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Afdoening van motie L9-43: zoveel mogelijk natuurlijke oevers
in Leiderdorp

Geachte leden van de raad,

Op 8 november 2019 is de motie 19-43'Zoveel mogel'rjk natuurlijke oevers in
Leiderdorp' unaniem door u aangenomen. ln februari 2O2O hebben wij u in een
voortgangsbericht laten weten dat wij in het l-" kwartaal van2O2! de resultaten van
het onderzoek verwachtten. Het onderzoek naar het versneld uitbreiden van het
areaal natuurvriendelijke oevers in Leiderdorp is opgenomen in het onderzoek naar
de kwaliteit van alle beschoeiing en natuurvriendelijke oevers. Wij komen nu met
deze raadsbrief bij u terug om de eerste resultaten van dit onderzoek, met
betrekking tot het onderdeel natuurvriendelijke oevers, met u te delen.

Achtergrond
De gemeente Leiderdorp investeert sinds 2007 in de ontwikkeling van
natuurvriendelijke oevers, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. ln 2OO7 zijn
de eerste natuurvriendelijke oevers aangelegd; dit was aan de Mauritssingel en aan

de Gallaslaan. ln de afgelopen jaren kwamen daar langzaam maar zeker meer
oevers bij. De meest recente zijn de natuurvriendelijke oevers aan de Vossiuslaan en

bij het voormalig Vlikoterrein. En dit jaar komt daar nog de natuurvriendelijke oever
langs de Vronkenlaan, bij het ontwikkelproject Driemaster, bij.

ln de afgelopen L5 jaar is het ecologisch beheer steeds verder ontwikkeld en neemt
het aantal natuurvriendelijke oevers gestaag toe. Daarnaast investeert ook het
Hoogheemraadschap van Rijnland tegenwoordig in het creëren van
natuurvriendelijke oevers.

Verder stimuleert de gemeente Leiderdorp langs beschoeide oevers de

biodiversiteit door daar aangepast maaibeleid op gazons en bermen uit te voeren.
Gedurende het groeiseizoen blijft langs deze beschoeide oevers minimaal 70 cm aan
begroeiing staan. Pas bij de laatste maaironde wordt die begroeiing ook gemaaid.
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Huidige stand van zaken
Binnen het netwerk aan watergangen in Leiderdorp zijn verschillende soorten
oeverbescherming te vinden: beschoeid (licht en zwaar), onbeschoeid en

natuurvriendelijke oevers. ln de huidige situatie ligt langs ongeveer 20 km van de
watergangen een natuurvriendelijke oever en heeft ongeveer 38 km een harde

beschoeiing. Daarnaast is er ongeveer 40 km aan onbeschoeide watergangen,
waaronder de poldersloten in de Boterhuispolder.

Resultaten onderzoek
ln 2020 is gestart met het uitvoeren van een inspectie naar de technische kwaliteit
van het volledige areaal aan oevers.
Uit deze inspectie naar de bestaande natuurvriendelijke oevers is naar voren
gekomen dat bij 3 van de 20 km de amfibische zone ontbreekt. Deze zone is

belangrijk voor de biodiversiteit omdat het onderwaterdeel, de overgangszone van

water naar land, fungeert als paai- en opgroeigebied voor vissen. Daarnaast

ontwikkelen zich in deze zone allerlei moerasachtige planten, insecten en amfibieën.

Uit de inspectie naar de technische kwaliteit van de bestaande beschoeiing is ook
gebleken dat van de 38 km beschoeiing de komende jaren 1-5 km vervangen moet
worden. Van deze 15 km te vervangen beschoeiing heeft 8.3 km potentie om

omgevormd te worden naar natuurvriendelijke oevers.

Verder is gebleken dat van de ongeveer 40 km onbeschoeide oevers 3.3 km potentie

heeft om ook omgevormd te worden.

Verbeteren en uitbreiden natuurvriendelijke oevers
Met het verbeteren van de bestaande natuurvriendel'rjke oevers en uitbreiden van

het areaal aan natuurvriendelijke oevers wordt het aantal soorten, de verspreiding,
voortplanting en het areaal aan voedsel-, schuil- en broedgelegenheid langs

watergangen vergroot. W'rj stellen de volgende fasering voor:

Fose 7: verbeteren notuurvriendelijke oevers

Uit het onderzoek blijkt dat we snel winst voor de biodiversiteit kunnen behalen

door 3 km van de bestaande natuurvriendelijke oevers te verbeteren. Door hier als

eerste op in te zetten kan er op korte termijn een flinke verbeterslag gemaakt

worden.

Fose 2: beschoeide oevers omvormen
Daaropvolgend kan uitvoering gegeven worden aan het omvormen van locaties

waar de beschoeiing vervangen dient te worden. Omdat de technische levensduur
van de beschoeiing op die locaties aan zijn einde is en daarmee toch vervangen zou

moeten worden is er al onderhoudsbudget gereserveerd. Daarmee wordt de

financiële investering voor het omvormen tot natuurvriendelijke oever kleiner.

Fase 3: onbeschoeide oevers omvormen
Tot slot komen onbeschoeide oevers in aanmerking om omgevormd te worden naar

natu u rvriendelijke oever.

