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Uitvoeringsovereenkomst Regionaal Groenprogramma 2012 20 december 2012 

DE ONDERGETEKENDEN: 

Gemeente Voorschoten en Gemeente Zoeterwoude, vertegenwoordigd door hun 
clustervertegenwoordiger, de heer F. Blommers, wethouder Ruimte, Wonen en Financiën 
van de gemeente Voorschoten, hiertoe aangewezen op grond van artikel 171 van de 
Gemeentewet door de burgemeesters van Voorschoten en Zoeterwoude, 
tezamen te noemen: Cluster Duin Horst Weide 

Gemeente Hillegom, Gemeente Lisse, Gemeente Noordwijk, Gemeente Noordwijkerhout, 
Gemeente Teylingen vertegenwoordigd door hun clustervertegenwoordiger, de heer J. van 
Griensven, wethouder Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Verkeer van de gemeente 
Hillegom, hiertoe gemachtigd op grond van artikel 171 van de Gemeentewet door de 
burgemeesters van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen 
tezamen te noemen: Cluster Duin- en Bollenstreek 

Gemeente Kaag en Braassem, Gemeente Katwijk, Gemeente Leiden, Gemeente 
Leiderdorp, Gemeente Oegstgeest, Gemeente Teylingen, vertegenwoordigd door hun 
clustervertegenwoordiger, de heer F.W. de Wit, wethouder Onderwijs, Sport en Milieu van 
de gemeente Leiden, hiertoe aangewezen op grond van artikel 171 van de Gemeentewet 
door de burgemeesters van Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, en Teylingen, 
tezamen te noemen: Cluster Veenweide en Plassen 

Gemeente Leiden vertegenwoordigd door haar clustervertegenwoordiger, de heer F. W. de 
Wit, wethouder Onderwijs, Sport en Milieu van de gemeente Leiden, hiertoe aangewezen 
op grond van artikel 171 van de Gemeentewet door de burgemeester van Leiden, 
te noemen: Cluster StedeliJke Agglomeratie 

EN 

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, vertegenwoordigd door de portefeuillehouder 
Natuur en Landschap, dhr. H.B. Eenhoorn, hiertoe op grond van artikel 21 lid 3 van de 
gemeenschappelijke regeling gemachtigd door zijn voorzitter, handelend ter uitvoering 
van het beslult van het Dagelijks Bestuur d .d. 20 december 2012, 
hierna t e noemen: Holland Rijnland 

Hierna gezamenlijk te noemen: "partijen" of elk afzonderlijk"( een) partij" 

In aanmerking nemende: 

• De overeenkomst Regionale investeringsstrategie Holland Rijnland vastgesteld In de 
openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland op 19 december 2007; 

• De Beheerverordening Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland vastgesteld In de 
openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland op 19 december 2007 en gewijzigd op 17 februari 2010; 

• Het Regionaal Groenprogramma 2010 - 2020 vastgesteld in de openbare vergadering 
van het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland op 
17 februari 2010; 

• Het addendum op het Gebledsprogramma Duin Horst Weide d.d. 12 november 2012, 
het addendum op het Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek d.d. 15 mei 2012 en 
het Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden d.d. januari 2012 en het 
Gebiedsprogramma stedelijke agglomeratie, maart 2010; 

Komen als volgt overeen: 
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Hoofdstuk 1: Definit ies 

Artike l 1.1 Algemene begrippen 
a. Addendum: aanvu lling of vervolg op een Gebiedsprogramma, waarin projecten zijn 

opgenomen, die het cluster toevoegt aan de projectenlijst uit het Gebiedsprogramma; 
b. Cluster: twee of meer deelnemende gemeenten, die samen een Gebiedsprogramma 

opstellen en uitvoeren, zoals bedoeld in de uitvoeringsstrategie van het Regionaa l 
Groenprogramma; 

c. Clustervertegenwoordiger: de vaandeldrager van een Gebiedsprogramma, die bij 
volmacht namens alle gemeenten in een Cluster deze uitvoeringsovereenkomst tekent 
en een voortrekkersrol binnen het Cluster speelt; 

d. Deelnemende gemeenten: de twaal f gemeenten die op 1 januari 2008 deelnemen aan 
de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland; 

e. Eindbeheerder: de natuurlijke of rechtspersoon, die na oplevering van een project het 
langjarige beheer en onderhoud van het project op zich neemt; 

f . Gebiedsprogramma: de visie en de doelste llingen van het Regionaa l Groenprogramma 
toegespitst op een specifiek gebied, of rond een thema met in de projectbladen de 
uitgewerkte projecten, planning en kostenraming; 

g. Maatregelen : de afzonderlijke (meestal fysieke) onderdelen van een project; 
h. Project: een onderdeel van een Gebiedsprogramma dat in een bestek aanbesteed en 

uitgevoerd wordt ; 
i. Projectblad: de gegevens van een project in een Gebiedsprogramma weergegeven in 

de opmaak zoa ls weergegeven in bijlage 5 van het Regionaal Groenprogramma; 
j. Projecttrekker: de gemeente, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een 

project; 
k . Regionaal I nvesteringsfonds Holland Rij nland (of afgekort RIF): het totaa l aan 

financiële middelen dat de deelnemende gemeenten ingevolge de Beheersverordening 
RIF (17 februari 2010) tussen 2008 en 2022 storten en de daarbij te ontvangen rente 
dat de financiële bijdrage levert voor de vijf in de Overeenkomst Regionale 
Investeringsstrategie genoemde projecten. 

Hoofdstuk 2: Doel van de uitvoeringsovereenkomst en taakverdeling 

Art ikel 2.1 Doel 
Partijen ste llen zich met het aangaan van deze uitvoeringsovereenkomst ten doel vast te 
stellen welke projecten zij in de periode 2012 - 2016 zullen realiseren. Deze projecten maken 
deel uit van de door de gemeenten vastgestelde Gebiedsprogramma's en Addenda. De 
uitvoering vindt plaats overeenkomstig de in deze uitvoeringsovereenkomst vastgelegde 
afspraken over financiering, voorbereiding , uitvoering, eigendom, beheer en onderhoud door 
partijen. 

Om daadwerkelijk te bereiken dat de projecten uit het Gebiedsprogramma's en Addenda 
worden gerealiseerd hebben partijen In deze overeenkomst de volgende afspraken 
vastgelegd: 

Arti kel 2.2 Algemene afspraken en taakverdeling 
Afspraken met betrekking tot de voorbereiding, de uitvoering en het beheer en onderhoud, die 
in principe gelden voor alle projecten, tenzij anders bepaald in hoofdstuk 3 van deze 
uitvoeringsovereenkomst. 

1. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland : 
1. Wijst een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van deze 

uitvoeringsovereenkomst onderhoudt met de andere partijen. 
1.1. Kan ondersteuning bieden bij het verwerven van aanvu llende financier ing. 
1.2. Levert terugkoppeling op het programma van eisen, definitief ontwerp, 

(concept)bestek en raming, aanbesteding, oplevering en overige mij lpa len van 
de projecten. 

1.3. Stelt jaarlijks een voortgangsrapportage op voor alle Gebiedsprogramma's. 
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2. Is eindverantwoordelijk voor de realisatle van de doelstellingen uit het Regionaal 
Groenprogramma . 

3. Is verantwoordelijk voor het doelmatig en effectief inzetten van de bijdragen uit het 
Regionaal Investeringsfonds. 

4. Stemt in met de Gebiedsprogramma's en projectbladen van de clusters. 
5. Is medefinancier van de projecten en maatregelen in de Gebiedsprogramma's en 

Addenda. 
6. Beoordeelt aan de hand van de toetsingsmatrix of uitvoering van maatregelen binnen 

vier jaar kan plaatsvinden (zie bijlage 1). 

2. Clusters van gemeenten: 
1. Wijzen een contactpersoon aan, die de contacten met de andere partijen onderhoudt 

over de uitvoering van deze uitvoeringsovereenkomst. 
2. Zijn opsteller van het Gebiedsprogramma en Addendum van hun cluster. 
3. Wijzen uit hun midden een clustervertegenwoordiger aan, die zij 

machtigen/mandateren namens hen te handelen bij de ondertekening en uitvoering 
van deze uitvoeringsovereenkomst 

4. Voeren de regie tijdens de uitvoering van het Gebiedsprogramma en Addendum. 
5. Wijzen per project uit het Gebiedsprogramma en Addendum een 

projectverantwoordelijke gemeente aan, de zogenaamde projecttrekker. 
6. Dragen er zorg voor dat de respectievelijke projecttrekkers de diverse projecten uit 

het Gebiedsprogramma en Addendum uitvoeren. 
7. Zijn verantwoordelijk voor informatievoorziening en terugkoppeling voortgang 

werkzaamheden aan Holland Rijnland. 
8. Zullen na oplevering van alle projecten uit hun Gebiedsprogramma en Addendum 

schriftelijk aan de partijen verklaren de verplichtingen van deze 
uitvoeringsovereenkomst te hebben afgerond. 

9. Verzorgen de communicatie richting betrokkenen en bewoners . 
10. Dragen zorg voor financiering van derden, niet zijnde gemeenten, om aanleg van 

projecten mogelijk te maken. 
11. Zorgen dat het eigendom, beheer en onderhoud na oplevering van projecten geregeld 

is. 

3. Gemeente (niet zijnde de trekker van een project): 
1. Is vaststeller van het Gebiedsprogramma en Addendum van het cluster, waartoe deze 

gemeente behoort. 
2. Zorgt voor de juiste machtiging/mandatering van de clustervertegenwoordiger. 
3. Zorgt voor de eigen financiële bijdrage zoals vastgelegd in het Gebiedsprogramma en 

Addendum . 

4. Gemeente (zijnde de projecttrekker van een project): 
1. Is vaststeller van het Gebiedsprogramma en Addendum van het cluster waartoe deze 

gemeente behoort. 
2. Zorgt voor de juiste machtiging/mandatering van de clustervertegenwoordiger. 
3. Zorgt voor de financiële bijdrage zoals vastgelegd in het Gebiedsprogramma en 

Addendum. 
4. I s verantwoordelijk voor de uitvoering van het project waarvan hij projecttrekker is. 
5. Zal de voorbereiding, aanleg en nazorg van het project waarvan hij projecttrekker is 

uitvoeren. 
6. Verzorgt de aanvragen van subsidies om aanleg van project mogelijk te maken. 
7. Draagt zorg voor het opstellen van een programma van eisen van het project waarvan 

hij projecttrekker is. In het programma van eisen zijn de resultaten ten aanzien van 
een project beschreven. Ook worden hierin de kwaliteitscriteria gedefinieerd. 

8. I s verantwoordelijk voor het correct doorlopen van voor de uitvoering van hun eigen 
projecten benodigde procedures voor vergunningen en ontheffingen (inclusief quick 
scan Flora & Faunawet en Habitatrichtlijn en provinciale Milieuverordening). 

9. Draagt zorg voor de verwerving van, of overeenkomst over de gronden, die nodig zijn 
voor de uitvoering van de projecten. 

10. Draagt verder, voor dat project, zorg voor de voorbereiding van het bestek, de 
aanbestedings- en gunningprocedures, (begeleiden van) de uitvoering, de 
planologische procedures, de aanvraag van de benodigde vergunningen en 
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ontheffingen, het melden van eventueel meerwerk en de financiële consequenties bij 
Holland Rijnland en de clustervertegenwoordiger. De gemeente zal deze stukken ter 
afstemming voorleggen aan het cluster. 

11. Verzorgt de communicatie ten behoeve van dat project, waaronder verstaan kan 
worden: 
11.1. Plaatsing van een projectbord. Leveren, plaatsen, onderhouden en verwijderen 

is onderdeel van het bestek. 
11.2. De voorlichting aan omwonenden en betrokkenen door middel van bijvoorbeeld 

een persbericht bij de start en oplevering. 
11.3. Bij de communicatie wordt vermeld dat het project met medefinanciering van 

Holland Rijnland en andere medefinanciers of subsidiegevers wordt 
gerealiseerd. 

12. Draagt zorg voor een goede terugkoppeling met cluster en Holland Rijnland over de 
voorwaarden en de voortgang (inhoudelijk, financieel en planning) van de 
voorbereiding en uitvoering van het bestek door middel van (ha lf)jaarlijkse 
rapportages aan Hol land Rijnland. Hiervoor kunnen de rapportages, die ook voor 
subsidies zijn opgesteld, worden gebruikt. 

13. Is verantwoordelijk voor en eerste aanspreekpunt van ingenieursdienst, 
toezichthouder en aannemer tijdens voorbereiding en uitvoering van het bestek. 

