ministers,	College	van	GS,	fracties	PS,	Raad	en	College	van	B&W,	
	
Dit	is	een	langlopend	verhaal,	het	bestrijkt	een	kwart	eeuw	en	begint	met	de	plannen	rond	
de	aanleg	van	de	HSL-Zuid	tunnel	en	de	effecten	daarvan	op	Leiderdorp	en	omgeving,	met	
name	op	de	polders	boven	en	rond	de	tunnel.	Een	kwart	eeuw	waarin	op	dit	dossier	veel	is	
goed	gegaan	en	hier	en	daar	wat	minder	goed.	Zo	is	het	nog	niet	tot	een	echte	HSL	trein-
verbinding	gekomen	zoals	die	voor	ogen	stond.	Een	kwart	eeuw	waarin	immens	veel	is	
besproken,	overlegd	en	uiteindelijk	afgesproken	en	in	contracten	vastgelegd.	Onvermijdelijk	
zit	er	hier	en	daar	licht	tussen	wat	is	vastgelegd	en	hoe	het	is	uitgevoerd.	Vaak	ten	voordele	
maar	soms	ook	ten	nadele.	En	meestal	geen	probleem,	zeker	als	dit	ook	procedureel	juist	is	
afgehandeld.	

W4-Overeenkomst,	14	februari	2002	
Dit	verhaal	gaat	in	de	eerste	plaats	over	een	nog	steeds	essentiële	verplichting,	vastgelegd	in	
het	belangrijkste	contract	rond	A4/W4,	de	W4-Overeenkomst,	die	tot	2015	met	rede	
stelselmatig	vooruit	is	geschoven	maar	waarvoor	nu	voor	verder	uitstel	geen	enkel	redelijk	
excuus	meer	is.		



Zeker	niet	nu	de	Munnikkenpolder	boven	iedere	verwachting	floreert	in	haar	ooit	voorziene	
en	later	op	alle	mogelijke	niveaus	vastgelegde	bestemming	als	combinatie	van	recreatie-	en	
natuurgebied.	Door	het	nu	eindelijk	eens	nakomen	van	de	verplichting	uit	2002,	namelijk	
beheer	en	onderhoud	(mogelijk	in	combinatie	met	eigendom)	van	de	Munnikkenpolder	onder	
te	brengen	bij	een	natuur	beherende	organisatie,	zal	deze	polder	alleen	nog	maar	beter	gaan	
floreren	en	zal	de	Munnikkenpolder	tevens	beter	beschermd	zijn	tegen	het	continue	
proberen	aan	de	hoofdbestemming	vreemde	zoniet	bedreigende	bestemmingen	toe	te	
voegen.		
	
Dat	de	Munnikkenpolder	een	lekker	‘ontwikkelingshapje’	zou	worden	en	blijven	wisten	toen	
al	de	ondertekenaars	van	de	W4-Overeenkomst,	vandaar	specifiek	de	clausules	betreffende	
het	onder	beheer	brengen	van	een	natuur	en	landschap	beherende	organisatie.	Men	
voorzag	toen	al,	dat	eigendom	en	beheer	van	de	Munnikkenpolder	op	basis	van	haar	nieuwe	
bestemming	in	handen	van	de	gemeente	laten,	met	regelmaat	tot	slappe	knieën	en	
gedwongen	strijd	met	en	ingrijpen	door	hogerhand	zou	leiden.	Recente	geschiedenis	heeft	
deze	visie	meerdere	malen	onderschreven.	Zo	is	een	mogelijke	verplaatsing	van	
afvalverwerker	Vliko	naar	de	Munnikkenpolder	met	enige	regelmaat	vanaf	2010	ter	sprake	
gebracht	tot	Vliko	een	aantal	jaren	daarna	een	plek	kreeg	op	industrieterrein	Grote	Polder.	
Vanaf	2016	wordt	er	lokaal	gefilosofeerd	over	windturbines	in	de	Munnikkenpolder	en	sinds	
2019	wordt	dit	breder	getrokken	in	het	kader	van	de	RES	Holland	Rijnland.	Ook	het	Groene	
Hart	Centrum	in	het	naastgelegen	NNN-gebied	van	de	Bospolder	was	zonder	de	afspraken	
rond	A4/W4	en	de	verdiepte	ligging	van	de	HSL-A4	oversteek	nu	een	in	aanbouw	zijnd	
zalencentrum	met	een	gigantisch	parkeerterrein	geweest.	
	
Al	deze	ontwikkelingen	waren	en	zijn,	hoe	nuttig	soms	ook	vanuit	andere	perspectieven,	in	
hoge	mate	bedreigend	voor	het	goed	functioneren	van	de	Munnikkenpolder	in	haar	primaire	
functie	/	bestemming	als	recreatie-	en	natuurgebied	en	daarmee	in	hoge	mate	onwenselijk.		
	
Terzijde:	Als	hier	al	iets	wenselijk	zou	zijn,	behoudens	het	nakomen	van	de	contractuele	verplichting	
uit	2002	de	polder	(in	beheer)	over	te	dragen	aan	een	natuurbeherende	instantie,	dan	zou	dit	zijn	om,	
mogelijk	wederom	voortkomend	uit	compensatie-verplichtingen	in	verband	met	schade	aan	flora	en	
fauna	elders,	het	huidige	recreatie-	en	natuur-,	NNN-	en	compensatiegebied	in	de	Munnikken-,	Bos-	
en	Doeshof/Huis	ter	Doespolders	alsmede	het	(liefst	gezamenlijke)	beheer	daarvan,	uit	te	breiden	
door	verdere	grondaankopen	in	de	Doeshof/Huis	ter	Doespolder	en	deze	gronden	op	soortgelijke	
wijze	geschikt	te	maken	voor	hun	nieuwe	functie	als	elders	in	de	Doeshof/Huis	ter	Doespolder.		
Met	als	uitvalsbasis	voor	de	recreant	in	dit	dan	aaneengesloten	gebied	van	ruim	25	hectare	het	recent	
door	Leiderdorp	geaccordeerde	Groene	Hart	Centrum	in	de	Bospolder.	
Dit	is	geen	nieuwe	ingeving,	maar	een	feitelijk	voortborduren	op	wat	sinds	het	besluit	de	
	HSL-Zuid	tunnel	in	verlengde	versie	aan	te	leggen,	de	A4	te	verbreden	en	toen	de	HSL-Zuid	een	
verlaagde	passage	over	de	A4	te	geven,	voorzien	en	besloten	is.	En	wat	wonder	boven	wonder	ook	
nog	aanslaat,	zowel	bij	fauna	en	flora	als	bij	de	bezoekers/	recreanten.		
Waarom	dit	alles	in	de	waagschaal	stellen,	plus	nog	een	aantal	andere	functies	op	hun	grenzen	der	
redelijkheid	tarten,	zoals	de	onmiddellijke	nabijheid	van	woningen	en	een	fors	regionaal	ziekenhuis,	
door	de	Munnikkenpolder	als	zoeklocatie	voor	windturbines	en	zonneweides	te	bombarderen	in	de	
RES	van	Holland	Rijnland?		



	
Lokaal,	dus	in	Leiderdorp,	is	de	discussie	over	windturbines	in	de	Munnikkenpolder	recent		
al	eerder	gevoerd,	in	2017.	Destijds	heeft	Stichting	Comité	Doesbrug	zoals	bijgesloten	
gereageerd	richting	Rijksoverheid,	de	Provincie	Zuid-Holland	en	Raad	en	B&W	van	
Leiderdorp.	Ook	op	de	RES	Holland	Rijnland	hebben	wij	in	eerder	stadium	gereageerd,		
te	weten	op	22	mei	2020,	tevens	bijgesloten.	
	
Windturbines	en	fauna	
Met	regelmaat	wordt	er	studie	verricht	naar	de	effecten	van	windturbines	op	zowel	
omwonenden	als	op	fauna,	met	name	op	vogels,	vleermuizen	en	insecten.	Het	moge	
duidelijk	zijn	dat	windturbines	als	apparaat	voor	alles	dat	binnen	bereik	van	de	wieken	komt	
niet	veel	meer	zijn	dan	een	enorme	gehaktmolen.	De	logica	om	windturbines	te	plaatsen	in	
een	natuurgebied	/	een	gebied	met	de	functie	natuur,	dat	met	name	ingericht	is	om	
weidevogels/steltlopers	aan	voedsel	en	rust	te	helpen,	is	dan	ook	qua	effect	te	vergelijken	
met	die	van	het	inrichten	van	een	voederplek	om	fauna	binnen	schotsafstand	van	een	jager	
te	lokken	of	het	strooien	van	voer	rond	dobber	en	dus	haak	met	aas	van	een	visser.		
Men	kan	betogen	dat	de	Munnikkenpolder	geen	NNN	of	Natura	2000	gebied	is	maar	een	
recreatiegebied	met	een	natuurfunctie.	Het	gebied	is	echter	omgeven	door	NNN	gebieden	
en	qua	inrichting	en	feitelijk	gebruik	door	met	name	vogels	wat	betreft	aantallen	bij	onze	
gevederde	vrienden	zeker	niet	minder	populair	dan	de	NNN	stukken	van	de	Doeshof/Huis	
ter	Doespolder	en	meer	bezocht	dan	het	NNN	deel	van	de	Bospolder,	dat	nog	op	
herinrichting	wacht.	
	
Bioloog	Ron	Mes	schrijft	hierover	in	de	bijgesloten	bijlage	“Munnikkenpolder	vogels	en	
windturbines	t.b.v.	RES	Holland	Rijnland”	waarin	ook	diverse	links,	zoals	naar	het	recente	
rapport	door	SOVON	met	de	titel	“Achtergronddocument	windenergie	gevoeligheidskaart	
vogels”,	de	diverse	gevoeligheidskaarten	behorende	bij	deze	studie	en	de	diverse	
vogeltellingen	in	de	Munnikkenpolder.		
	
Deze	recente	SOVON-studie	(https://www.sovon.nl/nl/publicaties/achtergronddocument-

windenergie-gevoeligheidskaart-vogels)	geeft	een	goed	beeld	van	de	gevoeligheid	voor	
windturbines	per	soort,	het	aanvaringsrisico,	het	verstoringsrisico	en	de	verschillen	met	
betrekking	tot	trekvogels,	broed-	en	niet-broedvogels.	
	
Specifiek	blijkt	uit	de	kaarten	dat	het	insteken	op	plaatsing	van	nog	meer	windturbines	
langs	de	N11	en	langs	de	A4	bij	Leiderdorp	zeker	niet	de	beste	keuze	is,	maar	eerder	de	
slecht	mogelijke	keuze.	Het	is	zorgwekkend	dat	de	RES	in	de	laatste	versie	van	april	2021	
juist	hier	zoeklocaties	voor	windturbines	voorziet.		
	
Enige	hoop	op	evaluatie	en	aanpassing	van	de	RES	op	basis	van	dit	rapport	wordt	gewekt	
door	het	feit	dat	het	rapport	is	samengesteld	in	opdracht	van	het	Ministerie	van	Landbouw,	
Natuur	en	Voedselkwaliteit,	feitelijk	een	van	de	medeondertekenaars	van	de	W4-
Overeenkomst.	
	



Historisch	perspectief	en	verantwoordelijkheid	voor	nakomen	W4-Overeenkomst	
De	continue	veranderende	samenstelling	van	ministeries	en	daarmee	van	hun	
verantwoordelijkheden	maakt	het	niet	eenvoudig	om	over	langere	termijn	bestuurlijke	
continuïteit	en	continuïteit	in	het	afhandelen	van	zaken	als	contracten	en	verplichtingen	te	
bewerkstelligen.	De	W4-Overeenkomst	is	ondertekend	door	de	ministers	of	hun	
vertegenwoordiger	van	VROM	en	van	Verkeer	en	Waterstaat.	VROM	is	in	2010	samengegaan	
met	delen	van	Verkeer	en	Waterstaat	en	hun	taken	zijn	ondergebracht	bij	de	ministeries	van	
Infrastructuur	en	Milieu,	Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijksrelaties	en	het	ministerie	van	
Economische	Zaken,	Landbouw	en	Innovatie.	Economische	Zaken,	Landbouw	en	Innovatie	is	
in	2017	opgesplitst	in	Landbouw,	Natuur	en	Voedselkwaliteit	(LNV)	en	Economische	Zaken	
en	Klimaat	(EZK).	Verkeer	en	Waterstaat	werd	in	2010	Infrastructuur	en	Milieu	en	heet	sinds	
2017	Infrastructuur	en	Waterstaat	(IenW).	Op	welke	plank	ligt	de	W4-Overeenkomst	nu?	
	
Letterlijk	staat	in	de	W4-Overeenkomst	in	Artikel	13,	Uitgangspunten	en	randvoorwaarden	
(her-)ontwikkeling	Deelplangebieden,	lid	3.8:			
De	Munnikenpolder	zal,	met	inpassing	van	de	jachthaven,	duurzaam	(her-)ingericht	worden	door	
samenhangende	ontwikkeling	van	natuur,	extensieve	recreatie	en	waterbeheer	en	zal	voor	deze	
doeleinden	bestemd	worden,	met	als	doel	het	behoud	van	openheid	van	het	Groene	Hart	en	het	
vergroten	van	de	recreatieve	toegankelijkheid	voor	de	Leidse	Regio.	Verblijfsrecreatie	is	derhalve	niet	
toegestaan.	Leiderdorp	heeft	met	de	Projectorganisatie	van	de	HSL-Zuid	van	het	Ministerie	van	
Verkeer	en	Waterstaat	afspraken	gemaakt	omtrent	de	financiering	van	de	inrichting	van	de	
Munnikenpolder.	Leiderdorp	zal	met	de	Provincie	en	met	VROM	afspraken	maken	omtrent	de	(her-)	
inrichting.	VROM	en	Leiderdorp	onderzoeken	tevens	de	wijze	waarop	de	eigendom	van	de	
Munnikenpolder	na	herinrichting	geregeld	kan	worden,	gelet	op	de	doelstellingen	van	dit	lid.		
		
en	in	lid	3.9			
Leiderdorp	zal	het	beheer	en	onderhoud	van	de	Munnikenpolder	een	jaar	na	de	geplande	oplevering	
van	de	Munnikenpolder	(op	1	januari	2006)	door	de	Projectorganisatie	van	de	HSL-Zuid	onderbrengen	
bij	een	externe,	natuur	en	landschap	beherende	organisatie,	of	op	een	later	tijdstip	indien	de	
oplevering	van	de	Munnikenpolder	later	dan	gepland	plaatsvindt.	
	
In	het	onderliggende	document	Masterplan	W4	d.d.12	september	2001	was	er	nog	sprake	
van	dat	de	Munnikkenpolder	in	eigendom	van	de	gemeente	zou	blijven.	Gezien	de	tekst	van	
de	latere	overeenkomst	in	artikel	13	lid	3.8	is	er	inzichtelijk	geschoven	naar	ook	het	
overdragen	van	het	eigendom	aan	de	potentiële	beheerder	(zie	pagina	36	van	het	
Masterplan).	Het	is	logisch	om	beheer	en	eigendom	te	koppelen,	zeker	als	dit	de	
beheerskosten	voor	de	gemeente	drukt	of	(op	termijn)	tot	nul	reduceert.	Zolang	het	beheer	
niet	conform	afspraak	geregeld	is	zou	er	zeker	geen	sprake	moeten	zijn	van	het	toevoegen	
van	nieuwe	functies	aan	het	gebied,	zeker	niet	als	die	functies	een	negatieve	invloed	hebben	
op	de	recreatieve	en	natuur-kwaliteiten	van	het	gebied	en	impliciet	dus	het	vinden	van	een	
competente	beheerder	nog	verder	bemoeilijken.	Er	is	uitdrukkelijk	vastgelegd	dat	de	
beheerder	een	natuur-	en	landschap	beherende	organisatie	zal	zijn,	niet	een	uitbater	en	
beheerder	van	een	windpark.	
	
	



Ondanks	herhaald	aandringen	door	Stichting	Comité	Doesbrug	bij	gemeente	Leiderdorp	is	
het	sinds	de	feitelijke	oplevering	van	de	Munnikkenpolder	in	2015	nog	niet	gekomen	tot	wat	
in	de	W4-Overeenkomst	art	13	lid	3.8	en	lid	3.9	zo	helder	is	vastgelegd.	Ons	lijkt	de	tijd	van	
aarzelen	en	uitvluchten	wel	verstreken	en	wij	vragen	nu	ook	de	ministeries	waarin	VROM	en	
V&W	zijn	opgegaan,	alsmede	de	Provincie,	vanuit	hun	verantwoordelijkheid	als	
medeondertekenaars	van	de	W4-Overeenkomst,	in	het	belang	van	de	Munnikkenpolder	en	
in	het	algemeen	belang	van	nakomen	van	compensatieverplichtingen,	om	actie	en	naleving	
op	dit	punt.		
	
De	vraag	is:	hoeveel	keer	kan	een	gemeente	hetzelfde	stuk	grond	bestemmen,	zeker	
wanneer	de	individuele	bestemmingen	elkaar	bijten,	en	dan	ook	nog	eens	(delen	van)	deze	
grond	verkopen	of	verpachten	terwijl	men	al	een	overeenkomst	heeft	getekend	waarin	het	
beheer,	mogelijk	in	combinatie	met	het	eigendom,	van	de	zelfde	grond	wordt	vastgelegd	op	
basis	van	de	primaire	functie	en	tevens	de	gemeente	de	verplichting	is	aangegaan	dit	beheer	
te	regelen?		
Ons	lijkt	dat,	zeker	tot	het	overeengekomen	beheer	en	onderhoud	is	gerealiseerd,	mogelijk	
in	samenhang	met	eigendom,	de	gemeente	ieder	recht	tot	verhuur,	verkoop,	herbestemmen	
en	gebruik	ten	behoeve	van	het	plaatsen	van	windturbines	en/of	zonneweides	ontbreekt.		
En	als	er	dan,	nadat	de	contractuele	verplichtingen	zijn	afgerond	en	beheer,	mogelijk	in	
combinatie	met	eigendom,	in	afgesproken	handen	is,	nog	steeds	de	wens	leeft	delen	van	het	
gebied	te	herbestemmen	dit	niet	alleen	zal	worden	besproken	met	de	nieuwe	
beheerder/eigenaar	vanuit	diens	belangen,	maar	dat	daarin	nog	steeds	het	volledig	
respecteren	van	de	(compensatie)	verplichtingen	voortkomende	uit	de	besluitvorming	rond	
HSL-Zuid	en	de	verbreding	van	de	A4	leidend	zal	zijn.	Waar	deze	verplichtingen	aangetast	
worden	zal	er	wederom	gecompenseerd	moeten	worden,	zonder	verlies	aan	kwaliteit	en	
omvang	ten	opzichte	van	eerdere	afspraken	en	uitvoering.	
	
Windturbines	in	breder	perspectief	
Naast	de	W4-Overeenkomst,	de	bestemming	als	gebied	voor	extensieve	recreatie	met	de	
functie	natuur,	de	feitelijke	situatie	dat	er	beschermde	soorten	leven,	foerageren,	zich	
voortplanten,	het	gebied	als	tussenstop	op	hun	trek	gebruiken,	zijn	er	nog	een	aantal	
factoren	die	meegewogen	moeten	worden,	met	name	waar	het	gaat	over	plaatsing	van	
windturbines.	Wij	citeren	uit	de	brief	van	Stichting	Comité	Doesbrug	van	2017:	
“Windturbines	in	de	Munnikkenpolder	en/of	Bospolder	komen:	
1)	Binnen	de	biotoop	van	vier	molens,	waarvan	twee	net	verplaatst	zijn	naar	de	
Munnikkenpolder.		
2)	Afhankelijk	van	de	plek	van	de	turbines	mogelijk	binnen	de	wettelijke	richtlijn	qua	afstand	
tot	een	hoogspanningsleiding	van	de	380	kV	Noordring.	
3)	Afhankelijk	van	de	plek	van	de	turbines	mogelijk	binnen	de	wettelijke	richtlijn	qua	afstand	
tot	de	rijksweg	A4	of	zeer	kort	daarbuiten.	Alle	voorzieningen	tegen	geluidsoverlast	van	de	
rijksweg	zijn	reeds	‘geoptimaliseerd’.	Hoe	om	te	gaan	met	het	additionele	geluid	van	de	
windmolens.	Net	buiten	de	wettelijke	richtlijn	liggen	ook	diverse	zorg	gerelateerde	
instellingen	en	een	fors	regionaal	ziekenhuis.		
	