Verder wordt ook bij ontwikkelprojecten onderzocht of aanliggende oevers
gelijktijdig natuurvriendelijk ingericht kunnen worden zodat er werk met werk
gemaakt kan worden, denk hierbii aan de projecten Leidse Ring Noord en

Pinksterbloem.
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Communicatie
Het ís belangr'rjk om in fase 2 ook inwoners te betrekken bij het selecteren van
locaties voor het omvormen van beschoeide oever naar natuuryriendelijke oever.
Niet elke inwoner wil een natuurvriendelijke oever "voor de deur". Hier zijn
verschillende redenen voor. Zo worden ze onder andere als onveilig ervaren, wordt
er gedacht dat rietgroei ratten aantrekt en wordt het zicht op het water ontnomen.
Daarnaast kunnen vissers met een visvergunning het water niet meer overal
bereiken.

De locaties die nu als potentieel interessant zijn aangemerkt, dienen dus nog via een
participatietraject verder beoordeeld te worden om definitief als natuurvriendelijke
oever aangewezen te worden.

Prognose voor de planning
ln 2O2L wordt de aanbesteding voor het onderhoud en vervanging van beschoeiing
voorbereid. Daarvoor wordt onderzocht of het verbeteren en aanleggen van
natuurvriendelijke oevers in die aanbesteding meegenomen kan worden, zodat
werk met werk gemaakt kan worden. Wanneer dit mogelijk is, wordt er in 2O22 -
2023 een start gemaakt met de eerdergenoemde L" fase.

Financiële raming
Bij voldoende beschikbare financiële middelen kan vanaf 2022 gestart worden met
de omvormingsprojecten, waarbij een beoogde uitvoeringsperiode van vier jaar
wordt aangehouden.

Vanaf 2025 is onvoldoende dekking voor het uitvoeren van alle werkzaamheden.
Het komend jaar wordt benut voor het zoeken naar mogelijke middelen voor het
sluiten van de begroting. Zie hierondervoor een uiteenzetting van de kosten per
fase en de totstandkoming van het totale kosten.

Het omvormen van een beschoeide oever naar natuurvriendelijke oever vraagt om
een extra investering. Daartegenover staat dat het onderhoud van een
natuurvriendelijke oever eenvoudiger en goedkoper is.
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Omvormen naar NVO Kosten per ml Totaal areaal in m1
Totale kosten
per areaal

Fasering

Verbeteren kwaliteit €50 3000 € 1s0.000 2022 - 2023

Watergang met beperkte golfslag € 185 8300 € 1-.535.500 2024 -202s

Waterga ng zonder golfslag €6s 3300 € 214.500 2026

Watergang met sterke golfslag € 4L5 0

Ondersteuning uitvoering € 2s.000 2024 -2025

Totale kosten € 1.925.000

Beschikbare budget Per jaar Aantal jaar Totaal

Jaarlijks krediet vervangen beschoeiing 151.500 2020 -2026 1.060.500

Eenmalig Krediet 2017-2019 NVO's en

bloemriike bermen
€ 220.000

Beschikbare budget
Subsidie per
m1

Totaal aÍeaal in ml
Totaal budget

per areaal
Fasering

Subsidie Huuglteerrtr.aadschap van

Riinland2
€ 37.s0 700 €26.250 2024

€ 37.50 700 €26.250 2025

€ 37.50 700 €26.250 2026

Totaal beschikbaar
budeet

€ 1.359.250

Totalê kosten € 1.92s.000

Aanvullend budget3 € 565.750 2025 - 2026

1 De locaties die in aanmerking komen voor omvorming zijn nu volledig beschoeid. De kwaliteit van

deze beschoeiing is slecht. Het ingevulde budget is benodigd om de beschoeiing 1 op 1 te vervangen,

en kan in plaats daarvan ingezet worden voor het omvormen naar natuurvriendelijke oever.
2 Het Hoogheemraadschap van Rijnland stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor het aanleggen van

natuurvriendelijke oevers. lederjaar wordt door het college van het HHR de begroting van de

subsidieverlening vastgesteld. Voor gemeentelijke organisaties gaat het om: maximaal 50% van € 75,00

subsidie incl. BTW voor elke oeverlengte van 1 meter met een maximum van 700 meter en € 50.000,-

op jaar basis. Aan hetverkrijgen van subsidie zitten verschillende voorwaarden verbonden. Uitgaande

van het verdelen van de werkzaamheden over vier jaar én dat in die jaren de subsidie vanuit het HHR

nog verleend wordt én er wordt voldaan aan de subsidie eisen zou dit een budget van € 105.000

betekenen.
3 Dit extra budget is noodzakelijk om alle werkzaamheden over een periode van 2 jaar uit te kunnen

voeren.

Voor de uitvoering van fase 2 en 3 is inhuur van externe begeleiding voor de

advisering, burgerpa rticipatie, toezicht en uitvoering noodzakelijk.

De rapportage ter onderbouwing van dit stuk is nog in conceptfase, zodra deze

definitief is wordt deze aan de raad beschikbaar gesteld.

Wij willen u verzoeken, nu de uitvoering van deze motie wordt meegenomen in het
groot onderhoud, hem als afgedaan te beschouwen.

Hoogachtend,
m en wethouders,
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