14. Draagt zorg voor een correcte financiële boekhouding en eindafrekening inclusief 
accountantsverklaring. 

15. Levert het werk op aan de eindbeheerder. 

Artikel 2.3 Clusterspecifieke afspraken 
In hoofdstuk 3 van deze uitvoeringsovereenkomst, staan de clusterspecifieke afspraken. Deze 
gelden alleen voor het genoemde cluster in aanvulling op, dan wel in sommige gevallen in 
afwijking van de algemene geldende afspraken en taakverdeling uit artikel 2.2 van deze 
overeenkomst. 

Hoofdstuk 3: Clusterspecifieke afspraken 

Artikel 3.1 Cluster Duin Horst Weide 

1. Gebiedsprogramma Duin Horst Weide: 
Bijlage 4a van deze overeenkomst is het Addendum op het Gebiedsprogramma Duin Horst 
Weide, d.d. 12 november 2012. Deze uitvoeringsovereenkomst betreft de onderstaande 
projecten uit het Addendum. Uit de toetsingsmatrix (bijlage 1) blijkt dat deze projecten 
uitvoeringsgereed zijn. 

1. Fietspad Zuidbuurt 
a. 0,8 km in Zoeterwoude 
b. De aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Zuidbuurtseweg. Met de aanleg 

van deze fietsverbinding wordt de ontbrekende schakel tussen Zoeterwoude en 
de omliggende dorpen gerealiseerd. 

c. Budgetraming inrichtingskosten: € 1.650.000 
d. Bijdrage Holland Rijnland: € 412.500 

2. Ecolog ische en recreatieve aantrel<l<elijkheid Geerpolder 
a. 1,3 km op Zoeterwouds grondgebied en 0,9 km in Leidschendam-Voorburg 
b. Realisatie van Boerenwandelpad door de Geerpolder met nieuwe 

natuurelementen en een zelfpluktuin. 
c. Budgetraming inrichtingskosten: € 62.000 
d. Bijdrage Holland Rijnland (25% van de inrichtingskosten van het tracé binnen 

de gemeente Zoeterwoude inclusief BTW): € 13.000 
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3. Park Kasteel Duivenvoorde 
a. 20 ha in Voorschoten 
b. Kasteelpark opwaarderen, toegankelijkheid vergroten en wandelpaden 

uitbreiden. 
c. Budgetraming inrichtingskosten: € 2.259.369 
d. Bijdrage Holland Rijnland: € 564.842 

4. Burgemeester Berkhoutpark 
a. 5,4 ha in Voorschoten 
b. Behoud Rijksmonument door opwaarderen van unieke boom- en 

heestercollectie. 
c. Budgetraming inrichtingskosten: € 525.765 
d. Bijdrage Holland Rijnland: € 131.441 

5. Recreatieve aantrekkelijkheid Velostrada 
a. 0,5 ha verdeeld over verschillende plekken in Voorschoten 
b. Vergroten aantrekkelijkheid langs Velostrada door het aanleggen van een 

natuurlijke speelplek, plaatsen van informatieborden en het ecologisch inrichten 
van de berm. 

c. Budgetraming inrichtingskosten : € 38.000 
d. Bijdrage Holland Rijnland: € 9.500 

6. Duivenvoords Polderpad 
a. 2.965 m waarvan 1.200 min Voorschoten (en 1.765 min gemeente 

Wassenaar) 
b. Wandelpad langs de Duivenvoorsteweg, als onderdeel van een route van het 

Groene Hart naar de duinen 
c. Budgetraming inrichtingskosten: € 196.000 
d. Bijdrage Holland Rijnland (25 % van de inrichtingskosten van het tracé binnen 

de gemeente Voorschoten): € 16.000 

2. Reservering Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland: 
Voor de cofinanciering van de uitvoering van deze projecten uit het Addendum op het 
Gebiedsprogramma Duin Horst Weide I Wijk en Wouden reserveert Holland Rijnland een 
totaalbedrag van maximaal C 1.147.283. 

3. Voor projecten met een budget van minder dan ( 100.000 hoeft de gemeente, die de 
projecttrekker is, in afwijking op artikel 2.2 onderdeel 4.14 bij de eindafrekening geen 
accountantsverklaring te verzorgen. 

Artikel 3.2 Cluster Duin- en Bollenstreek 

1. Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek: 
Bijlage 4b van deze overeenkomst is het Addendum op het Gebiedsprogramma Duin- en 
Bollenstreek 15 mei 2012. Deze uitvoeringsovereenkomst betreft het onderstaande project 
uit het Addendum. Uit de toetsingsmatrix (bijlage 1) blijkt dat dit project uitvoeringsgereed 
is. 

7. Landschapselementen langs doorgaande wegen 
a. Langs ca 10 km weg in Lisse 
b. De ontwikkeling van een herkenbare groenstructuur met streekeigen uitstraling 

en samenhang: aantrekkelijk en herkenbaar voor de recreant, de inwoners en 
de biodiversiteit. Er worden speciale bollen- en kruidenmengsels toegepast die 
aantrekkelijk zijn voor bijen. 

c. Budgetraming inrichtingskosten: € 192.000 
d. Bijdrage Holland Rijnland: € 48.000 

2. Reservering Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland: 
Voor de cofinanciering van de uitvoering van deze projecten uit het Gebiedsprogramma 
Duin- en Bollenstreek reserveert Holland Rijnland een totaa lbedrag van maximaal 
( 48.000. 
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Artikel 3.3 Cluster Veenweide en Plassen 

1. Gebiedsprogramma Veenweide en Plassen: 
Bijlage 4 van deze overeenkomst is het Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 
(2012), dit is het Addendum op het Gebiedsprogramma Veenweide en Plassen (2010) . 
Deze uitvoeringsovereenkomst betreft de onderstaande projecten uit het 
Gebiedsprogramma en de Addendum. Uit de toetsingsmatrix (bijlage 1) blijkt dat deze 
projecten uitvoeringsgereed zijn. 