4)	Afhankelijk	van	de	plek	van	de	turbine	mogelijk	binnen	de	wettelijke	richtlijn	qua	afstand	
tot	een	spoorweg	(HSL-Zuid).		
5)	Afhankelijk	van	de	plek	van	de	turbine	mogelijk	binnen	de	wettelijke	richtlijn	qua	afstand	
tot	een	gasleiding.		
6)	Afhankelijk	van	de	plek	van	de	turbine	mogelijk	binnen	de	wettelijke	richtlijn	qua	afstand	
tot	een	NNN-gebied	(Natuur	Netwerk	Nederland).		
7)	Afhankelijk	van	de	plek	van	de	turbine	mogelijk	binnen	de	wettelijke	richtlijn	qua	afstand	
tot	rijksvaarwegen.	In	de	praktijk	worden	dezelfde	richtlijnen	aangehouden	voor	
gemeentelijke	/	provinciale	vaarwegen.	De	Does	en	Dwarswetering	worden	recreatief	zwaar	
gebruikt	van	Mei	tot	en	met	September.		
8)	De	Munnikkenpolder	als	recreatiegebied	heeft	beschermingscategorie	2,	het	merendeel	
van	de	Bospolder	en	de	helft	van	de	Huis	ter	Doespolder	beschermingscategorie	1	(Visie	
Ruimte	en	Mobiliteit,	provincie	Zuid-Holland).”	
	
Gezondheidsaspecten	
Specifiek	is	sindsdien	(2017)	meer	duidelijkheid	gekomen	over	de	gevolgen	van	
geluidsoverlast	door	windturbines,	met	name	door	laagfrequente	geluidstrillingen.		
Een	leesbaar	en	kort	overzicht	hiervan	wordt	bijvoorbeeld	gegeven	in	
https://www.vdladvocaten.nl/wp-content/uploads/2021/02/Voorkom-het-windturbine-syndroom DEI-1 -22-
1-2021.pdf		

	
Recreatieve	functie	Munnikkenpolder 
Hoe	zijn	de	turbines	te	rijmen	met	de	recreatieve	functie	van	de	Munnikkenpolder,	het	
Weteringpark,	de	Does	en	de	Dwarswatering,	de	jachthaven	en	binnenkort	ook	de	Bospolder	
met	daarin	het	Groene	Hart	Centrum?	De	geluidsoverlast	van	de	A4	is	met	name	bij	
westenwind	al	een	duidelijk	minpunt,	daar	zou	dan	nog	de	laagfrequente	geluidstrillingen	
van	de	draaiende	bladen	en	het	visuele	geweld	van	de	windturbines	bij	komen,	alsmede	het	
besef	dat	hierdoor	de	polder	minder	aantrekkelijk	is	voor	met	name	de	grote	variatie	aan	
vogels	die	juist	nu	bezoekers	trekt.	
	
Uit	de	respons	op	de	vragenlijst	over	de	energietransitie	in	de	RES-regio	Holland-Rijnland	
(Rapportage	(analyse	op	regionaal	niveau)	RES-regio	Holland	Rijnland,	6	januari	2021)	blijkt	
duidelijk	dat	ook	de	burger	niet	zit	te	wachten	op	windturbines	in	recreatie-	en	
natuurgebieden.	Tweederde	steunt	weliswaar	het	plaatsen	van	windturbines	langs	
snelwegen,	maar	87%	is	tegen	plaatsing	op	of	vlakbij	recreatie-	en/of	natuurgebieden	en	nog	
eens	7%	staat	hier	neutraal	in.	Wat	voor	de	burger	overduidelijk	de	minst	aantrekkelijke	
optie	is	lijkt	voor	de	politiek	nog	steeds	bespreekbaar	door	het	argument	“langs	de	snelweg”	
zwaarder	en	anders	te	wegen	dan	het	argument	“niet	in	recreatie-	en/of	natuurgebied”.		
En	dan	maar	afvragen	waarom	het	zo	slecht	zit	met	het	vertrouwen?	
	
Het	verslag	over	de	respons	op	soortgelijk	onderzoek	in	Leiderdorp	(Opbrengsten	
participatie	Leiderdorp)	is	als	de	Britten	zo	plastisch	zeggen	“clear	as	mud”	als	het	gaat	om	
de	percentages.	De	ongeveer	300	reacties	worden,	hierbij	een	selectie	toegespitst	op	de	
Munnikkenpolder,	als	volgt	verwoord:	



-	Clusteren	van	energieopwek	op	enkele	locaties	in	plaats	van	versnippering	op	meerdere	
locaties.	Het	gebied	langs	de	A4	is	verschillende	keren	genoemd	als	een	gebied	waar	je	
opwek	zou	kunnen	concentreren.	Het	argument	hierbij	is	dat	gebied	al	is	“verpest”.	Voor	de	
opwek	van	energie	langs	de	A4	worden	zonnepanelen	en	windmolens	als	kansrijke	opties.	De	
Munnikkenpolder	wordt	hier	ook	bij	genoemd.	

-	Er	zijn	grote	zorgen	om	de	natuurgebieden	en	het	behoud	van	de	natuurwaarde	in	de	
polders.	Duurzaamheid	is	ook	zorg	dragen	voor	de	natuur.	Een	aspect	dat	vaak	wordt	
vergeten	volgens	de	deelnemers.	Er	wordt	ook	gevraagd	om	de	polders	te	ontzien.	Dit	is	niet	
bij	alle	deelnemers	het	geval.	Er	zijn	ook	deelnemers	die	aangeven	dat	met	nodige	
aanpassingen	je	de	polders	wel	in	kan	zetten	voor	opwek.	

-	Als	voorwaarden	waaronder	windmolens	en	zonnepanelen	geplaatst	kunnen	worden	
behoud	van	natuurwaarde,	biodiversiteit	en	lokaal	eigenaarschap	genoemd.	Ook	wordt	het	
belangrijk	gevonden	dat	het	energielandschap	niet	versnippert	raakt.	
	
De	teksten	lijken	geschreven	vanuit	het	oogmerk	om	de	Munnikkenpolder	binnen	de	door	
de	Holland	Rijnland	gewenste	optie	“langs	de	snelwegen”	te	houden.	Uit	de	woordkeuze	
blijkt	bij	de	burger	geen	steun	voor	windturbines	in	de	polders,	noch	voor	plaatsing	langs	de	
A4	in	de	Munnikkenpolder,	ook	niet	in	de	vorm	van	een	substantiële	minderheid.	
	
Grondig	en	waar	nodig	breder	onderzoek	op	gebied	van	natuur	en	landschap 
Hierbij	het	dringende	verzoek	aan	de	gemeente	Leiderdorp	om	op	het	niveau	van	Holland	
Rijnland	te	bepleiten	dat	de	effecten	op	natuur	en	landschap	naar	de	laatste	stand	van	
wetenschap	en	onderzoek	in	hoge	mate	locatiebepalend	worden	meegenomen.	Specifiek	
door:		
	
-	Het	SOVON-rapport	met	de	titel	“Achtergronddocument	windenergie	gevoeligheidskaart	
vogels”	mee	te	nemen	in	de	locatie	overwegingen	en	bij	afwijken	van	de	conclusies	van	dit	
rapport	dit	duidelijk	en	per	locatie	te	beargumenteren.	Specifiek	baren	ons	binnen	Holland	
Rijnland	de	Munnikkenpolder	en	de	N11-locaties	grote	zorg.	
	
-	Het	Advies	Werkgroep	Energie,	Natuur	en	Landschap	NP	RES	(22	januari	2021)	te	
bestuderen	en	mee	te	nemen	in	de	overwegingen.	Deze	werkgroep	komt	op	basis	van	
opgestelde	analyses	van	kansen	en	knelpunten	voor	een	natuur-	en	landschapsinclusieve	
energietransitie	tot	zeven	overkoepelende	conclusies:	

1.	Er	is	al	veel	beleid	geformuleerd	en	informatie	beschikbaar	en	voor	de	inpassing	van	
concrete	initiatieven	zijn	richtlijnen	en	gedragscodes	beschikbaar.	De	vraag	is	hoe	deze	
gedragscodes	doorwerken	in	de	RES’en.	Voor	afwegingen	op	(boven)regionaal	niveau	
ontbreekt	dit	handelingsperspectief.		

2.	De	waarde	van	natuur	en	landschap	komen	onvoldoende	expliciet	terug	in	het	
afwegingskader	van	NP	RES.	Daardoor	wordt	de	impact	op	bestaande	natuurgebieden,	
beschermde	soorten	en	landschappen	niet	overal	voldoende	meegenomen	in	de	lastige	
afwegingen	die	in	de	RES-regio’s	moeten	worden	gemaakt.		



3.	Er	is	in	de	concept-RES’en	wel	veel	kennis	en	aandacht	besteed	aan	de	uitgangssituatie	
(landschapskwaliteiten,	begrenzingen	van	N2000/NNN),	maar	het	is	voor	regio’s	vaak	zoeken	
om	die	analyses	transparant	te	vertalen	naar	keuzes	in	de	RES	en	de	effecten	daarvan	op	
natuur	en	landschap.		

4.	Energieontwikkeling	loopt	regelmatig	tegen	beperkingen	aan	door	de	noodzaak	van	
bescherming	van	waardevolle	natuur-	en	landschap.	Ontwikkeling	van	hernieuwbare	energie	
biedt	ook	kansen	voor	biodiversiteit	en	landschap.		

5.	Afwegingen	over	natuur	en	landschap	overstijgen	soms	het	schaalniveau	van	de	RES-
regio’s.	Dit	geldt	zowel	voor	natuur	als	landschap.	Voor	vraagstukken	rond	natuur	en	
landschap	wordt	duidelijk	dat	de	RES-systematiek	die	uitgaat	van	regionale	uitwerking	
aanvulling	behoeft.	Een	regio-overstijgend	afwegingsmechanisme	is	nodig.		

6.	Het	financieel	instrumentarium	is	onvoldoende	toegesneden	om	de	waarde	van	natuur	en	
landschap	te	betrekken	in	een	(maatschappelijke)	businesscase.		

7.	Het	RES-proces	staat	onder	veel	tijdsdruk.	Terwijl	er	tijd	nodig	is	om	de	zorgen	rondom	
natuur	en	landschap	recht	te	doen	en	grip	te	krijgen	op	de	manier	waarop	hier	mee	om	te	
gaan.	Er	is	maatschappelijk	debat	nodig	over	(de	kosten	en	waarde	van)	natuur	en	landschap	
en	(de	kosten	en	waarde	van)	de	energietransitie.		
https://www.regionale-
energiestrategie.nl/ondersteuning/kansen+en+knelpunten/downloads getfilem.aspx?id=1277438	

	
	
Samenvattend	verzoeken	wij	
-	De	gemeente	Leiderdorp	om	met	onmiddellijke	ingang	door	te	pakken	op	het	overdragen	
van	beheer	en	onderhoud,	liefst	gekoppeld	aan	eigendom,	van	de	Munnikkenpolder.		
En	zeker	geen	enkele	functie-,	gebruiks-	of	bestemmingswijziging	van	de	Munnikkenpolder	
te	bepleiten	of	steunen,	laat	staan	te	faciliteren,	zeker	niet	tot	er	een	voor	lange	termijn	
vastgelegde	beheerder/eigenaar	is	conform	de	W4-Overeenkomst.	
	
-	GS	en	PS	van	de	Provincie	Zuid-Holland	en	de	Ministers	van	LNV	en	IenW	om	hun	
verantwoordelijkheid	voortkomend	uit	de	W4-Overeenkomst	te	nemen	en	daarmee	dit	
dossier	waar	al	zoveel	goeds	uit	is	voortgekomen	van	een	fraai	slotakkoord	te	voorzien.	
Alsmede	te	blijven	sturen	en	coördineren	op	gebied	van	het	RES	dossier,	zeker	waar	dit	in	
het	kader	van	de	belangen	van	natuur	en	landschap	al	snel	een	bredere,	
‘grensoverschrijdende’,	blik	en	meer	kennis		vereist	dan	aanwezig	binnen	gemeentes	en	
regioverbanden.	
	
-	Specifiek	het	SOVON	rapport	met	de	titel	“Achtergronddocument	windenergie	
gevoeligheidskaart	vogels”	mee	te	nemen	in	de	locatie	overwegingen	en	bij	afwijken	van	de	
conclusies	van	dit	rapport	dit	duidelijk	en	per	locatie	te	beargumenteren.	Specifiek	baren	ons	
binnen	Holland	Rijnland	de	Munnikkenpolder	en	de	N11	locaties	grote	zorg.	
	
	



-	Mocht	de	Munnikkenpolder	als	(zoek)locatie	in	zicht	blijven,	geen	enkele	concessie	te	doen	
aan	de	(compensatie)verplichtingen	voortkomend	uit	de	HSL-Zuid/A4	besluiten	zowel	als	aan	
wet-	en	regelgeving	op	gebied	van	milieu-	en	landschapskwaliteit	en	hierbij	in	de	hoogst	
mogelijke	zorgvuldigheid	te	voorzien	door	aan	deze	complexe	locatie	een	MER	als	vereiste	te	
koppelen.		
	
En	geven	wij	ter	overweging	mee	
Dat	het	mogelijk	moet	zijn	om	direct	langs	de	A4,	ook	in	de	Munnikkenpolder,	al	dan	niet	in	
(nog	aan	te	brengen)	geluidswerende	voorzieningen,	grote	aantallen	zonnepanelen	te	
verwerken.	In	deze	richting	meedenken	doen	wij	graag.	Hieraan	zou	het	verder	terugdringen	
van	de	geluidsoverlast	richting	het	Groene	Hart	en	dus	het	upgraden	van	de	recreatieve	
beleving	gekoppeld	kunnen	worden.	Mogelijk	zelfs	in	combinatie	met	behoud	van	het	zicht	
op	de	polders	vanaf	de	A4	door	op	ooghoogte	transparant	te	blijven,	destijds	een	
overweging.	

	
Hoogachtend,	
	
Claudia	Thunnissen	(voorzitter)	
Rob	Sperna	Weiland	(vice	voorzitter)	
Stichting	Comité	Doesbrug	
	
Wietse	Roodenburg	(bestuursvoorzitter)	
IVN	Leidse	Regio	(Vereniging	voor	Natuur	en	Milieueducatie),	afdeling	Leiden	
	
Jan	Westgeest	(secretaris)	
Koninklijke	Nederlandse	Natuurhistorische	Vereniging,	afdeling	Leiden	
	
Ton	Renniers	
Regionale	Vogelwerkgroep	Koudekerk	/	Hazerswoude	e.o.	
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DE ONDERGETEKENDEN:

1. DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, handelende in haar hoedanigheid van bestuursorgaan,
alsmede als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, zetelende te Den Haag, mevrouw T. Netelenbos, verder
te noemen: "Rijkswaterstaat" ;

en

2. DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER, handelende in zijn
hoedanigheid van bestuursorgaan, alsmede als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, zetelende te Den Haag, te
dezen vertegenwoordigd door mevrouw ir. I.M. Bakker, Directeur-Generaal van de Ruimtelijke Ordening van het Ministerie
van VROM, verder te noemen: "VROM" ;

en

3. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, zetelende te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.M.
Norder, daartoe gemachtigd door J. Franssen, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland conform het bepaalde in artikel
176 Provinciewet en overeenkomstig het besluit van Provinciale Staten van 17 oktober 2001, nr 5081, verder te noemen: "de
Provincie";

en

4. DE GEMEENTE LEIDEN, zetelende te Leiden, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. Hillebrand,
wethouder van de gemeente Leiden, handelende in zijn hoedanigheid van loco-burgemeester, en handelende ter
uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van Leiden van 12 juli 2001 en het besluit van Burgemeester en
Wethouders van Leiden d.d. 30 oktober 2001 , verder te noemen: "Leiden" ;

en

5. DE GEMEENTE LEIDERDORP, zetelende te Leiderdorp, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
V.J.H. Molkenboer, wethouder van de gemeente Leiderdorp, handelende als gevolmachtigde van de heer mr. M.
Zonnevylle, die deze volmacht heeft verstrekt in zijn hoedanigheid van burgermeester van Leiderdorp op grond van het
bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet en overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van de Gemeente
Leiderdorp nr 206 d.d. 10 december 2001 verder te noemen:" Leiderdorp";

en

6. DE GEMEENTE ZOETERWOUDE, zetelende te Zoeterwoude, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
JW.M. Stuijt, wethouder, handelende in zijn hoedanigheid van loco-burgemeester en handelende ter uitvoering van het
besluit van de gemeenteraad van de Gemeente Zoeterwoude nr. js/01-2094b d.d. 20 december 2001, verder te noemen:
"Zoeterwoude";

Rijkswaterstaat, VROM, de Provincie, Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude, hierna ook te noemen "Partijen",
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NEMEN IN AANMERKING DE NAVOLGENDE CONSIDERANS:

1. Bij besluit d.d. 22 maart 1999 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat het oorspronkelijke Tracébesluit voor de
verbreding van de A4 voor de passage Leiden en Leiderdorp partieel ingetrokken. Rijkswaterstaat heeft in eerste
instantie voor deze passage een ontwerp- Tracébesluit voorbereid zoals bedoeld in de Tracéwet op basis van de
Referentievariant, overeenkomstig de aangehechte tekening (bijlage 2).

2. In het kader van het voorbereiden van het ontwerp-Tracébesluit voor deze passage hebben Leiden, Leiderdorp en
Zoeterwoude, hiema te noemen "de Gemeenten", het initiatief genomen om tezamen met Rijkswaterstaat, VROM
en de Provincie te komen tot een integrale gebiedsontwikkeling waarbij een duurzame, integrale en kwalitatief
hoogwaardige aanleg en inpassing van de A4 ter plekke plaatsvindt.

3. Een dergelijke aanleg en inpassing houdt concreet in dat de te verbreden A4 over een grotere lengte dan in het
ingetrokken Tracébesluit voorzien, verdiept wordt aangelegd in een bredere en daarom beter op de toekomst
voorbereide bak. Daamaast worden langs een groter deel van de A4 horizontale geluidsschermen aangebracht.

4. Het initiatief van de Gemeenten tot integrale gebiedsontwikkeling heeft vorm gekregen in een tezamen met
Rijkswaterstaat, VROM en de Provincie opgesteld W4 Masterplan. Dit plan fungeert als leidraad voor Partijen,
teneinde richting te geven aan de voorgestane aanleg en inpassing van de A4 en de gebiedsontwikkeling (W4).

5. Rijkswaterstaat heeft toegezegd haar medewerking te zullen verlenen aan de beoogde duurzame, integrale en
kwalitatief hoogwaardige aanleg en inpassing van de A4, indien en voor zover de overige Partijen ieder hun
bijdrage aan de aan een dergelijke aanleg en inpassing van de A4 ten opzichte van de Referentievariant verbonden
Meerkosten voor hun rekening nemen en jegens Rijkswaterstaat garanderen. VROM, de Provincie en de
Gemeenten zijn thans in staat en bereid gebleken de voldoening van hun bijdragen in de Meerkosten te
garanderen. Daamaast zal Rijkswaterstaat een bijdrage leveren aan de Meerkosten.

6. Uitgangspunt voor he! sluiten van deze Overeenkomst is het tussen Partijen regelen van de beoogde integrale
aanleg en inpassing van de A4. In dat kader wordt het ontwerp voor de aanleg en inpassing van de A4 voor wat
betreft dwars- en lengteprofiel van de A4, de zogeheten W4-variant, in een daarop afgestemd Ontwerp-
Tracébesluit, hiema te noemen "OTB A4 Burgerveen-Leiden 2002" opgenomen. Partijen zullen zich inspannen de
aanleg en inpassing van de A4, waarvoor het uitgangspunt de W4-variant vormt, te realiseren na het doorlopen van
de Tracéwet-procedure.

