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Onderwerp: 
Uitvoeringsovereenkomst Leidse Ommelanden 2017-2021 
 

 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het verzoek om cofinanciering van het  cluster  

Leidse Ommelanden.  
2. In te stemmen met bijgaande Uitvoeringsovereenkomst, waarin Holland Rijnland in 

het kader van het Regionaal Groenprogramma uit het Regionaal Investeringsfonds 
(RIF) € 715.122 aan cofinanciering voor de uitvoering van 13 projecten toezegt voor 
de periode 2017-2021 voor de volgende projecten: 

a. Boterhuispolder     Teylingen  € 166.000 
b. Waterpoort Sassenheim   Teylingen  €   81.250 
c. Belevingsroute Kaas  Zoeterwoude  €   12.000 
d. Bijenerven/groene daken  Zoeterwoude  €   30.000 
e. Groene infrastructuur Rijndijk Zoeterwoude  €   57.500 
f. Elfenbaan    Zoeterwoude  €   57.753 
g. Laantje van Van Wissen  Voorschoten  €   22.619 
h. Stenen brug Duivenvoorde  Voorschoten  €   25.000 
i. Wandelpad Oegstgeesterkanaal  Oegstgeest  €   13.750 
j. De Bult fase 2    Kaag en Braassem €   20.000 
k. Sleepboothaven    Leiden   €   48.750 
l. Korte Vliet/Hooghkamerpark  Leiden   € 134.250 
m. Fietspad naar Zee     Katwijk   €   46.250  

3. Te besluiten om de projecten op de B lijst aan te houden als potentieel te realiseren 
projecten, die door middel van een addendum in een later stadium mogelijk 
toegevoegd kunnen worden.  

4. Portefeuillehouder Natuur en Landschap te mandateren om wijzigingen van 
ondergeschikt belang in de Uitvoeringsovereenkomst te verwerken en vast te stellen.  

5. Voorstel ter kennisname aan te bieden aan het portefeuillehoudersoverleg 
Leefomgeving.  
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Inleiding: 
Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft 17 februari 2010 het Regionaal 
Groenprogramma 2010-2020 vastgesteld. Het Groenprogramma bevat een visie, 
doelstellingen en een uitvoeringsstrategie. Dit is het programma op basis waarvan 
Holland Rijnland de € 20 miljoen besteedt, die in het Regionaal Investeringsfonds 
beschikbaar is gesteld voor ‘de realisatie van het Regionale Groenprogramma’. Het 
Regionaal Groenprogramma is de basis voor het afsluiten van 
uitvoeringsovereenkomsten tussen Holland Rijnland en de clustervertegenwoordigers.  
In 2016 is het groenprogramma geëvalueerd. De conclusie was dat he programma 
effectief is. Naar aanleiding van de evaluatie zijn vooraarden voorverantwoording 
aangepast. Deze zijn in deze uitvoeringsovereenkomst verwerkt. In de projecten is naar 
aanleiding van besluitvorming in het Algemeen Bestuur extra aandacht besteed aan de 
realisatie van biodiversiteit. 
De projecten sluiten aan op de doelstellingen van het gebiedsprogramma Leidse 
Ommelanden.  
Op basis van de uitkomsten van de evaluatie van het Regionaal Groenprogramma is 
gekozen voor een compacte overeenkomst. 
 
Beoogd effect: 
Realisatie van de doelstellingen van het Regionaal Groenprogramma door de uitvoering 
van strategische groenprojecten mede te financieren.  
 
Argumenten:  
1.1 Voor 13 projecten wordt cofinanciering aangevraagd. 
Het cluster Leidse Ommelanden vraagt voor 13 projecten cofinanciering in het kader van 
het Regionaal Groenprogramma. In bijlage 1 is een overzicht van alle projecten 
opgenomen.  
 
2.1  Regionaal belang is getoetst. 
Negen van de dertien projecten maken deel uit van het Uitvoeringsprogramma Leidse 
Ommelanden 2014-2020. Deze projecten zijn hierin opgenomen, omdat ze een regionaal 
karakter hebben. De projecten dragen bij aan het realiseren van groene stad-land 
verbindingen. De projecten Historische Sleepboothaven Leiden en Korte 
Vliet/Hooghkamerpark zijn nog in procedure bij de Leidse Ommelanden. In de ROTIK ’s is 
het regionaal belang uitgewerkt. 
Het project Stenen Brug Duivenvoorde is een uitwerking van het opknappen van het park 
Duivenvoorde. Dit project is opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst Duin-Horst 
weide2012-2016. Het park Duivenvoorde heeft een belangrijke recreatieve functie in de 
groenzone tussen de Leidse en Haagse agglomeratie. De keuze is nu gemaakt geen 
nieuwe overeenkomst meer op te stellen voor het cluster Duin-Horst Weide 
Het project fietspad naar Zee in Katwijk is opgenomen in deze Uitvoeringsovereenkomst 
Leidse Ommelanden 2017-2021. Het project is nu in deze overeenkomst opgenomen, 
omdat planologische belemmeringen uit de weg genomen zijn en het project 
uitvoeringsgereed is. Het project wordt terug getrokken uit de Uitvoeringsovereenkomst 
Veenweiden en Plassen 2012-2016. 
Het project Laantje van Van Wissen ontvangt een bijdrage uit provinciale middelen voor 
de Duivenvoorde Corridor en maakt daarom geen deel uit van het Uitvoeringsprogramma 
2014-2020 Leidse Ommelanden. Het Laantje van Van Wissen voegt een ontbrekende 
schakel toe in het wandel-en fietsnetwerk tussen Voorschoten, Wassenaar en Leiden. 
 