8. Ghoybos 
a. 18 ha 
b. Herinrichten van voormalig productiebos van ca 18 ha tot recreatiebos in 

samenwerking met provincie en gemeente Leiderdorp waar door de komst van 
de pannenkoekenboerderij een nieuwe kans voor recreatie ligt. 

c. Budgetraming inrichtingskosten: € 458.294 
d. Bijdrage Holland Rijnland ZZG: € 78.300 
e. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 114.574 

9 . Wandelpad Blauwe Polder 
a. 6,1 km 
b. Wandelpad dat het A4 informatiecentrum v ia de Wijde Aa wandelroute met de 

boerenlandwinkel in het lint van Rijpwetering verbindt. 
c. Budgetraming inrichtingskosten: € 31.847 
d . Bijdrage Holland Rijnland: € 7 . 962 

10. Fietspad Blauwe Polder naar Oud Ade 
a. 2,25 ha 
b. Nieuw aan te leggen fietspad in het verlengde van een fietspad door de 

Boterhuispolder om zo de verbinding vanuit Leiden het ommeland in te leggen . 
c. Budgetraming inrichtingskosten: € 1.822. 795 
d. Bijdrage Holland Rijnland: € 455 .699 

11. Meerbrug 
a. Verhoging van een aan te leggen brug 
b. Verbetering recreatieve doorvaart 
c. Budgetraming inrichtingskosten: € 402.661 
d. Bijdrage Holland Rijnland: € 100.000 

12. Water-land verbindingen fase 1 
a. passantensteiger 
b. Aanleg van een passantensteiger en realisatie van een vaarroute. 
c. Budgetraming inrichtingskosten: € 22.896 
d. Bijdrage Holland Rijnland : € 5.724 

13. Ommetje Rijpwetering - Nieuwe Wetering 
a. ca 600 m 
b. Dit ommetje verbindt zowel de kern Rijpwetering als de kern Nieuwe Wetering, 

maar vormt in combinatie met wandelpad Blauwe Polder ook een verbinding 
tussen de Wijde Aa wandelroute en de Ade wandelroute. 

c. Budgetraming inrichtingskosten: € 21.053 
d. Bijdrage Holland Rijnland: € 5 .263 
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14. Ommetje Rijpwetering - Oud Ade 
a. 1,5 km 
b. Dit wandelpad loopt over de dijk langs de zomersloot waardoor tevens twee 

kanoroutes lopen. Het pad verbindt twee wegen uit de kernen Oud Ade en 
Rijpwetering waardoor er een ommetje voor beide kernen ontstaat. 

c. Budgetraming inrichtingskosten : € 10.391 
d. Bijdrage Holland Rijnland: € 2.598 

15. Pestbosjes 
a. 25 geriefhoutbosjes (pestbosjes) herstellen en voorzien van informatie. 
b. Provinciaal project ter vergroting van de kwaliteit en de kennis van pestbosjes 

doormlddel van inventarisatie, onderhoud en voorlichting. 
c. Budgetraming inrichtingskosten: € 185.300 
d. Bijdrage Holland Rijnland: € 15.595 

16. Ophaalbrug Koudenhoorn 
a. Brug naar recreatie-eiland 
b. Aanleg nostalgische ophaalbrug over de Warmonder Leede . De zogenaamde 

Staande Mastroute wordt hierdoor uitgebreid. 
c. Budgetraming inrichtingskosten: € 670.481 
d. Bijdrage Holland Rijnland: € 167.620 

17. Recreatie-eiland Koudenhoorn 
a. Inrichting recreatie-eiland 
b. Teylingen wil het eiland middels een herinrichting voorbereiden op 

ontwikkelingen in de dagrecreatieve markt. Werkzaamheden bestaan onder 
andere uit de aanleg van nieuwe verhardingen, terreininrichting en meubilair. 

c. Budgetraming inrichtingskosten: € 1.572.208 
d. Bijdrage Holland Rijnland: € 393 .052 

18. Uitkijkpunt Blauwe Hart 
a. Uitkijkpunt over Kagerplassen 
b. Teylingen wil de Kagerplassen beter bereikbaar en beleefbaar maken vanaf 

het vaste land van gemeente Teylingen. Dit wordt gerealiseerd met 
een houten uitkijkpunt in de Kooipolder bij de Menneweg. 

c. Budgetraming inrichtingskosten: € 229.200 
d. Bijdrage Holland Rijnland: € 57 .300 

19. Fietspad naar zee 
a. Ontbrekende schakel in fietsverbinding, 1,1 km 
b. Aanleg van een ontbrekende schakel in de recreatieve fietsverbinding tussen 

het strand en het achterland (Oegstgeest, Leiden, Zoetermeer) . Het fietspad 
wordt onderdeel van het te bewegwijzeren fietsnetwerk tussen het Groene Hart 
en de kust. 

c. Budgetraming inrichtingskosten: € 375.000 
d. Bijdrage Holland Rijnland: € 93.750 

20. Boardwalk 
a. 1500 m2 boardwalk, 5000 m 2 kleischelp-paden 
b. Aanleg van een duinboardwalk welke na de ingrepen ter versterking van de 

kuststrook de beleving van de duinen en het zicht op zee veiligstel t 
c. Budgetraming inrichtingskosten: € 365.000 
d . Bijdrage Holland Rijnland: € 91.250 
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21. Fietspad Ruigekade 
a. 2,8 km 
b. Het opwaarderen van het fietspad Ruigekade Noord-Zuid door verbreding, 

aanleg natuurvriendelijke oevers en aanbrengen informatiepanelen en 
observatiepunten. Hiermee wordt deze stad - land verbinding beter bruikbaar 
en beleefbaar voor verschillende gebruikers als fietsers, wandelaars, trimmers 
en skaters. 

c. Budgetraming inrichtingskosten: ( 658.150 
d. Bijdrage Holland Rijnland: ( 164.538 

22. Bloemrijke bermen in de Leidse Ommelanden 
a. 40 km 
b. Inrichten bermen voor extensief en ecologisch beheer. 
c. Budgetraming inrichtingskosten: € 100.000 
d. Bijdrage Holland Rijnland : ( 17.000 

2. Reservering Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland: 
Voor de cofinanciering van de uitvoering van deze projecten uit het Gebiedsprogramma 
Veenweide en Plassen reserveert Holland Rijnland een totaalbedrag van maximaal 
( 1.691.925. 

3 . Indien de projecttrekker voor de projecten geen subsidie aanvraagt via POP2, zal Holland 
Rijnland haar bijdrage rechtstreeks aan de projecttrekker overmaken conform het kasritme 
uit bijlage 3. 

4. Indien het betaalorgaan POP2 geen voorschot kan verlenen, zal Holland Rijnland 
rechtstreeks een verrekenbaar voorschot verlenen conform het kasritme uit bijlage 3. 