7. De samenwerking tussen Partijen vindt aansluiting bij geldend Rijksbeleid inzake verstedelijking en mobiliteit,
neergelegd in onder andere het Structuurschema Verkeer en Vervoer, de "Actualisering Vinex", het
"Mee~arenprogramma Infrastructuur en Transport", het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 2001-2020 en in de
Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening 2000/2020, deel 1 en deel 3, en vindt tevens aansluiting bij Provinciaal
Beleid, waaronder het Fietsplan 2001 Provincie Zuid-Holland en het Mee~arenprogramma Provinciale
Infrastructuur.

8. Partijen wensen tot bindende afspraken te komen en streven emaar de vastgelegde afspraken met behulp van een
projectgewijze aanpak vorm te geven teneinde tot een efficiënte samenwerking te komen.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN

Artikel 1 Definities, bijlagen en uitlegbepalingen

Lid 1. In deze Overeenkomst worden de volgende definities gehanteerd:

A 4: het gedeelte van de Rijksweg A4 ter hoogte van de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude dat gelegen is
tussen Hoogmade en de N11, met inbegrip van alle kunstwerken, waaronder het aquaduct Oude Rijn, alsmede
kruisende infrastructuur en alle bijbehorende constructies en voorzieningen. Het bedoelde tracégedeelte is gesitueerd
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vanaf de Dwarswatering in de gemeente Leiderdorp, km. 29,80 tot de spoorlijn Alphen aan de Rijn/Leiden km. 33,18 en
is aangegeven op de aan deze Overeenkomst als bijlage 1 gehechte tracétekeningen.

Aanleg en Inpassing A4: de realisatie van de verbreding van de A 4 naar 2x3 rijstroken, waarvoor bij het doorlopen van
de Tracéwet-procedure de W4-variant het uitgangspunt is.

Capaciteitsuitbreiding A4 De Hoek - Prins Clausplein: de met het oog op een Tracéwet -procedure in studie zijnde
capaciteitsuitbreiding traject A4 De Hoek - Prins Clausplein naar 2*4 of 4*2 danwel het treffen van
benuttingsmaatregelen.

Deelplangebieden: die gebieden en locaties die aanfIn de nabijheid van de A4 zijn gelegen en waarvan de Gemeenten
de (her-)ontwikkeling cq. (her-)inrichting in het kader van de Overeenkomst beogen en nastreven teneinde te komen tot
een integrale, duurzame en kwalitatief hoogwaardige inpassing van de A4. De Deelplangebieden staan aangegeven op
de aan de Overeenkomst als bijlage 4 gehechte kaart.

Lumpsum-bedrag: een vast, niet verrekenbaar bedrag.

Masterplan W4:het integrale plan d.d. 12 september 2001, dat in opdracht van Rijkswaterstaat, VROM, de Provincie en
de Gemeenten opgesteld is op basis van een stedenbouwkundige, ruimtelijke en plan-economische analyse van de
baten en kosten van de Deelplangebieden. Dit plan is informatief bedoeld en fungeert als leidraad voor Partijen zonder
dat dit de rechten en plichten van Partijen vastlegt, teneinde richting te geven aan de Aanleg en Inpassing van de A4 en
de (her-) ontwikkeling van de Deelplangebieden (bijlage 5).

Meerkosten: de geraamde kosten voor de Aanleg en Inpassing van de A4, die uitstijgen boven de geraamde kosten
voor de aanleg en inpassing van de A4 met als uitgangspunt de Referentievariant. De Meerkosten bestaan uit o.a. de
investeringskasten en VAT-kosten (voorbereiding, administratie en toezicht), dit alles inclusief BTW. Alle (onderdelen
van de) bijdragen in de Meerkosten inclusief alle wettelijke heffingen zijn vastgesteld op een lump-sum bedrag.

Nieuw Tracébesluit: het door de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer te nemen Tracébesluit na het doorlopen van de Tracéwet-procedure waarvoor het
uitgangspunt de W4-variant is, ter zake de A4 Burgerveen-Leiden, gedeelte ten zuiden van de Dwarswatering,
gemeente Leiderdorp, vanaf km. 29,8 tot en met de aansluiting Zoeterwoude km. 36,2.

NWP: het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 2001-2020 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Oorspronkelijke Tracébesluit: het Tracébesluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer inzake het Tracé A4, Burgerveen-Leiden van 27 april 1998.

OTB A4 Burgerveen-Leiden 2002: het door de Ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer vast te stellen ontwerp-Tracébesluit in het kader van de te doorlopen Tracéwet-procedure
teneinde te komen tot de Aanleg en Inpassing van de A4.

Overeenkomst: de onderhavige overeenkomst inclusief considerans en bijlagen.

PFP: Fietsplan 2001 van de Provincie Zuid-Holland; de Provincie heeft haar beleid op het gebied van fietsverbindingen,
fietsstallingen en overige actiepunten vastgelegd in een beleidsnota, vastgesteld door Provinciale Staten op 25 april
2001.

Planning: de planning ter zake het doorlopen van de Tracéwet-procedure alsmede de Aanleg en Inpassing van de A4
en de (her-)ontwikkeling van de Deelplangebieden waarvan het streven van Partijen is zich aan deze planning te
houden. De planning staat weergegeven in bijlage 11.

Publiek- en Privaatrechtelijke medewerking: de medewerking die vereist is om te komen tot de situatie waarin er geen
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beletselen meer bestaan van publiekrechtelijke dan wel privaatrechtelijke aard om de A4 aan te leggen en in te passen
en te kunnen gebruiken en openstellen voor verkeer en de Deelplangebieden in (her- )ontwikkeling te brengen.

Raad van Experts: het college belast met geschillen beslechting zoals genoemd in artikel 28 van de Overeenkomst.

Referentievariant: het aan het oorspronkelijke Tracébesluit ten grondslag liggende ontwerp van de A4 inclusief enkele
aanpassingen (zoals bij Roomburg voor wat betreft het geluid), dat qua hoogte-, dwars- en lengteprofiel is aangegeven
op de bijbehorende tekening en scopebeschrijving (bijlage 2).

W4-variant : het ontwerp van de A 4 dat qua dwars- en lengteprofiel is aangegeven op de bijbehorende tekening en
scopebeschrijving (bijlage 3).

lid 2. Bij de Overeenkomst behoren de volgende bijlagen:

Bijlage 1: Tracétekeningen A4
Bijlage 2: Referentievariant (scopebeschrijving, situatietekeningen, lengte- en dwarsprofielen)
Bijlage 3: W4-variant (scopebeschrijving, sitiuatietekeningen, lengte- en dwarsprofielen)
Bijlage 4: Overzicht Deelplangebieden
Bijlage 5: Masterplan W4 d.d. 12 september 2001
Bijlage 6: Overzicht over te dragen gronden (onderdelen A, Ben C)
Bijlage 7: Reikwijdte compensatieplicht (onderdelen A en B)
Bijlage 8: Zonering luchtkwaliteit
Bijlage 9: Algemene uitgangspunten en randvoorwaarden
Bijlage 10: Besprekingsverslag: Fiets- en ecologische verbindingen W4 plangebied
Bijlage 11: Planning
Bijlage 12: Reglement Raad van Experts
Bijlage 13: Toelichting en concretisering uitgangspunten geluid en lucht

Lid 3. De bepalingen van de considerans en bijlagen maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. Kopjes
boven artikelteksten maken geen deel uit van de bepalingen van de artikelen en zijn slechts bedoeld als omschrijving
van het daarin geregelde.

De volgende voorrangsregels gelden:

a. Bij tegenstrijdigheid van de tekst van de Overeenkomst en de bijlagen prevaleert de tekst van de Overeenkomst;
b. Bij onderlinge tegenstrijdigheid tussen bepalingen van de Overeenkomst dient aansluiting te worden gezocht bij de
overige bepalingen van de Overeenkomst en de considerans en de daaruit blijkende bedoelingen van Partijen.

Artikel 2 Doelstelling

Lid 1. Partijen stellen zich tot doel te komen tot een tijdige, doelmatige en duurzame Aanleg en Inpassing van de A4,
alsmede in samenhang daarmee een tijdige, doelmatige en duurzame (her-) ontwikkeling van de Deelplangebieden ter
vergroting van de ruimtelijke kwaliteit van de A4 en de Deelplangebieden. Partijen onderkennen daarbij dat bij de
realisatie van de gezamenlijke doelstelling iedere Partij uitsluitend handelt vanuit haar eigen taken en
verantwoordelijkheden, welke zijn afgebakend conform de hiema volgende artikelen.

Lid 2. Het Masterplan W4, d.d. 12 september 2001 (bijlage 5), vormt voor Partijen een leidraad bij de verwezenlijking
van de doelstelling.

Artikel 3 Taken en verantwoordelijkheden Rijkswaterstaat
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Lid 1. Rijkswaterstaat spant zich in te komen tot een tijdige, doelmatige en duurzame Aanleg en Inpassing van de A4.
In dat kader zal de Tracéwet-procedure worden doorlopen, waarvoor de W4-variant (bijlage 3) het uitgangspunt vormt.
Rijkswaterstaat streeft emaar binnen 6 maanden na ondertekening van deze Overeenkomst, in overeenstemming met
VROM, een OTB A4 Burgerveen-Leiden 2002 vast te stellen.

Lid 2. Rijkswaterstaat zal de voorbereidende werkzaamheden in het kader van de Aanleg en Inpassing van de A4 zo
spoedig mogelijk na ondertekening van deze Overeenkomst aanvangen. Zij streeft emaar de A4 uiterlijk 2011, conform
de Planning (bijlage 11) op te leveren.

Lid 3. Rijkswaterstaat werkt met VROM, de Provincie en de Gemeenten samen. Daartoe verbindt zij zich haar Publiek-
en Privaatrechtelijke medewerking te verlenen conform de in artikel 7 neergelegde inspanningsverplichting.

Lid 4. Rijkswaterstaat levert een bijdrage ter voldoening van de Meerkosten van de Aanleg en Inpassing van de A4
conform artikel 15.

Lid 5. Rijkswaterstaat verbindt zich ertoe om de in bijlage 6A tlm C nader omschreven gronden over te dragen conform
het in artikel 8 bepaalde.

Artikel 4 Taken en verantwoordelijkheden VROM

Lid 1. VROM werkt met Rijkswaterstaat, de Provincie en de Gemeenten samen. Daartoe verbindt zij zich haar Publiek-
en Privaatrechtelijke medewerking te verlenen conform de in artikel 7 neergelegde inspanningsverplichting.

Lid 2. VROM garandeert de betaling van een bijdrage ter financiering van de Meerkosten van de Aanleg en Inpassing
van de A4 conform artikel 15.

Artikel 5 Taken en verantwoordelijkheden Provincie

Lid 1. De Provincie werkt samen met Rijkwaterstaat, VROM en de Gemeenten. Daartoe verbindt zij zich haar Publiek-
en Privaatrechtelijke medewerking te verlenen conform de in artikel 7 neergelegde inspanningsverplichting.

Lid 2. De Provincie garandeert de betaling van een bijdrage ter financiering van de Meerkosten van de Aanleg en
Inpassing van de A4 conform artikel 15.

Lid 3. De provincie verbindt zich ertoe om de in bijlage 6A tlm C nader omschreven gronden over te dragen conform
het in artikel 8 bepaalde.

Artikel 6 Taken en verantwoordelijkheden Gemeenten

Lid 1. De Gemeenten spannen zich in de Deelplangebieden zoals aangegeven in bijlage 4 tijdig, doelmatig en
duurzaam te (her-)ontwikkelen.

Lid 2. De (her-)ontwikkeling van de Deelplangebieden door de Gemeenten vindt te allen tijde geheel voor hun rekening
en risico plaats, onverlet de in lid 5 van dit artikel genoemde verplichting.

Lid 3. De Gemeenten zijn ten tijde van de (her-)ontwikkeling van de Deelplangebieden gehouden te voldoen aan de op
dat moment vigerende wet- en regelgeving en beleid, waaronder het Besluit luchtkwaliteit gebaseerd op de Europese
Richtlijnen 96/621EG d.d. 27 september 1996 en 1999/30/EG d.d. 22 april 1999, alsmede aan het NWP en de Vijfde
Nota over de Ruimtelijke Ordening 2000 /2020, deel 1 en deel 3.
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Lid 4. De Gemeenten werken onderling samen alsmede met Rijkswaterstaat, VROM en de Provincie. Daartoe
verbinden zij zich hun Publiek- en Privaatrechtelijke medewerking te verlenen conform de in artikel 7 neergelegde
inspanningsverplichting.

Lid 5. De Gemeenten garanderen ieder de betaling van een eigen bijdrage ter financiering van de Meerkosten van de
Aanleg en Inpassing van de A4 conform artikel 15.

Lid 6. De Gemeenten verplichten zich ertoe de compensatieplicht van Rijkswaterstaat op grond van de Boswet en
aanvullende regelgeving en de watercompensatieplicht op grond van de betreffende Keuren van de Waterschappen
feitelijk uit te voeren ter zake de Aanleg en Inpassing van de A4 onder de voorwaarden als bepaald in artikel 11.

Lid 7. Leiderdorp verbindt zich ertoe geluidbeperkende voorzieningen aan te brengen, te beheren en te onderhouden
ter zake de Aanleg en Inpassing van de A4 conform het in artikel 9 lid 10 bepaalde.

Lid 8. De Gemeenten verbinden zich ertoe de in bijlage 6A tlm C nader omschreven gronden over te dragen conform
het in artikel 8 bepaalde.
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Artikel 7 Verkrijging van Publiek- en Privaatrechtelijke medewerking

Lid 1. Partijen verplichten zich over en weer om zich in te spannen om elkaar en/of derden in staat te stellen de
benodigde Publiek- en Privaatrechtelijke medewerking, waaronder in ieder geval de noodzakelijke aanpassingen van
streek- , structuur- en bestemmingsplannen, te verkrijgen ter realisatie van de Aanleg en Inpassing van de A4 en de
(her-)ontwikkeling van de Deelplangebieden. De hiervoorgenoemde lnspanninqsverplichfinq om de benodigde
medewerking te verlenen geldt voor zover dit Partijen rechtens mogelijk is en in overeenstemming met de voor de
betreffende Partij ten tijde van de Aanleg en Inpassing van de A4 en (her-)ontwikkeling van de Deelplangebieden
vigerende wet- en regelgeving en beleid.

Lid 2 . Partijen geven zich rekenschap van het feit dat bij voornoemde inspanningsverplichting tevens rekening dient te
worden gehouden met het NWP, de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening 2000/2020, deel 1 en deel 3, alsmede
met wet- en regelgeving inzake de luchtkwaliteit, waaronder de Europese Richtlijnen 96/62/EG d.d. 27 september 1996
en 1999/30/EG d.d. 22 april 1999 en het Besluit luchtkwaliteit. In het kader van voornoemde inspanningsverplichting
zullen Partijen waar nodig en wenselijk elkaar en/of derden ondersteuning verlenen.

Lid 3. Indien in verband met het verkrijgen van de benodigde Publiek- en Privaatrechtelijke Medewerking van andere
overheden dan Partijen een zekerheidstelling, garantie etc. dient te worden afgegeven, gebeurt dit onverwijld door de
Partij die de medewerking heeft verzocht, onverminderd het bepaalde in artikel 15 leden 4 en 5.

Lid 4. Partijen spannen zich er voor in dat de voor de Aanleg en Inpassing van de A4 en de (her-) ontwikkeling van de
Deelplangebieden de benodigde Publiek- en Privaatrechtelijke medewerking op zo kort mogelijke termijn wordt
verleend. In dat kader zal de meest gerede partij al dan niet middels inschakeling van een derde de betreffende
aanvraag voor de benodigde medewerking tijdig indienen. Zij zal er eveneens zorg voor dragen dat bedoelde
aanvragen aan alle daarvoor geldende formele eisen voldoen, waaronder het tijdig betalen van de rechtens verlangde
bijdragen, bijvoorbeeld leges, met inachtneming van het in artikel 15 leden 4 en 5 bepaalde. Voorts zal zij bedoelde
aanvragen zodanig opstellen dat de kans op het verkrijgen van de gevraagde medewerking zo groot mogelijk is, en ter
zake tijdig overleg plegen met de betreffende (overheids-) instanties.

Lid 5. Ingeval tegen een te verlenen Publiekrechtelijke medewerking zienswijzen worden ingebracht, dan wel tegen een
verleende Publiekrechtelijke medewerking bedenkingen worden ingediend, bezwaar wordt gemaakt, beroep wordt
ingesteld en/of een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, zullen Partijen zoveel mogelijk
gezamenlijk, ieder op eigen kosten, in de betreffende procedure(s) participeren en zullen zij van te voren overleg
voeren ten aanzien van de in te nemen standpunten. Zij zullen zich tot het uiterste inspannen opdat de gevraagde of
benodigde Publiekrechtelijke medewerking niet alsnog ongedaan wordt gemaakt en/of de uitvoering ervan niet wordt
geschorst.

Lid 6. Het in de Overeenkomst bepaalde staat er niet aan in de weg dat Partijen de hun opgedragen taken in het kader
van de wettelijk voorziene procedures ter zake inspraak, zienswijzen, bedenkingen, bezwaar en advies
onvoorwaardelijk en onbevooroordeeld zullen uitoefenen.
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Lid 7. Ingeval een bestuursorgaan de gevraagde bestuursrechtelijke medewerking niet dan wel niet tijdig verleent, zal
de meest gerede partij, althans zullen Partijen, de daartegen openstaande rechtsmiddelen aanwenden teneinde langs
die weg de gevraagde medewerking alsnog op zo kort mogelijke termijn te verkrijgen respectievelijk te verlenen.

Lid 8. Partijen zullen over en weer al het nodige doen en hun medewerking verlenen om tot een volledige inventarisatie
te komen van al datgene dat gedaan dan wel nagelaten dient te worden om de benodigde Publiek- en Privaatrechtelijke
medewerking te verkrijgen. In dat kader zullen Partijen tijdig overleg voeren omtrent de wijze waarop de benodigde
medewerking verleend dan wel verkregen zal kunnen worden, waaronder de wijze waarop Rijkswaterstaat zal (kunnen)
voldoen aan haar wettelijke coördinatieverplichting ten aanzien van de verlening van vergunningen.

Lid 9. Partijen realiseren zich dat er onafhankelijk van de wens tot integrale Aanleg en Inpassing van de A4 factoren
kunnen zijn die zich buiten hun invloedssfeer bevinden en kunnen veroorzaken dat het OTB-A4 Burgerveen-Leiden
2002 en het daar op volgende Nieuw Tracébesluit niet stand kan houden. Indien dit het geval mocht blijken te zijn
zullen Partijen met elkaar in overleg treden om te onderzoeken of door middel van aanpassing van de plannen dan wel
het realiseren van alternatieve plannen alle benodigde Publiek- en Privaatrechtelijke medewerking alsnog in bedoelde
afdoende vorm kan worden verkregen. Partijen spannen zich daarbij tot het uiterste in de bedoelde medewerking
alsnog te verkrijgen.

Lid 10. In geval het in lid 9 bedoelde overleg ondanks de uiterste inspanning van Partijen niet leidt tot een oplossing, en
alle benodigde Publiek- en Privaatrechtelijke medewerking in de in lid 9 bedoelde vorm niet op aanvaardbare termijn
valt te verwachten is artikel 22 van toepassing.

ArtikelS Eigendom en grondoverdracht

Lid 1. De Provincie en de Gemeenten zullen de gronden zoals weergegeven in bijlage 6A, voordat enigerlei wijze van
bewerking van die gronden heeft plaatsgevonden dan wel een bouwvergunning is/zal zijn verleend ten behoeve van die
gronden tijdig en geschikt voor huidig gebruik, economisch overdragen aan Rijkswaterstaat. De economische
eigendomsoverdracht van de gronden vindt zo spoedig mogelijk na ondertekening van de Overeenkomst plaats, doch
uiterlijk op het tijdstip dat het Nieuw Tracébesluit is genomen met uitzondering van die gronden waaromtrent een
andere termijn voor de overdracht wordt overeengekomen. De juridische eigendomsoverdracht vindt plaats uiterlijk drie
maanden na vaststelling van het Nieuw Tracébesluit met uitzondering van die gronden waaromtrent een andere termijn
voor de overdracht wordt overeengekomen.

