Bijlage 3

Projectenoverzicht ZZG en Amendement 98 in Holland Rijnland

Project ZZG
1. Ghoybos – Kaag en
Braassem en Leiderdorp

2. Duivenvoordecorridor –
Voorschoten en
Leidschendam Voorburg

3. Haarlemmerméér Groen Hillegom:
Oosteinderpolder

Stand van zaken 2015
Ghoybos komt in 2016 in uitvoering
Naast de regionale ZZG-bijdrage komt de financiering van dit project
van de provincie, de gemeenten Kaag en Braassem, Leiderdorp en
Leiden en het RIF-Regionaal Groenprogramma.
Duivenvoordecorridor is in uitvoering.
De provincie en de gemeenten hebben een overeenkomst gesloten
over de realisatie van dit project. De uitvoering is versoberd en het EHS
onderdeel is uit het plan gehaald. In 2015 hebben Stichting Horst en
Voorde, Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie een
intentieverklaring getekend om een ecologische verbindingszone te
ontwikkelen.

Vervallen

Vosse- en Weerlanerpolder Vosse- en Weerlanerpolder is uitgevoerd.
Holland Rijnland en Hillegom hebben samen opgetrokken om
alternatieve financiering te verkrijgen voor de weggevallen Rijkssubsidie
via Europese subsidie (POP2) en RIF-Regionaal Groenprogramma. Het
project is vrijwel uitgevoerd zoals in het oorspronkelijke Definitief
Ontwerp (2009) was vastgelegd. Dit project is in 2015 gereed gekomen.
Deze polder heeft in 2006 de bestemming agrarische natuur gekregen.
Elsbroekerpolder
Op 30 ha van de polder lopen Blaarkop koeien en huizen grote
aantallen weidevogels, die samen voor een uniek stukje veenweide in
de Randstad zorgen.
4. Bufferzone Valkenburg –
Vervallen
De bijdrage uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied vervalt.
Wassenaar en Katwijk
Gemeente Katwijk neemt de groenontwikkeling integraal mee met de
woningbouw ontwikkeling. Wassenaar heeft wat ruimte gekregen om de
ecologische verbinding als werk met werk bij de Rijnlandroute te
realiseren. Echter de doelsoort is hiervoor sterk naar beneden bijgesteld
(van ree naar veldmuis).
5. Vlietlandzone,
Deze projecten zijn in 2009 uitgesteld en komen eveneens te vervallen.
Aan de Vlietlandzone, de Oostvlietzone (zie Oostvlietpolder), Ter
Oostvlietzone, MAL Ter
Wadding en het Oegstgeesterkanaal is met financiering via het
Wadding, MAL
Regionaal Groenprogramma een andere recreatieve invulling gegeven.
Oegstgeesterkanaal en
Oosteinderpolder
(pas na aansluiting Rijnstreekberaad in 2010 liggen onderstaande
projecten ook in Holland Rijnland, geen regionale bijdrage)
6. Oude Rijnzone – Alphen
Het deel van het project Oude Rijnzone in Alphen aan den Rijn komt te
aan den Rijn en
vervallen, maar het deel in Bodegraven gaat door.
Het project Oude Rijnzone bestaat uit 2 groene vensters tussen Alphen
Bodegraven-Reeuwijk
aan den Rijn en Bodegraven. Alphen aan den Rijn heeft laten weten op
korte termijn de 6,5 ha recreatiegebied in Alphen aan den Rijn niet te
kunnen realiseren.
7. Bentwoud – Rijnwoude,
Bentwoud is in uitvoering.
Het totale oppervlakte is lager dan oorspronkelijk beoogd.
Boskoop, Zoetermeer en
Waddinxveen

Project Amendement 98

(extra provinciaal geld voor versnelde inrichting groengebieden – PS
2009.)
8. Boterhuispolder –
Uitgevoerd
Dit project is in 2013 gereed gekomen. Naast het amendementsgeld
Leiderdorp
van € 1,2 miljoen, heeft Leiderdorp € 405 duizend POP2 subsidie
gekregen en een bijdrage van Holland Rijnland van € 310 duizend via
het Regionaal Groenprogramma.
9. Oostvlietpolder – Leiden
Uitgevoerd als ‘t Vogelhoff
Dit project is in 2012 gereed gekomen en bevat een deel van de ZZG
Vlietlandzone. Naast het amendementsgeld van € 950 duizend, heeft
Leiden € 50 duizend subsidie gekregen van het Hoogheemraadschap
van Rijnland en een bijdrage via het Regionaal Groenprogramma van
€ 322 duizend. Leiden is bezig met de voorbereiding van een tweede
fase groenontwikkeling in de Oostvlietpolder.
10. Meijegraslanden –
Uitgevoerd natuurgebied
Nat bloemrijk weiland en weidevogelgrasland met enkele plassen en
Nieuwkoop
bossages. (Amendementsgeld: € 800 duizend)
11. Bovenlanden –
Uitgevoerd natuurgebied
Natuurlijk gevarieerd landschap: nat schraalgrasland, bloemrijk
Nieuwkoop
grasland, rietland en weidevogelgrasland ter versterking van het
broedgebied van weidevogels. De aanwezige structuur van
veenontginning, de zichtlijnen en openheid zijn behouden.
(Amendementsgeld: € 900 duizend)
12. Natuurfietspad De Grecht Uitgevoerd
(Amendementsgeld: € 100 duizend)
– Nieuwkoop