5. Voor projecten met een budget van minder dan € 100.000 hoeft de gemeente, die de 
projecttrekker is, in afwijking op artikel 2.2 onderdeel 4 .14 bij de eindafrekening geen 
accountantsverklaring te verzorgen 

Artikel 3.4 Cluster Stedelijke Agglomeratie 

1. Gebiedsprogramma Stedelijke Agglomeratie: 
Bijlage 4 van de eerste uitvoeringsovereenkomst 2010-2014 is het Gebiedsprogramma 
Stedelijke Agglomeratie (2010) . Deze uitvoeringsovereenkomst betreft de onderstaande 
project uit het Gebiedsprogramma. Uit de toetsingsmatrix (bijlage 1) blijkt dat dit project is 
uitgevoerd, maar toch voor medefinanciering in aanmerking komt . 

23. Matilo 1 e fase 
a. Regionale elementen 1 e fase 
b. Deze extra aanvraag bevat slechts die onderdelen die een regiona le functie hebben, 

oftewel de regio gerelateerde elementen, zoals picknickplaatsen, het 'wild' spelen bij de 
klimbomen, de bruggen en de Romeinse speeltoestellen en de groene routes. 

c. Budgetraming inrichtingskosten: € 479.620 
d. Bijdrage Holland Rijnland: € 119.905 

2. Reservering Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland: 
Voor de cofinanciering van de uitvoering van deze projecten uit het Gebiedsprogramma 
Stedelijke Agglomeratie reserveert Holland Rijnland een totaalbedrag van maximaal 
( 119.905. 

3. Holland Rijnland zal de bijdrage aan Leiden overmaken conform het kasritme uit bijlage 3. 

4 . Omdat het project al vrijwel is opgeleverd, zal Holland Rijnland in afwijking op artikel 4.2 
geen bijdrage leveren in geval van meer- of bijwerk. 
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Hoofdstuk 4: Financiële bepalingen 

Artikel 4.1 Looptijd en reservering budgetten 
De looptijd van deze uitvoeringsovereenkomst is 4 jaar, te rekenen vanaf de datum van 
ondertekening. Projecttrekkers moeten hun projecten binnen deze periode afronden. 
Gedurende deze periode blijven de budgetten zoa ls omschreven onder artikel 3. 1 lid 1 en lid 2 
gereserveerd. Hierna vallen de budgetten terug naar het algemene budget binnen de 
voorziening RIF, tenzij er nadere afspraken zijn vastgelegd conform artikel 5.1 lid 5. 

Artikel 4.2 Indexering inrichtingskosten en financiering 
Er zal geen indexering van de inrichtingskosten worden toegepast. In bijlage 2 is een 
overzicht van de geraamde kosten en de financlering weergegeven. Holland Rijnland financiert 
25 procent van de inrichtingskosten. Holland Rijnland betaalt geen BTW aan projecten, die 
gemeenten uitvoeren. De bedragen bij gemeentelijke projecten zijn in deze 
uitvoeringsovereenkomst exclusief BTW. Holland Rijnland financiert 25 procent mee van 
eventueel meer- of bijwerk tot een maximum van 10 procent van de totale Inrichtingskosten. 
Meer- en bijwerk valt niet onder de onvoorziene omstandigheden uit artikel 5.1 lid 2. 

Artikel 4.3 Bijdrage Holland Rijnland en betaling 
Met het tekenen van deze Uitvoeringsovereenkomst gaat Holland Rijnland de juridische 
verplichting voor haar bijdrage uit het RIF aan. Tenzij Holland Rijnland een betallngsverzoek 
van Betalingsergaan POP2 verwacht, zal Holland Rijnland op verzoek van de projecttrekker 
voorfinancieren en bevoerschotten conform het kasritme uit bijlage 3. 

Artikel 4.4 Verantwoordelijkheid overige kosten 
De projecttrekker neemt de verantwoordelijkheld voor de in het kader van de voorbereiding 
en uitvoering van een project te maken kosten. Kosten waarover In deze 
uitvoeringsovereenkomst geen afspraken zijn gemaakt, zijn geheel voor rekening van de 
projecttrekker. De kosten die gemoeid zijn met het voeren van planologische en/of 
onteigeningsprocedures komen voor rekening van de partij, die voor het voeren van deze 
procedures en de daaruit voortkomende beslultvorming ingevolge wettelijke voorschriften 
verantwoordelijk is. 

Hoofdstuk 5: Ontbindende voorwaarden, wijzigingen, geschillen en 
aansprakelijkheid 

Artikel 5.1 Ontbinding en wijziging 
1. Ernstige tekortkomingen in de nakoming aan de zijde van één van de partijen geeft de 

andere partijen het recht bij aangetekend schrijven de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding kan pas plaatsvinden nadat de tekortschietende 
partij een redelijke termijn is gegund teneinde alsnog zij n verplichtingen na te komen. 

2. Indien de omstandigheden waaronder de uitvoeringsovereenkomst is gesloten zich 
zodanig wijzigen, dat in redelijkheid niet meer van één of meerdere partijen kan worden 
gevergd dat de uitvoeringsovereenkomst ongewijzigd in stand bl ijft, treden partijen met 
elkaar in overleg om nadere afspraken te maken. 

3. Partijen zullen deze overeenkomst ook per aangetekend schr ijven geheel of gedeeltelijk 
ontbinden of wijzigen indien betrokken partijen geen financiële dekking kunnen vinden 
voor de geraamde kosten of zich andere onvoorziene omstandigheden voord oen. 

4. Indien zich de in het derde lid bedoelde onvoorziene omstandigheden voordoen verplichten 
partijen zich op constructieve wijze met elkaar te overleggen en al het mogelijke te doen 
om de overeenkomst uit te voeren of hierover nadere afspraken met elkaar te maken; 

5. Indien het In het tweede en vierde lid bedoelde overleg tot overeenstemming leidt, zullen 
de bij dat overleg overeengekomen wijzigingen worden vastgelegd in een nader te sluiten 
overeenkomst. Deze afspraken kunnen ook invloed hebben op de looptijd en 
budgetreservering uit artike l 4.1. 
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Artikel 5.2 Geschillenregeling en toepasselijk recht 
1. Ieder geschil tussen partijen dat ontstaat in de uitvoering van deze overeenkomst za l, 

tenzij anders nader tussen partijen wordt overeengekomen, bij uitsluiting worden 
voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter; 

2. Op deze Uitvoeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 5.3 Aansprakelijkheid 
Het cluster vrijwaart Holland Rijnland van alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit de 
uitvoering van de projecten en maatregelen. Partijen hebben zich adequaat verzekerd en 
zullen zich naar behoren verzekerd houden voor in ieder geval wettelijke aansprakelijkheid en 
beroepsaansprakelijkheid. De projecttrekker draagt zorg dat door haar of door de aannemer 
een CAR-verzekering met de gebruikelijke voorwaarden zal worden afgesloten. 