Lid 2. Rijkswaterstaat en de Provincie zullen alle gronden zoals weergegeven in bijlage 6B en 6C ten behoeve van de
(her)-ontwikkeling van de Deelplangebieden, tijdig en geschikt voor huidig gebruik economisch overdragen aan de
Gemeenten althans aan door hen aan te wijzen derden. De economische eigendomsoverdracht van de gronden vindt
zo spoedig mogelijk na ondertekening van de Overeenkomst plaats, doch uiterlijk op het tijdstip van ingebruikneming
van de A4, behoudens die gronden zoals vermeld in bijlage 6B die Rijkswaterstaat nodig heeft in verband met de
realisatie van de A4 . De juridische eigendomsoverdracht van de gronden zoals vermeld in bijlage 6C vindt plaats
uiterlijk drie maanden na vaststelling van het Nieuw Tracébesluit. De juridische eigendomsoverdracht van de gronden
vermeld in bijlage 6B vindt plaats uiterlijk op het tijdstip van ingebruikneming van de A4, of zoveel eerder als wanneer
dit na onderling overleg tussen Partijen noodzakelijk en mogelijk blijkt.
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Lid 3. De waarden van de over en weer over te dragen gronden zijn verrekend in de bijdragen van Partijen in de
Meerkosten.

Lid 4. De juridische eigendomsoverdrachten van de gronden vinden plaats onder de gebruikelijke bedingen alsmede
onder de navolgende voorwaarden en bedingen:

a. de eigendom met alle daarbij behorende rechten en aanspraken wordt onvoorwaardelijk overgedragen;
b. de eigendom is niet bezwaard met beslagen, hypotheken of inschrijvingen daarvan;
c. de eigendom is niet bezwaard met kwalitatieve verplichtingen, beperkte rechten of erfdienstbaarheden;
d. het verkochte registergoed wordt overgedragen in de staat waarin het zich ten tijde van het sluiten van de

Overeenkomst bevond, vrij van huur, pacht en/of andere gebruiksrechten, terwijl verkoper zich gedurende het
voortgezet gebruik na het tot stand komen van de Overeenkomst dient te gedragen als een zorgvuldig
schuldenaar en geacht wordt tot aan het tijdstip van levering geen wijzigingen te zullen aanbrengen in het
verkochte;

ê.:... ten aanzien van de bakconslructie van het aquaduct geldt een vrijwaringszone van 10 meter naast de bak;
L ten aanzien van de in de gronden aanwezige Kabels & Leidingen gelden niet de hiervoor in dit lid vermelde

bedingen sub a tlm e.

Lid 5. Ter beperking van de notariële overdrachtskosten streven Partijen emaar de juridische eigendomsoverdracht
van de gronden zo veel als mogelijk in een of enkele transacties te laten passeren. Deze kosten komen voor rekening
van de verkrijgende Partij.

Artikel 9 Geluidbeperkende voorzieningen

Lid 1. Het Nieuw Tracébesluit zal de vaststelling bevatten van de in acht te nemen grenswaarden voor geluidhinder en
de aanduiding van de maatregelen - zoals door Rijkswaterstaat te realiseren geluidsschermen - , gericht op het
terugbrengen van de verwachte geluid belasting van de gevel van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen
onderscheidenlijk aan de grens van geluidsgevoelige terreinen zoals bedoeld in de Wet Geluidhinder.

Lid 2. Bij het ontwerp en de uitvoering van de in lid 1 genoemde maatregelen wordt rekening gehouden met het treffen
van adequate vervolgmaatregelen - zoals verhoging van schermen als in lid 1 bedoeld - die noodzakelijk worden, indien
wordt overgegaan tot de Capaciteitsuitbreiding A4 De Hoek-Prins Clausplein.

Lid 3. De Gemeenten kunnen in plaats van en in afwijking van de maatregelen zoals bedoeld in lid 1 vervangende
geluidsafschermende bebouwing langs de A4 realiseren - niet zijnde bebouwing op kunstwerken - met inachtneming
van de geldende minimale afstanden tot de weg of kunstwerken (zie bijlage 9).
De Gemeenten garanderen dan in ieder geval dat die bebouwing zodanig wordt ontworpen en gerealiseerd dat:

a. met het oog op het bereiken van tenminste hetzelfde beschermingsniveau tegen geluidhinder als bereikt zou
worden met de door Rijkswaterstaat te treffen maatregelen zoals bedoeld in lid 1, voldaan wordt aan de
grenswaarden voor geluidhinder van het Nieuw Tracébesluit en het betreffende akoestisch rapport, en

b. de bebouwing een zodanige functie verkrijgt en behoudt dat voldaan wordt aan de externe veiligheidseisen
zoals verwoord in artikel 13 lid 7, en

c. Rijkswaterstaat de mogelijkheid behoudt maatregelen aan bedoelde bebouwing te treffen die tenminste
hetzelfde geluidwerende resultaat zullen hebben als de in lid 1 en 2 bedoelde maatregelen en
vervolgmaatregelen, waaraan voor Rijkswaterstaat alsdan niet meer kosten zijn verbonden dan wanneer de
geluidsafschermende bebouwing achterwege zou blijven, en

d. de bebouwing uiterlijk gereed is ten tijde van het openstellen van de A4 of dat gedeelte van de A4 waarvan de
geluidsbelasting door de bebouwing moet worden teruggebracht.

Naast voornoemde garanties gelden voor de Gemeenten de eisen aan de geluidsafschermende bebouwing die gesteld
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moeten worden in verband met de gebruikelijke eisen ter zake van de realisering, beheer, onderhoud en
instandhouding van een Rijksweg en de daarbij behorende werken en voorzieningen.

Rijkswaterstaat zal met de Gemeenten bij toepassing van dit lid tevoren overleg voeren teneinde overeenstemming te
bereiken over de voorwaarden met betrekking tot (onder meer) beheer, onderhoud en instandhouding, de financiering
en de te bebouwen locaties.

Lid 4. Indien lid 3 van toepassing is, zorgen de Gemeenten ervoor dat Rijkswaterstaat in staat wordt en blijft gesteld de
vervolgmaatregelen aan de bebouwing te treffen zodra de noodzaak daartoe naar het oordeel van Rijkswaterstaat
ontstaat na het nemen van een Tracébesluit met betrekking tot de Capaciteitsuitbreiding A4 De Hoek - Prins
Clausplein, een en ander conform de conclusies vastgelegd in het akoestisch onderzoek OTB A4 Burgerveen-Leiden
2002.
De Gemeenten verbinden zich in dat verband ertoe bij het maken van afspraken met derden ten aanzien van de
gronden en de bebouwing en het toekomstig gebruik daarvan, zodanige bepalingen op te nemen dat ook derden zich
jegens Rijkswaterstaat verbonden hebben haar in staat te stellen de vervolg maatregelen bedoeld in dit artikellid te
treffen. De kosten verbonden aan het maken van voornoemde afspraken zijn voor rekening en risico van de
Gemeenten. De Gemeenten verbinden zich ertoe aan voormelde verplichtingen op adequate wijze zo nodig middels het
vestigen van een zakelijk, beperkt recht dan wel kwalitatieve verplichting en/of door middel van een kettingbeding, ten
behoeve van Rijkswaterstaat uitvoering te geven.

Lid 5. Indien het bepaalde in lid 3 sub 3 niet wordt nagekomen en de kosten bij het nemen van de adequate
vervolgmaatregelen in de zin van lid 2 voor Rijkswaterstaat hoger uitvallen dan ingeval de geluidafschermende
bebouwing door de Gemeenten achterwege zou blijven en Rijkswaterstaat daardoor toch de vervolgmaatregelen zoals
genoemd in lid 2 zou moeten realiseren, komen de extra kosten ongeacht de oorzaak geheel voor rekening van de
betreffende Gemeente.

Lid 6. Indien na overleg tussen Rijkswaterstaat en de Gemeenten op enig moment aan en ter beoordeling van
Rijkswaterstaat blijkt dat de realisering van de geluidsbeperkende voorzieningen door een of meerdere Gemeenten bij
toepassing van lid 3 niet tijdig conform lid 3 sub 4 gereed zal zijn, geldt het navolgende.
Rijkswaterstaat is alsdan bevoegd voor rekening van de desbetreffende nalatige Gemeente zodanige maatregelen te
nemen als zij voor de tijdige realisering van de geluidsbeperkende voorzieningen nodig acht.

Lid 7. In de periode totdat het Nieuw Tracébesluit is vastgesteld zullen de Gemeenten ten aanzien van de hierna in dit
lid benoemde zone slechts ruimtelijke besluiten nemen die realisatie mogelijk maken van functies in het gebied van het
vast te stellen Nieuw Tracébesluit, of realisatie mogelijk maken van woningen of andere geluidsgevoelige objecten als
bedoeld in artikel 15, lid 3 van de Tracéwet in de bij het Nieuw Tracébesluit behorende zone, indien en voorzover ten
aanzien van de laatstbedoelde woningen of andere geluidsgevoelige objecten adequate maatregelen worden getroffen
om de benodigde geluidsreductie te realiseren. Het treffen van deze maatregelen komt niet voor rekening en risico van
Rijkswaterstaat.

Lid 8. De Gemeenten tonen ter zake de realisatie van de geluidbeperkende voorzieningen, waaronder begrepen
geluidsafschermende bebouwing, tijdig aan dat aan alle eisen voortvloeiende uit wet- en regelgeving is voldaan,
waartoe Gemeenten alle benodigde werkzaamheden, onderzoeken, enzovoort verrichten.
In dat verband tonen Gemeenten tijdig aan dat zij de gebruikelijk te stellen eisen in acht zullen nemen ten aanzien van
het onderhoud, het beheer en de instandhouding van een rijksweg en de daarbij behorende voorzieningen.

Lid 9. Rijkswaterstaat en de Gemeenten dragen zorg voor de nodige afstemming ter zake de door de Gemeenten te
realiseren geluidsbeperkende voorzieningen. In ieder geval zal afstemming plaatsvinden over techniek, vormgeving,
(externe) veiligheid, verkeersveiligheid, verkeerscapaciteit, planning, beheer en onderhoud van de A4 en de
bijbehorende werken en voorzieningen en van de bebouwing. Rijkswaterstaat en de Gemeenten zullen nadere
afspraken daaromtrent maken.
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Lid 10. Leiderdorp verbindt zich ertoe, met inachtneming van de voorgaande leden, de in verband met de verbreding
van de A4 ter hoogte van de locatie "Vierzicht" tot aan de Dwarswatering (van circa km. 30.74 tot km. 29.88) op
Rijkswaterstaat rustende verplichting tot reductie van geluid als een eigen verplichting over te nemen. Onder deze
verplichting wordt verstaan het feitelijk realiseren van de nodige geluidsbeperkende voorzieningen. Rijkswaterstaat en
Leiderdorp zullen nadere afspraken omtrent het beheer en het onderhoud van deze voorziening maken.

Lid 11. De kosten die voortvloeien uit de in dit artikel genoemde verplichtingen voor Leiderdorp zijn verrekend in de
bijdrage van Partijen in de Meerkosten. De kosten die voornoemd afgesproken gedeelte van de Meerkosten ter zake de
geluidwerende voorzieningen overschrijden, komen voor rekening en risico van Leiderdorp.

Lid 12. Ingeval Rijkswaterstaat gebruik maakt van de in lid 6 omschreven bevoegdheid geldt voor Leiderdorp ten
aanzien van Vierzicht dat zij verplicht is het bedrag te betalen gelijk aan dat bedrag waarvoor verrekening heeft plaats
gevonden met de bijdrage van Partijen in de Meerkosten voor de vervulling van de in lid 10 genoemde verplichting,
vermeerderd met de overige aantoonbare kosten welke voortvloeien uit het niet tijdig door Leiderdorp voldoen aan haar
verplichting zoals omschreven in lid 10.

Lid 13. Het in dit artikel bepaalde vindt plaats met inachtneming van het in bijlage 13 gestelde.

Artike/10 Luchtkwaliteit

Lid 1. Partijen verplichten zich er toe dat hun bestuursorganen dan wel dat zijzelf in hun hoedanigheid van
bestuursorgaan, bij de uitoefening van hun bevoegdheden ter uitvoering van de Overeenkomst, de geldende eisen met
inbegrip van het Besluit luchtkwaliteit (Stb 2001, 269) in acht nemen. Deze verplichting geldt voor de integrale Aanleg
en Inpassing van de A4 en voor de integrale {her- )ontwikkeling van de Deelplangebieden.

Lid 2. De {her-)ontwikkeling van de Deelplangebieden vindt met het oog op de luchtkwaliteitseisen in ieder geval plaats
met inachtneming van de zonering luchtkwaliteit (bijlage 8) gebaseerd op de voorlopige rapportage en conclusies van
TNO "Onderzoek naar de N02 en fijn stofconcentraties in het kader van (O)TB- en W4 - A4 - Burgerveen - Leiden
(2010 en 2020)" d.d. 19 december 2001. Bij voornoemde zonering is het OTB A4 Burgerveen - Leiden 2002 als
uitgangspunt gehanteerd.

Lid 3. De bevoegdheden zoals bedoeld in lid 1 zijn in ieder geval de bevoegdheden op grond van de Wet
luchtverontreiniging, de Wet milieubeheer, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Tracéwet en de Planwet verkeer en
vervoer.

Lid 4. Ingeval de in lid 1 genoemde verplichting er in het uiterste geval toe leidt dat Rijkswaterstaat het Nieuw
Tracébesluit niet kan vaststellen en Partijen ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst redelijkerwijze niet
kunnen verlangen, zullen Partijen overleg voeren omtrent de te nemen maatregelen. Indien daardoor onderzoeken
nodig blijken, zijn de kosten daarvan voor rekening van Rijkswaterstaat.

Lid 5. Ingeval de in lid 1 genoemde verplichting bij de nadere uitwerking van het Masterplan W4 mocht leiden tot
wijzigingen of aanpassingen van de planvorming en/of de realisatie van de (her-)-ontwikkeling van de
Deelplangebieden, komt dit voor rekening en risico van de Gemeenten.

Lid 6. Indien naar aanleiding van toekomstig onderzoek van deskundigen na de in lid 2 bedoelde rapportages van TNO
andere conclusies ten aanzien van de luchtkwaliteit moeten worden getrokken die gevolgen hebben voor het voldoen
aan de in lid 1 genoemde verplichtingen, verbinden Partijen zich ertoe zich tot het uiterste in te spannen om te komen
tot de optimale oplossing teneinde de extra kosten voor Rijkswaterstaat tot een minimum te beperken.

Lid 7. Partijen voeren tijdig overleg omtrent de wijze waarop zij aan hun in lid 1 genoemde verplichtingen zullen
voldoen.
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Lid 8. Zo mogelijk en zo nodig zullen de geluidmaatregelen als bedoeld in artikel 9 lid 1 of lid 3, worden gecombineerd
met de maatregelen die noodzakelijk zijn om aan de luchtkwaliteitseisen te voldoen.

Lid 9. Het in dit artikel bepaalde vindt plaats met inachtneming van het in bijlage 13 gestelde.

Artikel 11 Compensatie en herplantplicht

Lid 1. In het kader van het in artikel 6 lid 6 bepaalde verplichten de Gemeenten zich ertoe de planvorming ter zake en
de feitelijke uitvoering van de herplantplicht en Boswetcompensatiemaatregelen over te nemen waartoe Rijkswaterstaat
rechtens verplicht is. Voornoemde verplichting betreft de in bijlage 7A vastgelegde aantallen en soorten te
compenseren bomen en andere houtige opstanden.

Lid 2. De Gemeenten dienen de planvorming tijdig af te ronden. Rijkswaterstaat vraagt in dat kader tijdig alle benodigde
(kap)vergunningen aan met uitzondering van de door de Gemeenten aan te vragen vergunningen ten behoeve van de
tijdige realisatie van de herplantplicht en Boswetcompensatiemaatregelen. De feitelijke uitvoering van de
compensatiemaatregelen door de Gemeenten zal uiterlijk binnen één jaar na openstelling van de A4 gereed zijn.

Lid 3. In het kader van het in artikel 6 lid 6 bepaalde verplichten de Gemeenten zich de planvorming ter zake en de
feitelijke uitvoering van de watercompensatiemaatregelen over te nemen waartoe Rijkswaterstaat rechtens verplicht is.
Voornoemde verplichting betreft de in bijlage 7B weergegeven hoeveelheid en soort wateroppervlakten.

Lid 4. De Gemeenten dienen de planvorming tijdig af te ronden. Rijkswaterstaat vraagt in dat kader tijdig alle benodigde
vergunningen aan met uitzondering van de door de Gemeenten aan te vragen vergunningen ten behoeve van de tijdige
realisatie van de watercompensatiemaatregelen. De feitelijke uitvoering van de watercompensatiemaatregelen door de
Gemeenten zal uiterlijk binnen één jaar na openstelling van de A4 gereed zijn.

Lid 5. De kosten verbonden aan de nakoming van de in voorgaande leden genoemde verplichtingen van de
Gemeenten zijn verrekend in de bijdrage van de Gemeenten in de Meerkosten. De kosten die voornoemd afgesproken
gedeelte van de Meerkosten ter zake de compensatie en herplantplicht overschrijden, komen voor rekening en risico
van Gemeenten.

Lid 6. Indien na overleg tussen Rijkswaterstaat en de Gemeenten op enig moment aan Rijkswaterstaat blijkt, ter haar
beoordeling, dat de Gemeenten de verplichtingen krachtens de voorgaande leden niet tijdig uitvoeren, geldt het
navolgende. Rijkswaterstaat is alsdan bevoegd voor rekening van de Gemeenten zodanige maatregelen te nemen als
zij voor de tijdige Aanleg en Inpassing van de A4 nodig acht. De Gemeenten die het betreft zijn alsdan verplicht het
bedrag te betalen gelijk aan dat bedrag waarvoor verrekening heeft plaats gevonden met de bijdrage van de
desbetreffende Gemeente in de Meerkosten voor de vervulling van de in de leden 1 tlm 4 genoemde verplichting, te
vermeerderen met de overige aantoonbare kosten welke voortvloeien uit het niet tijdig door de desbetreffende
Gemeente voldoen aan haar verplichtingen zoals omschreven in de leden 1 tlm 4.

Lid 7. Rijkswaterstaat en de Gemeenten zullen uiterlijk zes maanden na ondertekening van deze Overeenkomst
uitvoeringsovereenkomsten sluiten teneinde hetgeen in dit artikel is genoemd nader te regelen.

Artikel 12 Uitgangspunten en randvoorwaarden Aanleg en Inpassing A4

Lid 1. De Aanleg en Inpassing van de A4 mag op geen enkele wijze door één der Partijen vertraagd dan wel geschaad
worden, waarbij hinder tot een minimum zal worden beperkt.

Lid 2. De Aanleg en Inpassing van de A4 heeft prioriteit boven de (her-)ontwikkeling van de Deelplangebieden. De
(her-)ontwikkeling van de Deelplangebieden zal in dat kader afgestemd worden op de Aanleg en Inpassing van de A4.
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Lid 3. De (her-)ontwikkeling van de Deelplangebieden kan slechts voor of gelijktijdig met de Aanleg en Inpassing van de
A4 plaatsvinden, indien Partijen daartoe voorafgaand overleg hebben gevoerd en nadat Rijkswaterstaat daartoe vooraf
schriftelijke toestemming heeft verleend. Rijkswaterstaat is gehouden deze schriftelijke toestemming te verlenen, tenzij
door haar gemotiveerd is aangegeven dat de (her-)ontwikkeling van de Deelplangebieden de Aanleg en Inpassing van
de A4 in ernstige mate kan hinderen, kan vertragen dan wel schade kan toebrengen. Partijen verplichten zich nadere
afspraken te maken over de wijze waarop en de fase waarin de schriftelijke toestemming door de Gemeenten gevraagd
zal worden.

Lid 4. Partijen onderschrijven de (technische) uitgangspunten en randvoorwaarden zoals vastgelegd in bijlage 9 ter
zake de Aanleg en inpassing van de A4, welke tot een sobere en doelmatige vormgeving en wijze van uitvoering leiden.

Lid 5. Partijen voeren tijdig overleg ten aanzien van de te hanteren (technische) randvoorwaarden bij de (her-
)ontwikkeling van de Deelplangebieden. Slechts na onderling overleg over de gewenste optimalisaties conform artikel
14 zijn Partijen gerechtigd af te wijken van de overeengekomen technische uitgangspunten en randvoorwaarden.

Lid 6. Rijkswaterstaat draagt het aanbestedingsrisico alsmede de ontwerp- en uitvoeringsrisico' s ter zake de Aanleg en
Inpassing van de A 4, waaronder begrepen de risico's ter zake de door Rijkswaterstaat te realiseren
geluidsbeperkende voorzieningen. Ook draagt Rijkswaterstaat het risico van bodemverontreiniging ter plaatse waar de
A 4 aangelegd dient te worden, onverminderd het in artikel 8 lid 1 gestelde.

Lid 7. Indien op enig moment naar aanleiding van de studie Capaciteitsvergroting A4, De Hoek - Prins Clausplein de
noodzaak tot een verdere capaciteitsvergroting van de A4 blijkt, spant Rijkswaterstaat zich in te komen tot een
gelijktijdige verbreding om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Artikel 13 Uitgangspunten en randvoorwaarden (her-lontwikkeling Deelplangebieden

Lid 1. De Gemeenten dragen alle risico's ter zake de realisatie en exploitatie van de integrale (her- )-ontwikkeling van
de Deelplangebieden. Hieronder vallen in ieder geval het inkomsten/opbrengsten risico, het risico van
bodemverontreiniging ter plaatse waar de Deelplangebieden (her- )ontwikkeld zullen worden en het risico ter zake een
juiste (milieuhygiënische) inpassing van de A4 in de te (her-)ontwikkelen Deelplangebieden, onverminderd het in de
artikelen 8, 9 en 10 gestelde.

Lid 2. De Gemeenten dragen het aanbestedings-, ontwerp- en uitvoeringsrisico ter zake de door hen krachtens artikel
9 te realiseren geluidsbeperkende voorzieningen, alsmede alle risico's ter zake hetgeen bepaald is in artikel 11.

Lid 3. Ten aanzien van de (her-)ontwikkeling van de Deelplangebieden zoals genoemd in artikel 6 lid 1 en 2 gelden de
programmatische uitgangspunten zoals hieronder vermeld. Partijen zijn van oordeel dat de programmatische
uitgangspunten zijn beoordeeld in het licht van het NWP en de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening 2000 / 2020,
deel 1 en deel 3, alsmede de wet- en regelgeving inzake de luchtkwaliteit. De programmatische uitgangspunten worden
geacht daarmee in overeenstemming te zijn met de voorwaarden zoals neergelegd in het Advies d.d. 2 april 2001 van
de Provinciale Planologische Commissie Zuid-Holland (Kenmerk PPC/2001/3155).

3.1 Op de locatie Meerburgerpolder in de gemeente Zoeterwoude mag 65.000 m2 bruto vloeroppervlak kantoor
ontwikkeld en gerealiseerd worden,onder de voorwaarde van adequate bereikbaarheidsmaatregelen zoals de
tijdige realisering van een haltevoorziening voor hoogwaardig openbaar vervoer (of een openbaar-
vervoersknooppunt van vergelijkbare allure) en aanvullende maatregelen op het gebied van
mobiliteitsmanagement (vervoermanagement, parkeerbeheer, fietsvoorzieningen).

3.2 langs de Stadhouderslaan in de gemeenten Zoeterwoude en leiden mag 2.000 m2 bedrijfs- of kantoorruimte
ontwikkeld en gerealiseerd worden. De ontsluiting van deze ontwikkeling via de Hoge Rijndijk zal gesitueerd
mogen en kunnen worden via het terrein van de voormalige oostelijke afrit van de A4 welke binnen de
gemeente leiden is gelegen.
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3.3 Binnen de aanpassing van het stedenbouwkundig ontwerp van de VINEX-wijk Roomburg mogen 30 vrije sector
woningen extra gerealiseerd worden t.o.v. het bestaande woningbouwprogramma van de totale locatie
Roomburg.

3.4 Binnen de locatie Kalkhaven mogen 120 vrije sector woningen en 30 sociale sectorwoningen gerealiseerd
worden.Tevens mag op de locatie Kleine Zand put een concentratie van sportaccommodaties gerealiseerd
worden.

3.5 Binnen de locatie Plantage mogen 150 vrije sector woningen gerealiseerd worden.

3.6 Binnen de locatie Vierzicht mag, in aanvulling op de bestaande plannen welke reeds zijn voorzien van een
instemmend advies van de Provinciale Planologische Commissie, 25.000 m2 bruto vloeroppervlak kantoor- en
bedrijfsruimte gerealiseerd worden, onder de voorwaarde van adequate bereikbaarheidsmaatregelen zoals de
tijdige realisering van een openbaarvervoersontsluiting en aanvullende maatregelen op het gebied van
mobiliteitsmanagement (vervoermanagement, parkeerbeheer, fietsvoorzieningen).

3.7 Binnen de locatie Bospoort mag 10.000 m2 bruto vloeroppervlak bedrijfsruimte gerealiseerd worden. Indien het..-----.
woonwagenterrein wordt verplaatst, mag in totaal 13.000 m2 bruto bedrijfsruimte gerealiseerd worden.-

3.8 De Munnikenpolder zal, met inpassing van de jachthaven, duurzaam (her-)ingericht worden door
samenhangende ontwikkeling van natuur, extensieve recreatie en waterbeheer en zal voor deze doeleinden
bestemd worden, met als doel het behoud van de openheid van het Groene Hart en het vergroten van de
recreatieve toegankelijkheid voor de Leidse Regio. Verblijfsrecreatie is derhalve niet toegestaan. Leiderdorp
heeft met de Projectorganisatie van de HSL-Zuid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat afspraken
gemaakt omtrent de financiering van de inrichting van de Munnikenpolder. Leiderdorp zal met de Provincie en
met VROM afspraken maken omtrent de (her-)inrichting. VROM en Leiderdorp onderzoeken tevens de wijze
waarop de eigendom van de Munnikenpolder na herinrichting geregeld kan worden, gelet op de doelstellingen
van dit lid.

3.9 Leiderdorp zal het beheer en onderhoud van de Munnikenpolder een jaar na de geplande oplevering van de
Munnikenpolder (op 1 januari 2006) door de Projectorganisatie van de HSL-Zuid onderbrengen bij een externe,
natuur en landschap beherende organisatie, of op een later tijdstip indien de oplevering van de Munnikenpolder
later dan gepland plaatsvindt.

3.10 Parallel aan de A4 mag ter plaatse van de Munnikenpolder een weg met 2*1 rijstrook worden gerealiseerd in
opdracht van Leiderdorp t.b.V. het lokale verkeer.

3.11 In de zuidelijke hoek van de Munnikenpolder mag de wateroppervlakte uitgebreid worden ten behoeve van
onder meer de compensatie van oppervlaktewater en de herstructurering van de jachthaven.

3.12 In het kader van het PFP zullen twee fietspaden worden gerealiseerd; een fietspad vanuit de Leiderdorpse
kern door de Munnikenpolder richting de Achthovenerpolder en Alphen aan den Rijn (PFP 17) en een fietspad
van de Bospolder via de Munnikenpolder en Meerburg richting de Grote Polder (RF 7 & PFP 87). De kosten
ter zake de aanleg, het beheer en onderhoud van voornoemde fietspaden zijn deels verdisconteerd in de
bijdrage van de Provincie zoals genoemd in artikel 15. Daarnaast hebben de Provincie en de Gemeenten
bilateraal afspraken gemaakt over de aanleg en de financiering van diverse fietsverbindingen in de
Deelplangebieden en in de directe omgeving daarvan. De gemaakte afspraken zijn in bijlage 10 opgenomen.
De Gemeenten dragen het financiële risico, ingeval voornoemde kosten voor de aanleg en beheer en
onderhoud van de fietspaden hoger uitvallen dan de bijdrage van de Provincie.

3.13 Voor wat betreft de Deelplangebieden verplichten de Gemeenten zich er toe Aanvullende Archeologische
Inventarisaties (AAI) en Onderzoeken (AAO) uit te voeren overeenkomstig bijlage 3 van het plan van aanpak
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"Verbreding A4 en Masterplan W4" van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) van 2
mei 2001. De aan bedoelde inventarisaties en onderzoeken verbonden kosten zullen worden gedragen door de
Gemeente die het betreft. Bij waardevolle archeologische vondsten zal in overleg met de ROB worden bezien
of en in hoeverre die moeten leiden tot planaanpassingen dan wel Definitieve Opgravingen. De Provincie zal
desgewenst hierbij een bemiddelende rol spelen. De aan Definitieve Opgraving of planaanpassing verbonden
kosten worden gezamenlijk door de Gemeenten gedragen. De Provincie zal desgewenst de Gemeenten
bijstaan bij de vervulling van voornoemde verplichting.

Lid 4. Van de in lid 3, sub 1 tot en met 7, genoemde aantallen kan worden afgeweken in het kader van beoordeling en
goedkeuring in een reguliere planologische procedure nadat vertegenwoordigers van Partijen in de in artikel 16 lid 1
genoemde bestuurlijke begeleidingsgroep W4 unaniem en schriftelijk hebben bepaald dat de wijziging past binnen het
doel, de intenties en de ambities van de in artikel 2 genoemde doelstelling. Partijen kunnen aan de instemming
voorwaarden verbinden. Indien geen unanieme instemming wordt verkregen staat voor elke belanghebbende een
beroep open op artikel 20.

Lid 5. Indien de (her-)ontwikkeling van de Deelplangebieden leidt tot aanpassingen en/of wijzigingen in het Masterplan
W4 r komt dit voor rekening en risico van de Gemeenten. Informatie, waaronder onderzoeksresultaten, die door
een/meerdere Partijen aan een der/meerdere Gemeenten is verstrekt, op verzoek van een der/meerdere Gemeenten,
in het kader van de integrale (her-)ontwikkeling van de Deelplangebieden, wordt door de betreffende Gemeente(n)
onder eigen verantwoordelijkheid verwerkt. Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen van de programmatische
uitgangspunten anders dan bedoeld in lid 4 komen voor rekening en risico van de Gemeenten, met inachtneming van
het voorgaande lid en artikel 21.

Lid 6. De gevolgen van het niet tijdig realiseren van adequate bereikbaarheidsmaatregelen zoals genoemd in de
programmatische uitgangspunten en het in lid 3 vermelde advies van de PPC komen voor rekening en risico van de
Gemeenten in de lijn van het in artikel 6 lid 2 en artikel 13 lid 1 gestelde.

Lid 7. Bij besluiten die realisering mogelijk maken van functies nabij de A4 verplichten de Gemeenten zich ertoe de
Nota risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en van VROM d.d.
februari 1996 in acht te nemen.

Artikel 14 Optirnalisatie

Partijen zullen zich inspannen de Aanleg en Inpassing van de A 4 in de door de Gemeenten te (her-)ontwikkelen
Deelplangebieden ruimtelijk en esthetisch kwalitatief zo optimaal mogelijk uit te voeren. Partijen voeren overleg over het
tijdstip en de wijze waarop de gewenste optimalisaties gerealiseerd kunnen worden. De optimalisaties worden
nagestreefd met inachtneming van de overige bepalingen van de Overeenkomst, met name de technische en
budgettaire uitgangspunten en randvoorwaarden.

Artikel 15 Betaling bijdragen

Lid 1. Partijen verbinden zich tot een bijdrage in de Meerkosten ter zake de Aanleg en Inpassing van de A4
overeenkomstig de navolgende verdeling:

Leiderdorp
Leiden
VROM

De Provincie
Zoeterwoude

Rijkswaterstaat

EUR 18.250.500,- (=f 40.224.098,-)
EUR 13.530.500,- (=f 29.822.423, -)
EUR 24.403.500,- (=f 53.783.239,-)

EUR 6.971.000,- (=f 15.366.640,-)
EUR 9.714.000,- (=f21.411.006,-)

EUR 20.731.000,- (=f 45.690.009,-)
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Het totaal der bijdragen in de Meerkosten is door Partijen vastgesteld op een totaal lumpsum bedrag van EUR
93.600.500,-- (= f 206.268.725,--) prijspeil 1 december 2008.

Lid 2. VROM, de Provincie, Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude verbinden zich tot betaling van de in lid 1 vermelde
bijdrage aan Rijkswaterstaat en garanderen de betaling van hun aandeel in het in lid 1 genoemde lumpsum-bedrag aan
Rijkswaterstaat op uiterlijk 1 december 2008.

Lid 3. Uitsluitend ingeval de openstelling van de eerste fase van de A4 conform bijlage 11 substantieel later plaatsvindt,
te weten tenminste 6 maanden, zal het in lid 1 overeengekomen tijdstip van betaling van de verschuldigde bedragen
worden opgeschort tot het tijdstip der feitelijke openstelling van de eerste fase van de A4. Voornoemd tijdstip zal
minimaal drie maanden voor de feitelijke openstelling van de eerste fase van de A4 schriftelijk kenbaar worden
gemaakt aan de overige Partijen. In dat geval zullen latere betalingen van de bijdrage van Partijen worden opgehoogd
met de kostenindex zoals gehanteerd bij de bepaling van de Meerkosten.

Lid 4. Rijkswaterstaat betaalt de aan de Aanleg en Inpassing van de A4 gerelateerde leges aan de betreffende
Gemeente. In dat kader betaalt zij op uiterlijk 1 januari 2004 een bedrag van EUR 1.415.197 (=fl. 3.118.683,-), prijspeil
1 januari 2004, aan Leiden en een bedrag van EUR 1.805.595 (=fl. 3.979.009,-), prijspeil 1 januari 2004, aan
Leiderdorp.

Lid 5. De in lid 4 benoemde leges zijn een éénmalige vergoeding van Rijkswaterstaat voor alle door de Provincie en de
Gemeenten verleende en te verlenen diensten en werkzaamheden in de ruimste zin des woords gerelateerd aan de
Aanleg en Inpassing van de A4, waarvoor leges, heffingen en precario verschuldigd zijn. Hieronder worden begrepen
alle toepasselijke vergunningen, niet beperkt tot de bouwvergunning inclusief toets welstand en veiligheidstoets,
aanlegvergunningen, sloopvergunningen, kapvergunningen, vergunningen onttrekken van woonruimte enzovoorts,
inclusief vergunningen verstrekt dan wel te verstrekken aan Rijkswaterstaat respectievelijk de bouwonderneming die de
A4 daadwerkelijk realiseert of één van haar vertegenwoordigende rechtspersonen en/of rechtsopvolgers.

Lid 6. De Gemeenten zullen in ieder geval de opbrengsten uit de leges gerelateerd aan de Aanleg en Inpassing van de
A4 aanwenden ter financiering van de Meerkosten.

Lid 7. De Provincie heeft vanuit haar toezichthoudende taak op de gemeentefinanciën op basis van de thans
beschikbare informatie vanuit het Masterplan W4 de achterliggende financieel-economische uitgangspunten van de
door de Gemeenten gegarandeerde dekkingsmidddelen beoordeeld en acht deze uitgangspunten realistisch.

Lid 8. De Provincie en de Gemeenten zullen desgewenst in het kader van hun financiële verplichtingen krachtens de
Overeenkomst in een nadere overeenkomst afspraken maken omtrent een gezamenlijke voorziening.

Artikel 16 Organisatie en overlegstructuur

Lid 1. Binnen uiterlijk drie maanden na ondertekening van de Overeenkomst zal er een bestuurlijke begeleidingsgroep
W4 worden opgericht. Hierin hebben vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, VROM, de Provincie en de Gemeenten
zitting. De voorzitter van de bestuurlijke begeleidingsgroep is de vertegenwoordiger van de Provincie. De secretaris
wordt door Rijkswaterstaat benoemd.

De bestuurlijke begeleidingsgroep heeft tot taak de uitvoering van de Overeenkomst te begeleiden, de voortgang ervan
te bewaken en Partijen hierover te adviseren. Daarnaast vind er in de bestuurlijke begeleidingsgroep bestuurlijke
afstemming plaats aangaande W4. Telkens wanneer dit door één der Partijen noodzakelijk wordt geacht, doch
tenminste eenmaal per kwartaal, zal de bestuurlijke begeleidingsgroep bijeenkomen.

Lid 2. Binnen uiterlijk 6 weken na ondertekening van de Overeenkomst zal er een ambtelijke werkgroep opgericht
worden. Hierin hebben ambtelijke vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, VROM, de Provincie en de Gemeenten
afzonderlijk zitting.
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Lid 3. De Gemeenten zullen een gezamenlijke procescoördinator benoemen. De procescoördinator heeft tot taak de
verplichtingen van de Gemeenten onderling en de gezamenlijke verplichtingen van de Gemeenten jegens
Rijkswaterstaat, VROM en de Provincie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Lid 4. Uiterlijk binnen drie maanden na ondertekening van de Overeenkomst zullen Partijen nadere afspraken maken
over de samenwerking en de besluitvorming in het kader van de Overeenkomst en zal iedere Partij een ambtelijke
contractbegeleider benoemen.

Artikel 17 Communicatie en informatie

Lid 1. Indien in de Overeenkomst is voorgeschreven dat Partijen elkaar een mededeling doen, dan zal dat in ieder geval
een schriftelijke mededeling zijn, die langs de meest geëigende weg aan de andere Partij(en) wordt toegezonden.
Indien de geadresseerde partij de mededeling niet ontvangt, is dat voor risico van de verzendende partij. Deze
mededelingen dienen te worden geadresseerd als volgt:

Ministerie Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland:
Hoofd Projectbureau A 4,
Wolga 5,
2491 BK Den Haag

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
De Minister van VROM
Postbus 30940
2500 GX Den Haag

Provincie Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Gemeente Leiden
T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 9100
2300 PC Leiden

Gemeente Leiderdorp
T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp

Gemeente Zoeterwoude
T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders
Noordbuurtseweg 27
2381 ET Zoeterwoude

steeds onder verwijzing naar het nummer van de Overeenkomst.

Lid 2. Voor wat betreft de externe communicatie zullen Partijen steeds onderling overleggen en met elkaar afstemmen
op welke wijze berichten betreffende de Overeenkomst naar buiten zullen worden gebracht. Zij zullen hiermee ook bij
hun eigen projectorganisatie rekening houden.
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Lid 3. Partijen verplichten zich elkaar over en weer steeds tijdig en naar behoren te informeren over al die feiten en
omstandigheden die voor een tijdige en behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn of kunnen zijn.

Lid 4. Partijen zullen bij de communicatie tijdens de uitvoering van de in de Overeenkomst bedoelde projecten op
duidelijke en adequate wijze de samenwerking voortvloeiende uit de in artikel 2 genoemde doelstelling en de door
Partijen geleverde financiële bijdragen vermelden.

Artikel 18 Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid

Lid 1. Partijen verplichten zich bij de uitvoering van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid en spoed
jegens elkaar te betrachten en elkaars belangen niet direct of indirect te schaden.

Lid 2. Alle informatie die Partijen uit hoofde van de Overeenkomst ter beschikking staat of zal
komen zal door hen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, als vertrouwelijk worden behandeld, met inachtneming
van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 19 Planning

Partijen nemen bij de uitvoering van de Overeenkomst de in bijlage 11 opgenomen Planning tot uitgangspunt. Binnen
15 maanden na ondertekening van de Overeenkomst worden nadere afspraken ten aanzien van planning en
voortgangsbewaking vastgelegd in bilaterale uitvoeringsovereenkomsten.

Artikel 20 Wijziging van de Overeenkomst

Lid 1. De inhoud van de Overeenkomst, die van de considerans en de bijlagen daaronder begrepen, zal slechts kunnen
worden gewijzigd indien Partijen volledige wilsovereenstemming hebben bereikt over de inhoud en de gevolgen van de
wijziging, behoudens het in artikel 131id 4 en artikel 151id 3 bepaalde.

Lid 2. Een wijziging is slechts van kracht indien deze schriftelijk wordt overeengekomen tussen Partijen.