Hoofdstuk 6: Bijlagen 

De volgende bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst: 
1. Toetslngsmatrix; 
2. Kostenraming en financiering; 
3. Verwachte uitgave van kasmiddelen; 
4.a Addendum op Gebiedsprogramma Duin Horst Weide inclusief projectbladen. 
4.b Addendum op Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek inclusief projectblad. 
4.c Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden, als Addendum op het Gebiedsprogramma 
Veenweide en Plassen inclusief projectbladen. 
4.d.23 projectblad Regionaal park Matilofase 1. 
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Aldus overeengekomen en in 13-voud getekend. 

Ondertekening partij 1, Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, 
vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Natuur en Landschap: 

20 december 2012 

datum : ( P.J 1'11 IYl l~o I ~ 

de heer H.B. Eenhoorn plaats: (-I L. t"ll \:/Vl ') /V> 1~1)"' 

Ondertekening Partij 2, Cluster Duin Horst Weide: 
vertegenwoordigd door de wethouder Ruimte van de gemeente Voorschoten: 

Clustervertegenwoordiger de heer F. Blommers 

datum: '2._() / b/t) 
plaats: Vo.J"tJi-.. 

Ondertekening Partij 3, Cluster Duin- en Bollenstreek: 

vertegenwoordigd door .... A..u.e..thü.~dJ .~ .... ku~\I~~ .... J..Jo.Y.\ ... çk:: ...... ..................... . 

. . .. . . C.\<-?.,.. \M:€ 12..Jv1.. k .. ... i ... h.~ \e.~.a .\<:11.) ••.•.••...•.•.••...••••••.•.• •.• ••• •.•.• .••.•..•..•.••..••••••••...••••• •.•. ••.• •• ••.•.• .•. : 

datum : oq - o 7- l s 
Cluste rve rt~genwoor'ttl1ger .\ .. AJ1. .~JA .J:-.l.o.ç~Q.~..... . plaats: \ l \.lla.9o\IV\ 

Ondertekening Partij 4, Cluster V~enweide en Plassen: 
vertegenwoordigd door de wethol/~er Onderwijs, .SI3órt en Milieu van de gemeente Leiden: 

datum: 

Clustervertegenwoordiger de h(::férl /Pl .J\ 'l:le Wit plaats: 

Ondertekening Partij 5, Clusfer'Stedelijke Agglomeratie: 
vertegenwoordigd door de wethouder Onderwijs, SJ2ort en Milieu van de gemeente Lelden: 

datum: 

Clustervertegenwoordiger de hE/drl n.~. l de Wit plaats: 
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Bijlage 1. Toetsingsmatrix 

Project 1. Bestuurlijk 2. Grondverwerving 3. Financiën 4. Planologische 5. Relevante wet- en 
draaqvlak verankering regelgevin ~ 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 

1. Fietspad Zuidbuurt ;al ia deels nvt ia2 i a3 ia ia ia ja4 nvt 
2. Ecologische en recreatieve jal ja ja nvt ja jas ja j a ja ja nvt 

aantrekkelijkheid Geerpolder 
3. Park Kasteel Duivenvoorde ia1 ia nvt nvt ja Ja6 ja ja ja ja ja 
4. Burgemeester Berkhoutpark jal ja ja nvt nvt ja ia ia ia ia nvt 
5. Recreatieve aantrekkelijkheid jal j a ja nvt nvt ja' ja j a ja ja nvt 

Velostrada 
6. Duivenvoords Polderpad ia1 i a nvt nvt ia ;as ia ia ia ia9 nvt 
7. Landschapselementen langs ja ja ja nvt nvt ja ja j a ja ja nvt 

doorgaande wegen 
8. Ghovbos ja ja nvt ja nvt ja ja ja ja ja nvt 
9. Wandelpad Blauwe Polder ia ia nvt nvt ia ia11 ia ia ia ia nvt 
10. Fietspad Blauwe Polder naar ja ja nee12 nvt nvt ja ja ja ja ja nvt 

Oud Ade 
11. MeerbruQ23 ia ia ia nvt nvt ia ia ia ia ia ia 
12. Water-land verbinding fase 1 ja ja nvt ja ja ja ja ja ja ja nvt 
13. Ommetje Rijpwetering - ja ja nvt nvt ja jall ja ja ja ja nvt 

Nieuwe Weterina 
14. Ommetje Rijpwetering - Oud ja ja nvt nvt ja jall ja ja ja ja nvt 

A de 
15. Pestbosjes ja ja nvt nvt nee13 jal4 ja ja ja ia nvt 
16. Jan Dekkerbruq ia ia ia nvt nvt ia ia ia ia ia nvt 
17. Recreatie-eiland Koudenhoorn ja ja ja nvt nvt ja ja ja ja ja nvt 
18. Uitkiikount Blauwe Hart ia ia ia nvt nvt ia ia ia ia ia nvt 
19. Fietspad naar zee ia ja ia nvt nvt ja ja ja ja jal6 nvt 
20. Boardwalk nee18 ja nvt nvt ial9 ja ja ja ja jal6 nvt 

21. Fietsverbinding Ruigekade ja ja nee20 nvt nvt jall ja j a ja jal6 nvt 
Polder Achthoven 

22. Bloemrijke Bermen ja ja ja nvt nvt ja ia ia ia ia nvt 
23. Matilo 1 e fase22 j a ia ia nvt ia ia ia ia ia ia ja 

1 Gebiedsprogramma is vastgesteld, wethouders zijn akkoord met Addendum. 
2 Drie kleine pecelen worden minnelijk verworven, hierover is overeenstemming met de grondeigenaren. 
3 Provinciale bijdrage voor het fietspadenplan is ambtelijk toegezegd, maar beschikking is nog niet ontvangen. 
4 Op kleine onderdelen is wijziging van het bestemmingsplan nodig. Vaststelling bestemmingsplan is gepland voor het 1 e kwartaal 2013 
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Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 

5 Bijdragen van provincie en Leidschendam-Voorburg zijn toegezegd, maar beschikking is nog niet ontvangen. 
6 Delen van het herstel zijn al gestart; voor het overige deel wordt gewacht op duidelijkheid over subsidies. 
7 Provinciale bijdrage is ambtelijk toegezegd, maar beschikking is nog niet ontvangen. 
8 Provinciale bijdrage en bijdrage Haaglanden is ambtelijk toegezegd, maar beschikking is nog niet ontvangen. 
9 In Wassenaar moet een vrijstellingsprocedure bescherm gezicht worden uitgevoerd. 
10 Dit wordt opgepakt tijdens de bestekfase. 
11 Project is aangemeld voor provinciale bijdrage. 
12 Er heeft een verkenning plaatsgevonden voor de grondverwerving. 
13 Het project zal daar worden uitgevoerd, op plaatsen waar de grondeigenaar medewerking wil verlenen. 
14 

Voor het project is LEADER-subsidie aangevraagd (POP2). 
15 Dit is onderdeel van het project. 
16 Bestemmingsplan moet nog worden aangepast. 