Artikel 21 Gewijzigde regelgeving. beleidswijzigingen

Lid 1. Indien formele regelingen of besluiten leiden tot niet of slechts gedeeltelijke goedkeuring of schorsing en
vernietiging van besluiten die uit de Overeenkomst voortvloeien, een en ander met inbegrip van wijzigingen van
regelingen, beleidswijzigingen of onherroepelijke beslissingen van een overheid of rechterlijke instantie, waardoor de
uitvoering van de Overeenkomst zodanig ingrijpend wordt beïnvloed, dat ongewijzigde instandhouding van de
Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van Partijen kan worden gevergd, treden Partijen in
overleg. Dit overleg is er op gericht te bezien of de Overeenkomst op voor alle Partijen aanvaardbare voorwaarden aan
deze regelingen of besluiten kan en moet worden aangepast en te bezien welke maatregelen moeten worden genomen
ter zake deze regelingen of besluiten.

Lid 2. Onder beleidswijziging valt in ieder geval te verstaan iedere wijziging ten opzichte van het NWP deel 1 en de 5e
Nota Ruimtelijke Ordening deel 1 na datum inwerkingtreding van de Overeenkomst,

Lid 3. Indien het overleg zoals genoemd in lid 1 niet binnen 12 weken na aanvang tot een voor iedere Partij
aanvaardbare aanpassing van de Overeenkomst leidt, kunnen Partijen handelen conform het in artikel 28 bepaalde.
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Artikel 22 Wijzigingen Tracé

Lid 1. Indien het nieuw vastgestelde Tracé van de A4 via een Nieuw Tracébesluit door toedoen van externe invloeden,
welke niet in de invloedssfeer van Partijen zijn gelegen, waaronder begrepen inspraak van derden, op een of meer
onderdelen substantieel afwijkt van de W4-variant, als gevolg waarvan het van Partijen rechtens redelijkerwijs niet kan
worden verlangd dat de Overeenkomst wordt nagekomen, treden Partijen tijdig met elkaar in overleg en zullen zij
bezien of en zo ja op welke wijze de Overeenkomst (op onderdelen) aanpassing behoeft.

Lid 2. In geval het in lid 1 genoemde overleg ondanks de uiterste inspanning van Partijen niet leidt tot een oplossing,
zijn Partijen bevoegd de ontbinding van de Overeenkomst in te roepen krachtens artikel 26. Partijen zijn in dat geval
niet schadeplichtig jegens elkaar. De kosten blijven ten laste van die Partij die de kosten heeft gemaakt.

Artikel 23 Onvoorziene omstandigheden

Lid 1. Indien de Overeenkomst niet langer onverkort kan worden uitgevoerd als gevolg van onvoorziene
omstandigheden welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde
instandhouding van de Overeenkomst niet van Partijen kan worden gevergd, treden Partijen op verzoek van de Partij
die zich op de onvoorziene omstandigheid beroept in overleg, teneinde te bezien of de Overeenkomst op voor alle
Partijen aanvaardbare voorwaarden aan deze omstandigheid kan en moet worden aangepast en te bezien welke
maatregelen moeten worden genomen ter zake de onvoorziene omstandigheid.

Lid 2. Indien het overleg zoals genoemd in lid 1 niet binnen 12 weken na aanvang tot een voor iedere Partij
aanvaardbare aanpassing van de Overeenkomst leidt, kunnen Partijen handelen conform het in artikel 28 bepaalde.

Artikel 24 Beëindiging "tor convenience"

Lid 1. Rijkswaterstaat en/of VROM is/zijn bevoegd de ontbinding van de Overeenkomst in te roepen indien zij
daartoe mocht(-en) worden genoodzaakt door een daartoe strekkend politiek besluit.

Lid 2. De bepalingen van artikel 28 zijn van overeenkomstige toepassing.

Lid 3. Bij een beëindiging zoals bedoeld in lid 1 is/zijn Rijkswaterstaat en/ol VROM verplicht de kosten voor de
overige Partijen zoveel mogelijk te beperken en zal/zullen Rijkswaterstaat en/of VROM na mededeling van het
betreffende politieke besluit aan haar/hun zijde aan de overige Partijen de kosten vergoeden.

Artikel 25 Toerekenbare tekortkoming

Lid 1. Indien er sprake is van ernstige toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een of meerdere bepalingen
van de Overeenkomst door enige Partij, zijn de overige Partijen bevoegd de ontbinding van de Overeenkomst in te
roepen, nadat de nalatige Partij schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming wordt
gegeven.

Lid 2.Van de bevoegdheid de ontbinding van de Overeenkomst in te roepen op grond van dit artikel maken Partijen
slechts gebruik met inachtneming van de bepalingen van artikel 26.

Lid 3. Ter zake de gevolgen van de beëindiging zijn de bepalingen van artikel 26 leden 3 en 4 van overeenkomstige
toepassing. Een ontbinding uit hoofde van dit artikel laat onverlet het recht van Partijen op schadevergoeding.

Artikel 26 Tussentijdse beëindiging Overeenkomst en rechtsgevolgen
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Lid 1. Het inroepen van de ontbinding van de Overeenkomst geschiedt middels een buitengerechtelijke verklaring welke
per aangetekende post wordt verzonden aan alle overige Partijen.

Lid 2. Van de bevoegdheid de ontbinding van de Overeenkomst in te roepen vanwege enige rechtsgrond zoals
genoemd in de Overeenkomst maken Partijen slechts gebruik na overleg omtrent en onderzoek naar de mogelijkheid
de Overeenkomst alsnog in ongewijzigde dan wel gewijzigde vorm na te komen alsmede na advies van de Raad van
Experts daaromtrent gevraagd te hebben. Ingeval het inroepen van de ontbinding tot een verschil van inzicht leidt, is
artikel 28 van toepassing.

Lid 3. Alvorens de Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd via ontbinding, is de andere Partij/zijn de overige Partijen
verplicht met elkaar in overleg te treden teneinde passende maatregelen te nemen om de schade die ontstaat naar
aanleiding van de beëindiging zoveel mogelijk te beperken.

Lid 4. Behoudens en voorzover elders in de Overeenkomst anders wordt bepaald geldt ingeval de Overeenkomst
tussentijds wordt beëindigd dat Partijen verplicht zijn met elkaar in overleg te treden omtrent de (financiële) gevolgen
van de beëindiging waaronder die ter zake de eigendom van de gronden, de reeds betaalde bedragen alsmede de
wijze waarop de A4 zal worden aangelegd en ingepast (inclusief geluidsbeperkende voorzieningen).

Artikel 27 Werkingsduur Overeenkomst

Lid 1. De Overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening van de Overeenkomst en eindigt
op het tijdstip van ingebruikneming van de A4, of op een later tijdstip, namelijk het tijdstip van oplevering van alle
Deelplangebieden indien dit later plaatsvindt dan de ingebruikneming van de A4, doch uiterlijk op 1 januari 2015.

Lid 2. Partijen kunnen uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de in lid 1 genoemde beëindigingsdatum van de
Overeenkomst met elkaar in overleg treden over het verlengen van de looptijd van de Overeenkomst.

Lid 3. Rechtsgevolgen welke voortvloeien uit de Overeenkomst en die naar hun aard geacht worden door te werken of
eventueel ontstaan na beëindiging van de Overeenkomst, worden afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in de
Overeenkomst.

Artikel 28 Geschillenregeling

Lid 1. Deze regeling is van toepassing op de Overeenkomst en op de op grond daarvan nader tussen Partijen te sluiten
overeenkomsten.

Lid 2. Alle verschillen van inzicht die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen mochten rijzen kunnen
zo kort mogelijk na het constateren daarvan op initiatief van de meest gerede partij en voor zover mogelijk door overleg
worden opgelost. De overlegstructuur voorziet in dit kader in een niveau waarop dergelijke verschillen van inzicht
uiteindelijk tussen de Burgemeesters van de Gemeenten, de Commissaris van de Koningin van de Provincie, de Hoofd-
Ingenieur Directeur van Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland en de Directeur-Generaal Ruimtelijke Ordening worden
besproken en - zo mogelijk - zullen worden opgelost, te weten het primaat. Als een verschil van inzicht niet door het
primaat is opgelost, kan iedere Partij een dergelijk verschil van inzicht beschouwen als geschil.

Lid 3. Geschillen zullen door de meest gerede partij voor advies aan de Raad van Experts worden voorgelegd die
overeenkomstig het Reglement Raad van Experts (bijlage12) is benoemd en die overeenkomstig het Reglement
omtrent een dergelijk geschil een advies zal geven.

Lid 4. Indien een geschil wordt voorgelegd aan de Raad van Experts heeft dit geen opschortende werking.
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Lid 5. Een advies van de Raad van Experts bindt Partijen voor de duur van de Overeenkomst of tot de datum waarop
deze wordt herroepen krachtens een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de bevoegde rechter.

Lid 6. Indien één der Partijen zich met het advies van de Raad van Experts niet kan verenigen, zal zij dit binnen 15
werkdagen na de datum waarop het advies is gegeven aan de andere Partijen mededelen. Indien een dergelijke
mededeling door geen der Partijen binnen de gestelde termijn is gedaan, wordt het advies van de Raad van Experts
tussen Partijen geacht bindend te zijn.

Lid 7. Indien één der Partijen tijdig melding heeft gedaan zoals bedoeld in lid 6, hebben alle betrokken Partijen het
recht om het advies van de Raad te doen herroepen en het geschil te doen beslechten door de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag.

Lid 8. Partijen zijn jegens elkaar slechts gerechtigd de in lid 7 bedoelde procedure aanhangig te maken, nadat zij het
geschil hebben voorgelegd aan de Raad van Experts en de Raad van Experts ter zake advies heeft uitgebracht aan
Partijen.

Lid 9. In gevallen waarin een spoedeisende voorziening is vereist behouden Partijen te allen tijde
het recht zich in kort geding tot de President van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag te wenden.

Lid 10. Partijen zullen in ieder geval in de overeenkomsten met andere publieke partijen en mogelijk in overeenkomsten
met private partijen, die in relatie staan tot de onderhavige Overeenkomst een geschillenregeling opnemen die
soortgelijk is aan die in dit artikel.

Artikel 29 Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 30 Uitwerking Overeenkomst

Partijen realiseren zich dat een aantal bepalingen uit de Overeenkomst, de bijlagen daaronder begrepen, dient te
worden uitgewerkt. Zij verbinden zich jegens elkaar daaraan mee te werken binnen een redelijke termijn. Bij deze
uitwerking zullen Partijen zich laten leiden door de inhoud van de Overeenkomst alsmede hun wederzijdse belangen en
bedoelingen zoals blijkende uit de Overeenkomst.
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Artikel 31 Voorrangsbepaling

Indien bepalingen uit de Overeenkomst afwijken van of strijdig zijn met eerder ten aanzien van de
Aanleg en Inpassing van de A4 en (her-)ontwikkeling van de Deelplangebieden tussen Partijen
gemaakte afspraken, hoe ook genaamd, gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.

Aldus overeengekomen, opgemaakt en in zesvoud ondertekend te Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude
op 14 februari 2002:

1. DE MINISTER VAN VERKEERENWATERSTAAT
mevrouw T. Netelenbos

'I
I

I
;~

)!

3. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND
voor deze: de heer J.M. Norder

4. DE GEMEENTELEIDEN

~e~and. wefuOUde:gemeente Leiden

6. DE GEMEENTEZOETERWOUDE
voor deze: de heer J.W.M. Stuijt, wethouder van de gemeente Zoe



Artikel 31 Voorrangsbepaling

Indien bepalingen uit de Overeenkomst afwijken van of strijdig zijn met eerder ten aanzien van de Aanleg en Inpassing
van de A4 en (her-)ontwikkeling van de Deelplangebieden tussen Partijen gemaakte afspraken, hoe ook genaamd,
gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.

Aldus overeengekomen, opgemaakt en in zesvoud ondertekend te Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude op 14 februari 2002:

1. DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
mevrouw T. Netelenbos

2. DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER
voor deze: mevrouw ir. I.M. Bakker, Directeur-Generaal van de Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van VROM

3. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND
voor deze: de heer J.M. Norder

4. DE GEMEENTE LEIDEN
voor deze: de heer R. Hillebrand, wethouder van de gemeente Leiden

5. DE GEMEENTE LEIDERDORP
voor deze: de heer V.J.H. Molkenboer, wethouder van de gemeente Leiderdorp

6. DE GEMEENTE ZOETERWOUDE
voor deze: de heer J.w.M. Stuijt, wethouder van de gemeente Zoeterwoude
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Munnikkenpolder,	vogels	en	windturbines	
	

Achtergronddocument	windenergie	gevoeligheidskaart	vogels	

In	opdracht	van	het	Ministerie	van	Landbouw,	Natuur	en	Voedselkwaliteit	heeft	
SOVON	onderzocht	waar	veel	vogelsoorten	voorkomen	die	kwetsbaar	zijn	voor	
windparken.	De	resultaten	worden	gepresenteerd	op	kaarten.	

“De	kaarten	zijn	een	hulpmiddel	bij	het	verder	uitwerken	van	zoekgebieden	voor	
windenergie	in	Nederland.	Hiermee	helpen	we	de	RES-regio’s,	gemeenten	en	
initiatiefnemers	om	in	een	vroeg	stadium	informatie	over	de	relevante	vogelsoorten	
te	betrekken	bij	het	uitwerken	van	zoekgebieden.”	

Ga	hier	naar	het	bericht	en	het	achtergrondrapport:	
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/achtergronddocument-windenergie-
gevoeligheidskaart-vogels	
	

Hoogste	score	regio	Holland	Rijnland	

Op	de	regionale	legenda	(Holland	Rijnland)	scoort	het	gebied	Munnikkenpolder/	
Doeshof/Huis	ter	Doespolder	het	hoogste	van	de	gehele	regio.	Dat	wordt	
ongetwijfeld	veroorzaakt	door	de	aanwezigheid	van	hoge	aantallen	wulpen	en	
grutto’s	op	de	slaapplaats	(figuur	1	en	2).		
	

Wulpen	en	grutto’s	Munnikkenpolder	geteld	door	KNNV	en	IVN	Leiden	

De	slaapplaats	in	de	Munnikkenpolder	(en	de	naastliggende	Doeshof/Huis	ter	
Doespolder)	wordt	sinds	2011	regelmatig	door	leden	van	KNNV	en	IVN-afdeling	
Leiden	geteld.	Deze	tellingen	vinden	plaats	binnen	het	kader	van	landelijke	
slaapplaatstellingen	en	maken	deel	uit	van	het	Netwerk	Ecologische	monitoring	NEM	
van	de	ministeries	van	LNV,	IenM,	PBL,	CBS	en	provincies.	Over	de	resultaten	van	
deze	tellingen	wordt	regelmatig	gerapporteerd	door	SOVON	(zie	project-
nieuwsbrieven	en	jaarrapporten	SOVON).	Het	belang	van	dit	gebied	voor	deze	
vogelsoorten	neemt	toe.	In	september	2020	en	maart	2021	waren	de	hoogste	
aantallen	wulpen	van	Nederland	hier	aanwezig	(figuur	3	en	4,	bron:	SOVON).		
Naast	wulpen	en	grutto’s	slapen	er	ook	vele	scholeksters	en	zijn	vele	andere	soorten	
aanwezig	zoals	kieviten,	lepelaars	en	tientallen	knobbelzwanen.	De	keuze	van	de	
vogels	voor	de	Munnikkenpolder	of	de	Doeshofpolder	wordt	waarschijnlijk	door	de	
rust	bepaald.	Wulpen	zijn	schuwer	dan	grutto’s.	
In	de	afgelopen	twee	jaren	werden	155	(!)	soorten	gemeld	op	waarneming.nl	
waaronder	veel	bijzondere	waarnemingen	(Tabel	1).	
	

Werkwijze	

De	slaapplaatstellingen	werden	uitgevoerd	volgens	het	protocol	dat	daarvoor	door	
SOVON	is	ontwikkeld	(sovon.nl/slaapplaatstelling).	Kort	gezegd	is	het	een	telling	in	de	
avondschemering	gedurende	één	tot	anderhalf	uur	totdat	de	duisternis	is	



ingetreden.	Alle	aanvliegroutes	worden	daarbij	in	de	gaten	gehouden.	De	vogels	
komen	van	hun	foerageergebieden	in	de	ruime	omgeving	(Groene	Hart).	De	eerste	
tellingen	werden	in	2011	uitgevoerd.	De	laatste	jaren	wordt	-	gestimuleerd	door	de	
hoge	aantallen	–	ook	buiten	de	door	SOVON	aangegeven	voorkeursperioden	geteld	
en	door	meerdere	personen.	Hoge	aantallen	zijn	in	het	voorjaar	(maart-april)	en	in	
september	aanwezig.	
	

Broedvogels	

Een	recente	ontwikkeling	is	de	vestiging	van	een	forse	broedkolonie	van	visdieven	op	
droogvallende	delen	van	de	Munnikkenpolder.	In	juni	2020	waren	er	circa	30	nesten	
aanwezig	met	een	hoog	broedsucces	(uitvliegende	jongen)	(waarneming.nl).	Op	het	
schiereiland	broeden	circa	50	paar	oeverzwaluwen	in	een	zwaluwwand	in	beheer	bij	
de	Vogelwerkgroep.	

Over	deze	tellingen	is	een	aantal	keren	gepubliceerd	in	het	tijdschrift	Daucallium+	
van	de	KNNV	afdeling	Leiden	e.o.	(Daucallium+	2019,	Daucallium+	2021):	
https://leiden.knnv.nl/kennisbank/daucallium-2019/	
https://leiden.knnv.nl/periodieken/	

	
Interactie	met	windturbines	

De	grutto’s	en	wulpen	van	de	slaapplaats	komen	iedere	avond	en	ochtend	
aan/afvliegen	vanuit	de	graslanden	in	de	ruime	omgeving	en	lopen	daarbij	het	risico	
in	aanvaring	te	komen	met	de	rotorbladen.	Dat	geldt	ook	voor	alle	andere	
vogelsoorten	zoals	knobbelzwanen.	

	

	



	

Figuur	1			
Grutto's	in	Munnikkenpolder	+	Doeshof/Huis	ter	Doespolder.	Alle	tellingen	uit	de	periode	2011-2021	zijn	
weergegeven	(één	kleur	per	jaar).	De	grote	rode	stippen	betreffen	2021.	De	lijn	geeft	het	globale	verloop	
van	de	(doortrek)piek	in	2021	weer.	Het	maximumaantal	is	heel	kort	aanwezig.	Het	gaat	om	Hollandse	
grutto’s	die	in	de	ruime	omgeving	broeden	èn	IJslandse	Grutto’s	op	doortrek	naar	IJsland.	

	

Figuur	2			
Maximaal	aantal	getelde	Grutto's	in	de	Munnikkenpolder	+	Doeshof/Huis	ter	Doespolder	(gedurende	de	
slaapplaats-tellingen).	Uit	figuur	1	is	af	te	leiden	dat	het	maximumaantal	slechts	korte	tijd	aanwezig	is.	
De	timing	van	de	tellingen	(datum	èn	tijdstip	op	de	dag)	luistert	dan	ook	nauw.			



	

	

Figuur	3		
Landelijk	(NL)	beeld	van	slaapplaatsen	van	wulpen	in	het	binnenland,	maart	2021	(bron:	SOVON).	
Grootste	stip:	Munnikkenpolder/Doeshof/Huis	ter	Doespolder.	In	de	Waddenzee	verblijven	ook	nog	
wulpen	die	op	een	andere	wijze	worden	geteld.	
	

	
	
Figuur	4			
Landelijk	(NL)	beeld	van	slaapplaatsen	van	wulpen	in	het	binnenland,	september	2020	(bron:	SOVON).	In	
de	Waddenzee	verblijven	ook	nog	wulpen	die	op	een	andere	wijze	worden	geteld.	

Ron	Mes	
mei	2021,	Leiderdorp.	
KNNV	afdeling	Leiden	
ron.mes@xs4all.nl	



Tabel	1	Aantal	geregistreerde	waarnemingen	van	vogelsoorten		
gedurende	de	laatste	twee	jaren	(Bron:	waarneming.nl).		

	 Naam	 n	

1	 Rotgans		 1	

2	 Brandgans		 91	

3	 Grauwe	Gans		 205	

4	 Kleine	Rietgans		 1	

5	 Toendrarietgans		 7	

6	 Kolgans		 19	

7	 Dwerggans		 1	

8	 Knobbelzwaan		 256	

9	 Kleine	Zwaan		 16	

10	 Wilde	Zwaan		 1	

11	 Bergeend		 242	

12	 Casarca		 2	

13	 Zomertaling		 72	

14	 Slobeend		 261	

15	 Krakeend		 268	

16	 Smient		 163	

17	 Wilde	Eend		 169	

18	 Pijlstaart		 234	

19	 Wintertaling		 217	

20	 Krooneend		 1	

21	 Tafeleend		 171	

22	 Kuifeend		 369	

23	 Grote	Zee-eend		 19	

24	 Grote	Zaagbek		 1	

25	 Middelste	Zaagbek		 8	

26	 Gierzwaluw		 70	

27	 Koekoek		 5	

28	 Holenduif		 40	

29	 Houtduif		 89	

30	 Turkse	Tortel		 2	

31	 Waterral		 12	

32	 Waterhoen		 74	

33	 Meerkoet		 239	

34	 Dodaars		 32	

35	 Fuut		 297	

36	 Scholekster		 350	

37	 Steltkluut		 2	

38	 Kluut		 275	

39	 Kievit		 354	

40	 Goudplevier		 24	

41	 Zilverplevier		 1	

42	 Bontbekplevier		 94	

43	 Kleine	Plevier		 429	

44	 Strandplevier		 6	

45	 Regenwulp		 39	

46	 Wulp		 59	

47	 Rosse	Grutto		 20	

48	 Grutto		 626	

49	 Kanoet		 7	

50	 Kemphaan		 130	



51	 Krombekstrandloper		 23	

52	 Temmincks	Strandloper		 55	

53	 Drieteenstrandloper		 1	

54	 Bonte	Strandloper		 66	

55	 Kleine	Strandloper		 9	

56	 Bokje		 7	

57	 Watersnip		 152	

58	 Rosse	Franjepoot		 22	

59	 Oeverloper		 302	

60	 Witgat		 52	

61	 Tureluur		 477	

62	 Bosruiter		 48	

63	 Zwarte	Ruiter		 5	

64	 Groenpootruiter		 16	

65	 Kokmeeuw		 177	

66	 Dwergmeeuw		 4	

67	 Zwartkopmeeuw		 10	

68	 Stormmeeuw		 110	

69	 Grote	Mantelmeeuw		 11	

70	 Zilvermeeuw		 121	

71	 Kleine	Mantelmeeuw		 125	

72	 Reuzenstern		 1	

73	 Visdief		 243	

74	 Witwangstern		 2	

75	 Zwarte	Stern		 4	

76	 Ooievaar		 12	

77	 Aalscholver		 163	

78	 Lepelaar		 70	

79	 Roerdomp		 1	

80	 Blauwe	Reiger		 80	

81	 Purperreiger		 1	

82	 Grote	Zilverreiger		 49	

83	 Kleine	Zilverreiger		 2	

84	 Visarend		 2	

85	 Sperwer		 27	

86	 Havik		 2	

87	 Bruine	Kiekendief		 35	

88	 Rode	Wouw		 1	

89	 Zwarte	Wouw		 1	

90	 Buizerd		 93	

91	 IJsvogel		 13	

92	 Grote	Bonte	Specht		 3	

93	 Groene	Specht		 13	

94	 Torenvalk		 132	

95	 Smelleken		 1	

96	 Boomvalk		 4	

97	 Slechtvalk		 11	

98	 Gaai		 4	

99	 Ekster		 81	

100	 Kauw		 90	

101	 Roek		 1	

102	 Zwarte	Kraai		 80	

103	 Pimpelmees		 27	

104	 Koolmees		 35	



105	 Veldleeuwerik		 5	

106	 Oeverzwaluw		 219	

107	 Boerenzwaluw		 101	

108	 Huiszwaluw		 33	

109	 Cetti's	Zanger		 80	

110	 Staartmees		 3	

111	 Fitis		 30	

112	 Tjiftjaf		 74	

113	 Grote	Karekiet		 2	

114	 Waterrietzanger		 1	

115	 Rietzanger		 309	

116	 Kleine	Karekiet		 126	

117	 Bosrietzanger		 38	

118	 Spotvogel		 2	

119	 Zwartkop		 31	

120	 Tuinfluiter		 11	

121	 Braamsluiper		 6	

122	 Grasmus		 74	

123	 Winterkoning		 103	

124	 Boomkruiper		 1	

125	 Spreeuw		 113	

126	 Beflijster		 3	

127	 Merel		 18	

128	 Kramsvogel		 6	

129	 Koperwiek		 5	

130	 Zanglijster		 4	

131	 Roodborst		 33	

132	 Blauwborst		 81	

133	 Paapje		 1	

134	 Roodborsttapuit		 4	

135	 Tapuit		 17	

136	 Ringmus		 6	

137	 Heggenmus		 35	

138	 Gele	Kwikstaart		 114	

139	 Engelse	Kwikstaart		 6	

140	 Noordse	Kwikstaart		 3	

141	 Grote	Gele	Kwikstaart		 10	

142	 Witte	Kwikstaart		 268	

143	 Rouwkwikstaart		 12	

144	 Duinpieper		 1	

145	 Graspieper		 97	

146	 Boompieper		 2	

147	 Roodkeelpieper		 1	

148	 Waterpieper		 34	

149	 Vink		 23	

150	 Keep		 1	

151	 Groenling		 38	

152	 Kneu		 42	

153	 Kruisbek		 1	

154	 Putter		 94	

155	 Rietgors		 271	
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Stichting	Comité	Doesbrug	
p/a	Doeslaan	14	
2351	SR	Leiderdorp	
	
	
	 	 	 	 	 Aan	de	leden	der	Provinciale	Staten	en	Gedeputeerde	Staten.	
	 	 	 	 	 Provinciehuis	Zuid	Holland	
	 	 	 	 	 Postbus	90602	
	 	 	 	 	 2509	LP	Den	Haag	 	
	
31	maart	2017,	Leiderdorp	
	
	
Onderwerp:	Windmolens	in	de	gemeente	Leiderdorp	
	
Geachte	leden	der	Provinciale	Staten	en	Gedeputeerde	Staten,	
	
De	Leiderdorpse	raad	heeft	december	2015	een	motie	aangenomen	waarin	zij	B&W	Leiderdorp	
oproept	om	te	onderzoeken	of	er	in	binnen	de	gemeente	Leiderdorp	een	geschikte	locatie	is	voor	
windenergie.	In	opdracht	van	B&W	hebben	ambtenaren	samen	met	Pondera	Consult	een	
verkennende	studie	voor	de	gemeente	Leiderdorp	geproduceerd:	“Verkenning	Windenergie	in	
Leiderdorp”.		
	
De	studie	besteedt	aandacht	aan	geldende	beleidskaders	en	milieuaspecten	en	concludeert	dat	er	
kansen	zijn	voor	windenergie	binnen	de	gemeente,	met	name	in	de	polder	Achthoven,	de	
Munnikkenpolder,	de	Bospolder	en	de	Huis	ter	Doespolder. 
 
Het	rapport	en	hoe	nu	verder	is	besproken	in	het	Politiek	Forum	op	13	Februari	2017.	Daar	bleek	dat	
raadsbreed	de	interesse	leeft	om	tot	verder	onderzoek	naar	de	mogelijkheden	tot	het	plaatsen	van	
windmolens	over	te	gaan	mits	de	locatie	gezocht	wordt	langs	de	A4.	Wat	neer	komt	op	de	
Munnikkenpolder	en	de	Bospolder.	Uiteraard	steunen	wij	het	uitsluiten	van	de	polder	Achthoven	als	
zoeklocatie	en	gaan	dan	ook	niet	verder	in	op	deze	locatie.		
	
Op	zich	is	het	verheugend	dat	er		
a)	op	bestuurlijk	niveau	nagedacht	wordt	over	duurzaamheid	en		
b)	dat	hierbij	erkend	wordt	dat	de	openheid	van	de	polders	en	hun	recreatieve,	natuur-	en	cultuur-
historische	waarden	meegewogen	moeten	worden.	Maar	tegelijkertijd	lijkt	het	er	op	of	de	raad	
Leiderdorp	op	gebied	van	energievoorziening	en	duurzaamheid	niet	ziet	als	onderdeel	van	een	groter	
geheel	en	zich	doelstellingen	en	verplichtingen	toe-eigent	die	reeds	zijn	vastgelegd	in	een	breder	
kader,	of	dit	nu	landelijk,	provinciaal	of	regionaal	is,	en	daar	groter	belang	aan	hecht	dan	aan	haar	
specifieke	taken,	verplichtingen	en	kwaliteiten	zoals	vastgelegd	in	eerdere	besluitvorming.	Geen	van	
de	onderzochte	locaties	komt	voor	in	de	provinciale	Visie	Ruimte	en	Mobiliteit	als	aangewezen	gebied	
voor	windenergie.	De	raad	meent	dat	de	provincie	dit	niet	als	doorslaggevend	zal	zien	als	de	gemeente	
te	zijner	tijd	een	voorstel	op	tafel	legt.	Onze	stichting,	die	zich	al	ruim	20	jaar	inzet	op	gebied	van	
cultuurhistorie,	natuur	en	milieu	in	en	rondom	Leiderdorp,	ziet	een	versnipperde	aanpak	van	de	
energie	en	milieuproblematiek	eerder	als	een	bedreiging	voor	een	geslaagde	aanpak	dan	een	kans	en	
zeker	als	bedreiging	voor	het	Hollands	Landschap.	Wij	verzoeken	u	dan	ook	als	Provincie	te	blijven	
sturen	op	de	grote	lijn	en	zorgvuldig	over	die	grote	lijn	na	te	denken.	
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Overwegingen	bij	de	voorliggende	locatie	in	Leiderdorp:	
	
Achthovenerpolder,	Munnikkenpolder-Weteringpark,	Bospolder,	Huis	ter	Doespolder	
De	kwaliteiten	van	het	polderlandschap	rond	Leiderdorp,	of	deze	nu	op	natuur,	ruimtelijk,	
cultuurhistorisch	of	recreatief	gebied	liggen	zijn	ruimschoots	omschreven	en	voor	huidig	en	
toekomstig	beleid	en	gebruik	vastgelegd	in	een	overvloed	aan	nota’s,	wetten	en	regels.		
Dit	heeft	tot	op	landelijk	niveau	geleid	tot	het	ontzien	van	het	gebied	ook	wanneer	grote	belangen	
spelen.	De	HSL-Zuid	boortunnel,	de	verdiepte	A4	passage	bij	Leiderdorp	en	de	verlaagde	inpassing	van	
de	A4	bij	Hoogmade	zijn	hiervan	duidelijke	voorbeelden.	Compensatie	verplichtingen	voortkomend	uit	
deze	grote	infrastructurele	werken	hebben	onder	andere	geleid	tot	het	verplaatsen	van	drie	klassieke	
windmolens	(W4-Molencarrousel)	waarvan	er	nu	twee	in	de	Munnikkenpolder	staan	en	tot	het	
herinrichten	van	de	Munnikkenpolder	tot	een	natuur-	en	recreatiegebied	met	in	de	zuidwest	hoek	een	
park	waar	sport-	en	jeugd	activiteiten	een	plaats	hebben	gevonden	(Weteringpark).	
Natuurcompensatie	ten	behoeve	van	de	realisatie	van	de	HSL-Zuid	en	de	verbreding	van	de	A4	is	
verwezenlijkt	in	de	polders	rond	de	Does	(Doeshofpolder,	de	Munnikenpolder	en	de	Bospolder).	Deze	
compensatie	is	succesvol	in	die	zin	dat	zij	veel	trek-	en	broedvogels	trekt,	waaronder	beschermde	
soorten.	De	Bospolder	is	nog	niet	volledig	ontwikkeld	tot	haar	definitieve	bestemming.	In	totaal	wordt	
er	een	natuurgebied	tot	stand	gebracht	van	ruim	20	hectare	en	is	er	de	verplichting	voortkomend	uit	
de	W4	besluitvorming	om	dit	gebied	onder	te	brengen	bij	een	natuurbeherende	organisatie.		
Het	gebied	is	en	wordt	betrokken	in	het	provinciale	fietspaden	netwerk.	Daartoe	wordt	binnenkort	
begonnen	met	de	aanleg	van	een	brug	over	de	Dwarswetering	en	aanleg	van	het	nog	ontbrekende	pad	
in	de	Bospolder.	Tevens	is	een	fietspad	parallel	aan	de	historische	Ruigekade	aangelegd.	Het	gehele	
gebied	viel	binnen	het	Nationaal	Landschap	het	Groene	Hart	en	is	nu	opgenomen	op	de	plankaarten	
van	de	provinciale	Visie	Ruimte	en	Mobiliteit	en	de	Verordening	Ruimte.	De	Munnikkenpolder	als	
recreatief	gebied	met	beschermingscategorie	2	en	de	natuurcompensatie	delen	van	de	Bospolder	en	
de	Huis	ter	Doespolder	met	beschermingscategorie	1.	Over	de	drie	gebieden	strekt	zich	de	
molencontour	uit	van	een	viertal	historische	molens.	
	
Na	bijna	20	jaar	in	de	verbouwing	te	hebben	gezeten	is	de	Munnikkenpolder	/	het	Weteringpark	voor	
de	Leiderdorpers	én	voor	bewoners	uit	de	omgeving,	recreanten	en	toeristen	een	prachtig	park	tussen	
stad	en	polder,	met	een	ijsbaan,	met	sportmogelijkheid,	met	eilandjes	en	water,	met	fiets-,	wandel-	en	
struinpaden,	kanovaren,	zwem-	en	picknickmogelijkheden.	Nauwelijks	gerealiseerd	en	in	gebruik	
dreigt	men	alles	weer	eens	op	de	schop	te	nemen	door	te	stellen	dat	er	ook	nog	wel	drie	tot	zes	
windmolens	met	een	ashoogte	van	85	meter	bij	kunnen	op	deze	recreatieve	postzegel	naast	de	A4.	
Gezien	vanuit	landelijk	opzicht	lijkt	het	ons	vreemd	om	juist	hier	energie	te	steken	in	onderzoek	naar	
de	mogelijkheden	tot	het	plaatsen	van	windmolens.	Er	zijn	zo	veel	gebieden	met	minder	obstakels	dat	
men	wel	kan	stellen	dat	als	dit	hier	kan	dat	het	dan	vrijwel	overal	kan	buiten	stedelijk	gebied.	
	
Eindelijk	hebben	ook	de	weidevogels	weer	wat	rust.	Van	de	Munnikenpolder	en	Huis	ter	Doespolder	
wordt	door	de	weidevogels	al	kort	na	de	oplevering	intensief	gebruik	gemaakt	als	rust	en	foerageer	
gebied.	Ook	de	Achthovenerpolder	kan,	mits	het	waterpeil	door	het	Hoogheemraadschap	op	het	oude	
hogere	peil	terug	wordt	gebracht	en	er	op	gebied	van	maaien	aanvullende	maatregelen	worden	
genomen,	weer	een	belangrijke	plek	worden	voor	het	herstel	van	de	grutto	en	ander	weidevogels	die	
hier	van	oudsher	voorkomen.	Hun	aantal	is	erg	terug	gelopen,	mede	door	de	verstoringen	in	verband	
met	de	grote	werken	van	de	afgelopen	jaren.	Helaas	komt	de	aanleg	van	de	380kV	Randstad	
Noordring	er	al	weer	aan	en	gaat	men	zo	te	zien	in	het	broedseizoen	aan	de	slag.	De	vogel	afschrik-	
linten	zijn	al	geplaatst	langs	het	traject	in	de	Bospolder,	Huis	ter	Doespolder	en	de	Achthovenerpolder. 
	
Zonder	een	complete	opstelling	te	claimen	geven	wij	hieronder	een	eerste	inventarisatie	van	
conflicten	of	bezwaren	betreffende	de	locatie	waar	het	rapport	van	Pondera	Consult	zes	windmolens	
heeft	ingetekend	in	de	Munnikkenpolder	en	Bospolder,	de	enige	onderzoeksoptie	die	gesteund	wordt	
door	een	raadsmeerderheid.	In	willekeurige	volgorde:	
	
	
	



 3 

1)	Binnen	de	biotoop	van	vier	molens,	waarvan	twee	net	verplaatst	zijn	naar	de	Munnikkenpolder.	
2)	Voor	één	of	meerdere	windmolens	binnen	de	wettelijke	richtlijn	qua	afstand	tot	een	
hoogspanningsleiding.	De	380	kV	Noordring	aanleg	moet	in	de	komende	jaren	leiden	tot	vervanging	
van	de	bestaande	240	kV	masten.	
3)	Voor	één	of	meerdere	windmolens	binnen	de	wettelijke	richtlijn	qua	afstand	tot	de	rijksweg	A4	of	
zeer	kort	daarbuiten.	Alle	voorzieningen	tegen	geluidsoverlast	van	de	rijksweg	zijn	reeds	
‘geoptimaliseerd’.	Hoe	om	te	gaan	met	het	additionele	geluid	van	de	windmolens.	Net	buiten	de	
wettelijke	richtlijn	liggen	diverse	zorg	gerelateerde	instellingen	en	een	ziekenhuis.	
4)	Voor	één	of	meerdere	windmolens	binnen	de	wettelijke	richtlijn	qua	afstand	tot	een	spoorweg	
(HSL-Zuid).		
5)	Voor	één	of	meerdere	windmolens	binnen	de	wettelijke	richtlijn	qua	afstand	tot	een	gasleiding.	
6)	Voor	één	of	meerdere	windmolens	binnen	de	wettelijke	richtlijn	qua	afstand	tot	een	NNN-gebied	
(Natuur	Netwerk	Nederland).	
7)	Voor	één	of	meerdere	molens	binnen	de	wettelijke	richtlijn	qua	afstand	tot	rijksvaarwegen.	In	de	
praktijk	worden	dezelfde	richtlijnen	aangehouden	voor	gemeentelijke	/	provinciale	vaarwegen.	De	
Does	en	Dwarswetering	worden	recreatief	zwaar	gebruikt	van	Mei	tot	en	met	September.	
8)	De	Munnikkenpolder	als	recreatiegebied	heeft	beschermingswaarde	2,	het	merendeel	van	de	
Bospolder	en	de	helft	van	de	Huis	ter	Doespolder	beschermingswaarde	1.	
	
Verder	zijn	een	groot	aantal	besluiten	uit	het	recente	verleden	direct	gerelateerd	aan	de	kernwaarden	
van	deze	polders	en	met	name	de	Munnikkenpolder:	
	
Grote	financiële	bijdrage	van	VROM	voor	landschappelijke	kernwaarde	‘openheid’			
Ter	bescherming	van	(de	openheid	en	het	bijzondere	karakter	van)	het	Groene	Hart	is	de	HSL-tunnel	
aangelegd	voor	1	miljard	euro.	De	polder	Achthoven	en	Huis	ter	Doespolder	zijn	gespaard.	De	minister	
van	VROM	hechtte	bij	de	besluitvorming	m.b.t.	de	aanleg	van	de	HSL	en	de	verbreding		van	de	A4	
grote	waarde	aan	de	landschappelijke	kernwaarde	‘openheid’.	Resultaat:	VROM	heeft	€	24,4	miljoen	
bijgedragen	aan	A4/W4.	Voorwaarde:	Geen	bebouwing	in	de	Munnikkenpolder.	Het	VROM-geld	
hiervoor	kwam	uit	de	zogenaamde	BIRK	pot:	Budget	Investeringen	Ruimtelijke	Kwaliteit.		
Uit	dit	BIRK	fonds	kwam	bovendien	nog	eens	€	3.4	miljoen	t.b.v.	de	verlaagde	passage	A4/HSL.		
Voor	een	landschappelijk	verbeterde	inpassing	van	dit	knooppunt.	Om	nu	deze	openheid	aan	te	tasten	
door	in	het	gebied	windmolens	te	plaatsen	lijkt	ons	niet	verenigbaar	met	de	forse	financiële	inzet	uit	
het	recente	verleden.	
	