20 december 2012 

17 Er loopt een MER-procedure voor het Bestemmingsplan Westerbaan, het oostelijk deel van het fietspad is hier onderdeel van. Het westelijk deel valt in het 
bestemmingsplan Katwijk aan Zee. Dit bestemmingsplan wordt medio 2013 herzien. 

18 Het project is onderdeel van het plan om de waterkering te versterken. 
19 Gronden zijn van Domeinen en de gemeente Katwijk is de pachter 
20 Dienst Landelijk Gebied is namens de gemeente bezig de gronden te verwerven. Het gaat om 1 grondeigenaar die positief is over de plannen. 
21 Beheer en onderhoud wordt eind 2012 1 begin 2013 verder uitgewerkt. 
22 Leiden heeft fase 1 van Matilo reeds uitgevoerd. Bestuurlijk is afgesproken dat Holland Rijnland medefinanciering van onderdelen van regionaal belang binnen deze fase 1 
toch in de tweede uitvoeringsovereenkomst zal opnemen. 
23 De uitvoering van deze brug is al aanbesteed. Holland Rijnland heeft ermee ingestemd dat de uitvoering voor het tekenen van de overeenkomst zou starten en een 
principebrief over haar bijdrage aan Kaag en Braassem gestuurd. 
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De volgende vragen moeten met 'ja', 'niet van toepassing' of 'toezegging/overeenkomst op pap ier' beantwoord kunnen worden. Indien het 
antwoord 'nee' luidt, in een voetnoot hierover uitleg geven. 
1. Bestuurlijk draagvlak 

1.1 Is het Gebiedsprogramma vastgesteld in de raad (bestuurlijke overeenstemming)? 
1.2 Maken de projecten onderdeel uit van een groter beleidskader? 

2. Grondverwerving 
2.1 Is de grond in eigendom? 
2.2 Zijn met de pachter/gebruiker afspraken gemaakt over overpad/gebruik van zijn grond (zakelijke overeenkomst) of is de 

pachtovereenkomst (jaarlijks) te verbreken? 
2.3 Zijn met de grondeigenaar afspraken gemaakt over overpad/gebruik van zijn grond (zakelijke overeenkomst)? 

3. Financiën 
3.1 Zijn voldoende f inanciële middelen bij medefinanciers beschikbaar (schriftelijk vastgelegd)? 
3.2 Is er een projectorganisatie? 

4. Planologische verankering 
4.1 Past het plan binnen de provinciale Structuurvisie? 
4.2 Past het plan binnen het beleid van het waterschap (pei lbesluiten, keur)? 
4.3 Past het plan binnen de gemeentelijke structuurvisie en best emmingsplan? 

5. Relevante wet- en regelgeving 
5.1 Heeft het rijk 1 de provincie ontheffing verleend of medewerking toegezegd (Rij ksmonumentenvergunning 1 Verordening Ruimte, 

milieuverordening )? 
5.2 Heeft het Hoogheemraadschap ontheffing verleend of medewerking toegezegd (keur)? 
5.3 Is overleg geweest over de ontheffing Flora- en Faunawet en Habitatrichtlijn? 
5.4 Zijn de gemeentelijke vergunningen in beeld gebracht? 
5.5 Kan de MER-procedure achterwege blijven? 

6. Eigendom, beheer en onderhoud (EBO) 
6.1 Zijn afspraken gemaakt over eigendom, beheer en onderhoud na inrichting? 

Pagina 15 



Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 20 december 2012 

Pagina 16 



Uitvoeringsovereenkomst Regionaal Groenprogramma 2012-2016 20 december 2012 

Bijlage 2. Kostenraming en financiering 

In deze bijlage is aangegeven welke kosten gemoeid zijn met de in hoofdstuk 3 genoemde 
projecten. Onder financiering is de bijdrage van Holland Rijnland uit het Regionaal 
Investeringsfonds (RIF) weergegeven, de eigen bijdrage van de gemeente, de bijdrage van de 
provincie (PZH) en via de Subsidieregeling Landelijk Gebied Zuid-Holland (inclusief POP2), de 
bijdrage van het Hoogheemraadschap (HHvR), eventueel een andere subsidie en de contante 
bijdrage derden. Deze laatste is nodig bij projecten met particulieren, die een exploitabel 
onderdeel bevatten of die een beperking kennen in verband met de Staatssteun regeling van 
de EU (bv boerencamping langs wandelroute, horeca in gerenoveerde molen, kavelinrichting 
na vrijru ilen ecologische verbinding). 

K t os enrammg en f manc1er1ng 
Project Kosten raming Financiering (€) 

(€) RIF Gemeente PZH overige 
1. Fietspad Zuidbuurt ( 1.650.000 ( 412.500 € 247.500 € 990.000 0 
2. natuur en recreatie € 62.000 € 13.000 € 15.500 € 31.000 Leidschendam-Voorburg 
Geerpolder € 2.500 
3. Park Kasteel € 2.259.369 € 564.842 0 0 Stichting Duivenvoorde I 
Duivenvoorde EFRO € 1.694.527 
4. Burgemeester € 525.765 ( 131.441 ( 394.324 0 0 
Berkhoutpark 
5. Recreatieve € 38.000 € 9.500 € 9.500 € 19.000 0 
aantrekkelijkheid 
Velostrada 
6. Duivenvoords € 190.000 € 16.000 ( 16.000 ( 63.000 Haaglanden I 
Polderpad Leidsendam-Voerburg I 