Munnikkenpolder:	groencompensatiegebied			
De	Munnikkenpolder	is	als	compensatiegebied	bestemd	in	de	tracébesluiten	A4/HSL	en	in	het	
Groencompensatieplan	van	de	gemeente	Leiderdorp.	Met	name	is	belangrijk	dat	er	-	samen	met	de	
compensatie	natuur	in	de	Bospolder	en	Huis	ter	Doespolder	-	een	areaal	aan	natuur	beschikbaar	komt	
dat	groot	genoeg	is	(minimaal	20	hectare)	om	efficiënt	door	een	natuurbeherende	organisatie	(zoals	
Staatsbosbeheer	of	Zuid-Hollands	Landschap)	beheerd	te	worden.	Ook	dít	is	een	verplichting	uit	de	W4	
Overeenkomst:	de	polder	moet	na	de	herinrichting	overgedragen	worden	aan	een	natuurbeherende	
organisatie	(W4	art	13	lid	3.9).	De	gemeente	Leiderdorp	heeft	financiën	gekregen	vanuit	het	Rijk	om	
het	groencompensatiegebied	in	goede	orde	op	te	leveren	en	daarna	over	te	dragen.	In	feite	zou	al	
vanaf	2015	de	Munnikkenpolder	polder	dan	ook	geen	eigendom	meer	van	de	gemeente	moeten	zijn	
maar	het	blijkt	een	stroperig	proces	te	zijn	om	een	beheerder	te	vinden!	W4	art	13	lid	3.8	zegt	
hierover	…….VROM	en	Leiderdorp	onderzoeken	tevens	de	wijze	waarop	het	eigendom	van	de	
Munnikenpolder	na	herinrichting	geregeld	kan	worden,	gelet	op	de	doelstellingen	van	dit	lid.		
	
Munnikkenpolder:	belangrijke	recreatieve	en	natuurwaarden	
De	recent	voltooide	herinrichting	geeft	de	polder	belangrijke	recreatieve	en	natuurwaarden.	Het	is	een	
duidelijke	buffer,	maar	tegelijkertijd	een	doorkijk	die	de	landschappelijke	kernwaarde	‘openheid’	
garandeert;	het	is	natuurgebied,	recreatief	gebied,	overgang	tussen	stad	en	polder.	Ook	naar	huidige	
maatstaven	is	deze	visie	nog	springlevend.	Lees	bijv.	Visie	Ruimte	en	Mobiliteit	1.4.1	(pagina	16):		
Ook	het	contrast	tussen	de	dynamische	stedelijke	regio’s	en	het	tussengelegen	luwe	gebied	is	een	
belangrijke	kwaliteit.	Aan	de	stads-	en	dorpsranden	zijn	die	contrasten	het	meest	uitgesproken.		
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Aan	deze	randen	is	nadrukkelijk	aandacht	nodig	voor	de	doorgaande	landschappelijke	structuren,		
de	recreatieve	verbindingen	tussen	stad	en	land	en	het	ontwerp	en	de	inrichting	van	de	stads-	en	
dorpsrand	zelf.	De	stedelijke	groen-	en	waterstructuur	vormt	als	het	ware	het	haarvatenstelsel	van	het	
landschap	in	de	stad.	
	
De	status	als	open	groengebied	en	de	groene	herinrichting	van	de	Munnikkenpolder	ten	behoeve	
van	extern	recreatief	gebruik	heeft	een	lange	voorgeschiedenis	en	is	in	een	lange	reeks	van	
besluiten	en	nota’s	geborgd.	
	
De	voornaamste	voorlopers	van	de	huidige	visies,	nota’s	en	besluiten	zijn:	

! Koninklijk	Besluit	Munnikkenpolder	1990	(Munnikkenpolder	behoort	tot	het	Groene	Hart,	heeft	
natuurwaarden	en	moet	open	blijven)	

! Nota	Inpassingsplan	HSL-Zuid	/	A4,	november	1997,	aanduiding	Munnikkenpolder	en	Bospolder	
als	compensatiegebieden	

! (Ontwerp)	Tracébesluit	HSL-Zuid	1998	(zie	o.a.	4.6.1,	pag.	25-3.4.5	inpassing	en	compensatie)	
! Compensatieontwerp	Projectorganisatie	HSL-Zuid,	oktober	1997	en	correctie	mei	1998	
! Inpassingsschets	Munnikkenpolder	Leiderdorp,	vastgesteld	door	de	raad	in	1998	
! Masterplan	W4,	10	december	2001		
! W4	Overeenkomst,	14	februari	2002		
! Structuurplan	W4	Leiderdorp,	18	februari	2002	
! Stedenbouwkundig	Plan	W4	Leiderdorp,	september	2002	
! Analyse	Munnikkenpolder	W4	Leiderdorp,	oktober	2002	
! Streekplan	ZH-West,	19	februari	2003	(Munnikkenpolder	schakelgebied	tussen	stad	&	land	etc.)	
! Inrichtingsschets	en	plan	Munnikkenpolder,	10	april	en	26	mei	2003		
! Groenstructuurplan	Leiderdorp	2003	(o.a.	recreatief	park)	
! Nota	Ruimte	2004	(Munnikkenpolder	en	Park	Cronensteijn	behoren	tot	de	Randstadgroen-

structuur.	De	natuur,	bos-	of	recreatiewaarden	mogen	in	beginsel	niet	worden	aangetast)	
! Ontwerp	Bestemmingsplan	W4	Leiderdorp,	21	juni	2004	(o.a.	3.6.2)	[recent	herzien]	
! (Ontwerp)	Tracébesluit	A4	Burgerveen-Leiden	1998	/	2009	(zie	o.a.	5.3.4,	pagina’s	52	en	53,	

‘Munnikkenpolder.	Om	deze	reden	is	in	overleg	met	LNV	en	het	provinciale	en	lokale	bestuur	
besloten	het	verlies	aan	natuur	en	recreatiewaarden	in	de	Munnikkenpolder	te	compenseren	
door	middel	van	herinrichting	van	de	Munnikkenpolder’..)	

! Groen	voor	Bomen,	Groencompensatieplan	W4	Leiderdorp,	2005.		
! Toekomstvisie	Leiderdorp	2015,	20	november	2006	(extensieve	recreatie,aansluiten	op	de	stad)		
! Uitvoeringsprogramma	Groene	Hart	2007	(extensieve	recreatie,	aansluiten	op	de	stad)	
! Gebiedsvisie	Polder	Achthoven,	oktober	2007	(toont	Munnikkenpolder	conform	Inrichtingsplan	

Munnikkenpolder)	
! Regionale	Structuurvisie	Holland-Rijnland	2020,	2009.	(zie	plankaart,	recreatie-	natuurgebied)	
! Visie	op	Zuid-Holland,	Structuurvisie	Zuid-Holland,	april	2010,	recreatief	gebied	
! Molencarrousel,	maart	2009,	verplaatsing	Munnikkenmolen	en	Meerburgermolen	naar	

Munnikkenpolder	(binnen	de	molencontour	van	deze	molens	past	geen	bebouwing).	
	

Er	lijkt	ons	voldoende	aanleiding	te	zijn	om	de	gemeente	Leiderdorp	te	herinneren	aan	Artikel	2.4.1	
Windenergie	uit	de	Verordening	Ruimte:	In	gebieden	die	vanuit	landschappelijk,	cultuurhistorisch,	
ecologisch	of	recreatief	oogpunt	kwetsbaar	zijn,	is	plaatsing	uitgesloten.	Het	plaatsen	van	windturbines	
buiten	de	locaties	voor	windenergie	moet	in	het	bestemmingsplan	worden	uitgesloten,	voor	zover	het	
gaat	om	windturbines	met	een	vermogen	van	meer	dan	30	kW.	De	begrenzing	van	de	in	de	
verordening	opgenomen	locaties	kan	in	het	bestemmingsplan	in	beperkte	mate	worden	aangepast,	
rekening	houdend	met	de	lokale	omstandigheden.	‘	
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Wat	ons	in	het	algemeen	verontrust	is	de	weinig	duurzame	gang	van	zaken	rond	het	plaatsen	en	weer	
weghalen	van	windturbines	direct	in	onze	regio	in	relatie	tot	subsidies	(2	stuks	langs	de	A4	nabij	oprit	
Zoeterwoude	in	2016	afgebroken,	verkocht	naar	buitenland,	worden	in	2018	met	subsidie	vervangen?		
4	stuks	langs	de	N11	bij	Hazerswoude-Rijndijk	worden	afgebroken	en	verkocht	aan	buitenland,	wegens	
niet	toekennen	subsidie).	
	
Recapitulerend	gaat	het	om	Leiderdorpse	polders	die	om	een	aantal	redenen	bijzonder	waardevol	zijn	
en	die	recent	vanwege	een	fors	aantal	infrastructurele	maatregelen	van	onder	tot	boven	zijn	
doorgelicht	op	hoe	deze	waarden	zo	min	mogelijk	aan	te	tasten	en	waar	het	niet	anders	ging	te	
compenseren.	Gemeentelijke	initiatieven	op	gebied	van	duurzaamheid	ondersteunen	we	van	harte	
maar	hier	lijkt	ons	de	maat	zoek.	Hier	wordt	net	verworven	duurzaamheid	aangetast.	
	
	
Met	vriendelijke	groet,	
namens	Stichting	Comité	Doesbrug	
	



Rob Weiland woensdag 5 mei 2021  18:16

Onderwerp:	FW:	Windturbines	polders	Leiderdorp	/	RES	
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Van:	 	
	

	
Datum:	Fri,	22	May	2020	11:53:18	+0200	
Onderwerp:	FW:	Windturbines	polders	Leiderdorp	/	RES	
	
	
Onderwerp:	Windturbines	polders	Leiderdorp	/	RES	
=====================================	
	
Geachte	gemeenteraad	en	college	van	Leiderdorp,	
	
Met	alle	begrip	voor	de	wens	om	ook	Leiderdorp	haar	steen	te	laten	bijdragen	aan	de	energie	transitie	verzoeken	wij	u	toch	ook	eerder	
gemaakte	afspraken	en	besluiten	te	respecteren	en	waar	niet	meer	helder	in	beeld	weer	boven	water	te	halen	en	in	uw	overwegingen	mee	te	
nemen.	Verandering	van	beleid	is	altijd	een	optie	maar	zelden	in	ons	overvolle	land	is	er	sprake	van	een	onbeschreven	blad	dat	zonder	
consequenties	gevuld	kan	worden.	
	
Reeds	eerder	(2016/17)	is	door	de	raad	de	voorliggende	gedachte	om	windmolens	langs	de	A4	of	in	de	Leiderdorpse	polders	te	plaatsen	
onderzocht,	zowel	technisch	als	in	relatie	tot	wet,	eerdere	afspraken	en	planning	in	groter	verband	(Holland	Rijnland,	Provincie	en	Rijk).	De	
uitkomst	was	nog	niet	zo	lang	geleden	dat	zodra	je	voor	energievoorziening	verder	kijkt	dan	sec	Leiderdorp	het	plaatsen	van	windturbines	in	
de	Munnikkenpolder,	maar	ook	in	Achthoven	of	Boterhuis,	niet	een	voor	de	hand	liggende	keuze	is.	Er	zijn	in	de	regio,	provincie	en	op	zee	
vele	alternatieven	met	minder	nadelen	of	zo	men	wil	meer	voordelen.	
	
Het	nu	voorliggende	concept	Regional	Energie	Transitie	(Holland	Rijnland)	erkent	dit	en	komt	met	een	redelijk	gebalanceerd	plaatje	hoe	aan	
de	energie	opdracht	voor	2035	en	verderop,	2050,	te	voldoen.	Toch	meent	u	wederom	tijd,	inzet	en	geld	te	moeten	inzetten	aan	onderzoek	
naar	en	debat	over	wat	in	realiteit	een	minder	goed	alternatief	is	omdat	eerder	al,	ook	toen	vanuit	overwegingen	van	milieu,	natuur,	
leefbaarheid,	enz	voor	dit	gebied	andere	besluiten	zijn	genomen	die	nu,	na	zo’n	25	jaar	van	uitvoering,	bijna	afgerond	zijn	en	qua	waarde	
zowel	voor	Leiderdorp	en	haar	inwoners	als	voor	de	regio	en	qua	mobiliteit	voor	heel	Nederland	in	volle	omvang	zichtbaar	worden.	
	
Wat	begon	met	HSL-Zuid	en	A4/W4	heeft	het	Leiderdorp	van	de	90tiger	jaren	getransformeerd	en	wel	in	de	goede	zin	of	voor	de	sceptici	in	zo	
goed	mogelijke	zin.	Het	alternatief	was	de	HSL	bovengronds	(kijk	ten	noorden	van	Zoetermeer),	Munnikkenpolder	en	Achthoven	tot	aan	de	
HSL	volgeprakt	met	bedrijven,	woningen	en	wegen,	enz.	Gekozen	is	toen	voor	de	HSL	tunnel,	behoud	van	het	agrarisch	landschap	en	de	
cultuurhistorische	elementen	in	dit	landschap	gecombineerd	met	inzet	op	het	verstevigen	van	de	band	tussen	stad	(stedeling)	en	platteland,	
met	name	door	inzet	op	recreatief	medegebruik	van	het	platteland	en	verstevigen	van	de	natuurwaarden.	Dat	laatste	komt	in	de	praktijk	vaak	
niet	veel	verder	dan	afremmen	van	teloorgang	maar	juist	in	Munnikkenpolder	en	Huis	ter	Doespolder,	dus	aan	beide	zijden	van	de	Does	heeft	
de	inzet	op	natuurverbetering,	in	feite	afgedwongen	door	compensatie	verplichtingen	vanuit	HSL-Zuid	en	A4/W4	en	minder	door	ruim	
gedeelde	overtuiging,	geleid	tot	een	mix	die	zowel	bij	mens,	dier	als	plant	steeds	meer	aftrek	vindt.	Juist	waar	dit	‘kleine	wonder’	zich	voltrekt	
denkt	u	dat	er	nog	wel	ruimte	is	voor	zeer	forse	windturbines.	Het	is	alsof	u	overweegt,	nadat	uw	voorgangers	besloten	hebben	in	een	
scholen	en	opleidingen	complex	te	voorzien	en	dit	ook	net	in	volle	omvang	gerealiseerd	is,	om	op	hetzelfde	perceel	vergunningen	af	te	geven	
voor	een	breed	scala	aan	horeca	waaronder	coffeeshops	en	een	sexinrichting.	Eerst	in	grote	aantallen	vogels	en	zeker	ook	insecten,	
waaronder	beschermde	soorten,	faciliteren	en	dus	aantrekken	en	dan	direct	rond	hun	leef-	en	fourageergebied	‘gehaktmolens’	plaatsen	is	
niet	alleen		een	slecht	plan	vanuit	natuurbeheer	bekeken	maar	ook	kil	en	juridisch	in	conflict	met	de	door	uw	voorgangers	en	in	sommige	
gevallen	nog	door	u	zelf	eerder	aangegane	overeenkomsten	en	compensatie	verplichtingen.	
	
Hierbij	de	argumentatie	van	2016/2017	zoals	destijds	ingebracht	door	Stichting	Comité	Doesbrug.	Inmiddels	zijn	een	aantal	zaken	die	in	deze	
brief	als	in	uitvoering	of	nog	uit	te	voeren	worden	omschreven	uitgevoerd.	Waaronder	de	Randstad	Noordring	en	zijn	‘we’	er	bijna	uit	wat	
betreft	het	Groene	Hart	Centrum	en	de	herinrichting	van	de	Bospolder	rond	het	centrum.	Een	aantal	ontwikkelingen,	voorwaarden	en	
afspraken	uit	de	A4/W4	tijd	zijn	nog	steeds	niet	nagekomen.	Er	ligt	nog	nog	onbebouwd	gebied	(IKEA	en	de	geplande	hoogbouw	op	de	
noordkant	van	Wooon)	waar	u	mogelijk	meer	in	deze	tijd	en	de	nu	voorzienbare	toekomst	passende	oplossingen	voor	kunt	nastreven,	maar	
ook	ligt	er	nog	steeds	de	verplichting	het	nieuwe	recreatie/natuurgebied	in	de	polders	rond	de	Does	uit	te	besteden	aan	een	natuur	
beherende	organisatie	(W4	Overeenkomst).	Voor	een	deel	is	vanuit	HSL-Zuid	Staatsbosbeheer	actief	(maar	niet	van	harte	vanwege	het	
versnipperde	karakter	van	hun	‘stukjes’),	maar	in	bijvoorbeeld	de	Munnikkenpolder	is	het	nog	steeds	de	gemeente	die	daar	met	wisselend	
succes	‘beheert’.	Het	wordt	echt	tijd	om	al	het	natuurbeheer	van	Leiderdorp	uit	te	besteden,	zoniet	over	te	dragen,	aan	een	kundige	partij.	Ja	
dat	kost	geld,	zoals	wat	er	nu	(half)	gebeurt	ook	geld	kost.	Het	zijn	verplichtingen	aangegaan	in	het	kader	van	een	groter	geheel,	waarmee	ook	
veel	geld	(en	goeds)	richting	Leiderdorp	is	gekomen.		
	
U	wilt	in	het	kader	van	de	energietransitie	terecht	veel	en	u	communiceert	naar	de	burger	dat	u	ook	veel	van	de	burger	verwacht	,	maar	toon	
dan	ook	dat	u	waar	het	om	afspraken	en	verplichtingen	gaat	een	betrouwbare	partner	bent.	Wederzijds	wantrouwen	plaatst	geen	
zonnepanelen	op	privé	daken,	laat	staan	dreigen	met	dat	dit	afgedwongen	zal	worden.	Communicatie	en	planvorming	rond	de	‘van	het	gas	af’	
plannen	voor	de	Oranjewijk	verloopt	uitermate	rommelig.	Twee	pagina’s	wethouderlijke	promotie	in	het	Leiderdorps	Weekblad	reflecteren	
niet	de	complexe	werkelijkheid	en	als	er	een	ding	blijkt	uit	de	Oranjewijk	casus	is	het	wel	dat	voorop	lopen	en	hap-snap	beleid	gecoördineerd	
vanuit	een	gemeente	met	geen	enkel	budget	voor	voldoende	expertise	(laat	staan	om	kosten	neutraliteit	naar	de	burger	toe	te	kunnen	
garanderen	en	daarvoor	dus	afhankelijk	is	van	partijen	met	zakelijk	belang,	regionale	verbanden	en	rijksinzet,	met	alle	tijdsdruk	en	
onzekerheid	vandien)		niet	voldoende	basis	is	voor	het	vertrouwen	dat	nodig	is	om	op	zich	wenselijke	zo	niet	op	de	duur	onvermijdelijke	
stappen	richting	een	duurzamere	toekomst	met	enig	vertrouwen	te	maken.		



	
Er	zal	altijd	wel	een	commerciële	partner	te	vinden	zijn	om	wenselijkheid,	financiële	behapbaarheid,	juridische	haalbaarheid	en	wat	dies	
meer	zij	in	ruil	voor	een	mooi	bedrag	op	papier	hard	genoeg	te	maken	om	een	groot(s)	gebaar	op	welk	gebied	dan	ook	te	promoten.	U	
overweegt	nu	echter	een	wezenlijke	verandering	in	een	gebied	dat	al	meer	dan	20	jaar	te	maken	heeft	met	forse	infrastructurele	ingrepen	en	
wel	een	verandering	die	dreigt	de	net	gewonnen	en	alom	gewaardeerde	balans	tussen	wonen,	werken,	infrastructuur,	recreatie,	natuur	en	
cultuurhistorie	in	ernstige	mate	te	verstoren.		Zonder	dat	u	daar	een	betere	reden	voor	heeft	dan	dat	u	graag	ziet	dat	Leiderdorp	ook	heel	
zichtbaar	en	zeker	ook	voor	de	directe	omgeving	heel	hoorbaar	zelfstandig	een	gebaar	richting	de	energietransitie	maakt.	Om	dit	in	Holland	
Rijnland	of	in	een	zelfs	nog	breder	verband	te	doen	op	een	minder	kwetsbare	plek	lijkt	voor	u	niet	genoeg,	zelfs	niet	als	dit	ten	koste	gaat	van	
eerder	gemaakte	afspraken	en	lokaal	welzijn?	Het	vraagteken	achter	deze	zin	gaat	u	wegnemen,	wij	hopen	dat	u	in	deze	het	voorliggende	
concept	RES	steunt.	
	
Hoogachtend,	
	
Claudia	Thunnissen	
	
Rob	Sperna	Weiland	
	
Stichting	Comité	Doesbrug	
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