Wassenaar € 101.000 
7. Landschaps- € 192.000 € 48.000 € 144.000 0 
elementen langs 
doorgaande wegen 
8. Ghoybos € 458 .294 € 114.574 ( 65.420 ( 200.000 HR- ZZG € 78 .300 
9. Wandelpad Blauwe € 31.847 € 7.962 € 7.963 € 15.924 
Polder 
10. Fietspad Blauwe € 1.822.795 ( 455.699 0 ( 1.367.097 
Polder naar Oud Ade 
11. Meerbrug € 402.661 ( 100.000 € 1.996 ( 150.000 PNH € 150.000 
12. Water-land- € 22 .896 € 5.724 € 5.686 € 2.838 particulier € 2,973 
verbi ndino 1 • fase EU POP € 5 675 
13. Ommetje € 21.053 € 5.263 ( 5.263 € 10.527 
Rijpwetering - Nieuwe 
Weterinq 
14. Ommetje Rijp- ( 10.391 € 2.598 € 2.598 € 5.195 
wetering - Oud Ade 
15. Pestbosjes € 185.300 €15.595 0 €40.000 EU POP € 80.000 

Overige € 49.705 
16. Ophaalbrug € 670.481 € 167 .620 € 29 .251 € 196.870 EU POP € 393.740,50 
Koudenhoorn 
17. Recreatie-eiland € 1.572.208 € 393.052 € 487 .734 € 225.474 EU POP: € 450.948 I 
Koudenhoorn Akzo Nobel € 15.000 
18. Uitkijkpunt Blauwe € 229.200 € 57.300 € 117.900 € 18.000 EU POP: € 36.000 
Hart (Teylingen : € 153.700, -

voor sanerinq) 
19. Fietspad naar zee € 375.000 € 93.750 € 281.250 0 
20. Boardwalk € 365.000 € 91.250 € 273.750 0 
21 . Fietsverbinding € 658.150 € 164.538 € 164.538 € 329.075 
Ruigekade Polder 
Achthoven 
22. Bloemrijke Bermen € 100.000 € 17.000 € 18.000 € 5.000 EU POP € 50 .000 I HHvR 

€ 5 .000 I Haaglanden 
€ 5.000 

23. Matilo 1 e fase € 479 .620 € 119.905 ( 359.715 0 
Totaa l 

c 12.322.030 € 3.007.113 € 2.167.154 € 3. 564.000 
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Bijlage 3. Ve rwachte uitgave van l<asmiddelen 

I n deze bij lage is de verwachte uitgave van kasmlddelen van Holland Rijnland aangegeven, 
het kasritme. De bedragen zijn inschattingen op basis van de logische volgorde van de 
realisatie van de maatregelen en de snelheid van de uitvoering . 

Kasritme RIF 
Project Bijdrage RIF Kasritme (€) 

(€) 2013 2014 2015 2016 
1. Fietspad Zuidbuurt ( 412 .500 ( 206.250 ( 206.250 0 0 
2. Ecologische en € 13.000 ( 13.000 0 0 0 

recreatieve 
aantrekkelijkheid 
Geerpolder 

3. Park Kasteel ( 564.842 € 226.000 € 226.000 € 112.842 0 
Duivenvoorde 

4. Burgemeester € 131.441 € 32.861 € 32.860 ( 32.860 ( 32.860 
Berkhoutpark 

5. Recreatieve € 9.500 € 9.500 0 0 0 
aantrekkelij kheid 
Velostrada 

6 . Duivenvoords € 16.000 ( 16.000 0 0 0 
Polderpad 

7. Landschapselementen € 48.000 ( 24.000 0 ( 24.000 
langs doorgaande 
wegen 

8. Ghovbos ( 114.574 0 ( 57.287 ( 57.287 0 
9. Wandelpad Blauwe ( 7.962 ( 7.962 0 0 0 

Polder 
10. Fietspad Blauwe € 455.699 € 113.925 € 113.925 € 113.925 € 113.924 

Polder naar Oud Ade 
11. Meerbrug. ( 100.000 € 100.000 0 0 0 
12. Waterlandverbinding ( 5.724 ( 5.724 0 0 0 

1• fase 
13. Ommetje Rijpwetering € 5.263 ( 5.263 0 0 0 

- Nieuwe Wetering 
14. Ommetje Rijpwetering ( 2.598 € 2.598 0 0 0 

- Oud Ade 
15. Pestbosjes ( 15.595 ( 7.796 0 ( 7 .796 
16. Jan Dekkerbrug ( 167.620 € 41.905 ( 41.905 ( 41.905 ( 41.905 
17 . Recreatie-eiland ( 393.052 € 98.263 € 98.263 ( 98.263 € 98.263 

Koudenhoorn 
18. Uitkijkpunt Blauwe € 57.300 0 € 19.100 € 19.100 € 19.100 

Hart 
19. Fietspad naar zee € 93.750 0 ( 46.875 ( 46.875 
20. Boardwalk € 91.250 € 22.813 ( 22.813 € 22.812 ( 22.812 
21. Fietsverbinding € 164.538 € 41.134 ( 41.134 € 41.134 € 41.134 

Ruigekade Polder 
Achthoven 

22. Bloemrijke Bermen € 17 .000 € 5.000 € 12.000 
23. Matilo 1• fase ( 119.905 € 119.905 0 0 0 

Totaal c 3 .007.113 c 1.066.882 c 786.931 c 578.663 c 578 .662 
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Bijlagen 4 - Gebiedsprogramma's en projectbladen 

4.a Addendum op gebiedsprogramma Duin Horst Weide 
4a1 Fietspad Zuidbuurt 
4a2 Ecologische en recreatieve aantrekkelijkheid Geerpolder 
4a3 park kasteel Duivenvoorde 
4a4 Burgemeester Berkhoutpark 
4a5 Recreatieve aantrekkelijkheid langs Velostrada 
4a6 Duivenvoords polderpad 

4.b Addendum Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek 
4b7 Landschapselementen langs doorgaande wegen 

4.c Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden ( = Addendum Gebiedsprogramma 
Veenweide en Plassen) 

4c8. Ghoybos 
4c9. Wandelpad Blauwe Polder 
4c10. Fietspad Blauwe Polder naar Oud Ade 
4c11. Meerbrug 
4c12. Water-landverbindingen - fase 1 
4c13. Ommetje Rijpwetering - Nieuwe Wetering 
4c14. Ommetje Rijpwetering - Oud Ade 
4c15. Pestbosjes 
4c16. Ophaalbrug Koudenhoorn 
4c17. Recreatie-eiland Koudenhoorn 
4c18. Uitkijkpunt Blauwe Hart en oplosssen knelpunt watersport 
4c19. Fietspad naar zee 
4c20. Boardwalk kuststrook Katwijk 
4c21. Fietspad Ruigekade noord - zuid Polder Achthoven 
4c22. Bloemrijke bermen in de Leidse Ommelanden 

4.d 4d23. Matilo ie fase 
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