2.2 Realisatie van projecten draagt bij aan realisatie doelstellingen Regionaal 

Groenprogramma. 
De projecten komen in aanmerking voor cofinanciering, omdat deze van strategisch 
regionaal belang zijn en een aanzienlijke bijdrage leveren aan het realiseren van de 



 

doelstellingen van het Groenprogramma. Deze projecten voldoen hieraan, door het 
verbeteren van het recreatief fiets- en wandelroutenetwerk, het realiseren van groene 
stad-platteland verbindingen, realisatie van biodiversiteit en het vergroten van de 
belevingswaarde van het landelijk gebied.  
 
2.3  Cofinanciering voldoet aan de criteria in het Regionaal Groenprogramma. 
Voor de toekenning van cofinanciering, hebben de betrokken gemeenten voor de 
projecten zogenaamde ROTIK’s ingevuld. Dit zijn projectbladen, waarin de 
projectomschrijving, de planning van het project en een realistische kostenraming is 
opgenomen. Op basis van de ROTIK’s en de ingevulde toetsingsmatrix (Bijlage 2) komt 
naar voren, dat de projecten binnen de planperiode uitgevoerd kunnen worden. 
 
2.4 In het RIF is voldoende geld beschikbaar voor de reservering van een totaalbedrag 

van maximaal € 715.122 
Voor het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 is 20 miljoen euro beschikbaar. Bij de 
evaluatie 2016 is de stand van zaken opgemaakt. De toegezegde en deels vastgestelde 
regionale bijdrage bedraagt € 9.799.340. In het RIF is nog € 10.200.660 beschikbaar voor 
het uitvoeren van het Regionaal Groenprogramma.  
In 2018 wordt een begin gemaakt met het bezien hoe de resterende middelen van het 
Regionaal Groenprogramma besteed gaan worden. De recente ontwikkelingen rond 
stimuleren waterrecreatie (Drecht- en Rijn-Rotte Vlietdoorsteek en Haarlemmertrekvaart) 
doorsteken en Nationaal Park Hollandse Duinen kunnen hierbij betrokken worden. De 
planvormingsfase van deze projecten is dan grotendeels afgerond en de uitvoeringsfase 
kan aan de orde komen Een optie is een nieuwe uitvraag voor de tranche 2019-2021 op 
deze thema’s te richten.  
 
3.1 B lijst maakt efficiënte aanpassing overeenkomst mogelijk 
In overleg met de Leidse Ommelanden is een B-lijst van projecten opgesteld. De 
realisatie van deze projecten in de planperiode is nog onzeker. Oorzaken zijn 
planologische procedures, grondverwerving of onduidelijkheid over financiële middelen. 
Deze projecten kunnen indien meer zekerheid bestaat over realisatie, middels 
besluitvorming in het Dagelijks Bestuur met een addendum worden toegevoegd. 
Op de B-lijst zijn opgenomen: 
Teylingen 

 Ruïne van Teylingen 
 Landschapspark Roodemolenpolder 

Voorschoten 
 Realisatie voetgangersbrug over spoorlijn, verbinding Duivenvoorde-de Horsten 
 Vergroening aangrenzend weidegebied park Duivenvoorde 

Kaag en Braassem 
 Tulpen vertellen 

Leiden 
 Oostvlietpolder fase 3 
 Stadsrand Stevenshof 

Leiderdorp 
 Groene Inrichting omliggend gebied Informatiecentrum A-4 

Katwijk 
 Valkenburgse  Meer 

   
 
4.1 Portefeuillehouder natuur en landschap ondertekent Uitvoeringsovereenkomst. 
De portefeuillehouder natuur en landschap heeft een rol bij de voortgang en monitoring 
van de projecten en is in die zin de aangewezen persoon om ook de overeenkomst 
namens Holland Rijnland te ondertekenen. Wanneer de portefeuillehouder wijzigingen 



 

van ondergeschikt belang kan verwerken, kan de overeenkomst efficiënt worden 
uitgevoerd.  
De betrokken gemeenten mandateren de clustervertegenwoordiger de heer P. Dirkse  de 
overeenkomst te ondertekenen. 
 
5.1 Portefeuillehouders worden geïnformeerd  
Het vaststellen van de Uitvoeringsovereenkomst is een bevoegdheid van het DB. Het is 
van belang dat de portefeuillehouders op de hoogte zijn van de uitvoering van het 
regionaal Groenprogramma. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 RIF-gelden kunnen alleen besteed worden in gemeenten die in 2007 onderdeel 

uitmaakten van Holland Rijnland. 
Gemeenten van het voormalige Rijnstreekberaad en voormalig Jacobswoude dragen niet 
bij aan het Regionaal Investeringsfonds en kunnen dus ook geen aanspraak maken op de 
middelen in dit fonds.  
 
Financiën:  
Deze UO vraagt een reservering aan cofinanciering van maximaal € 715.122. Binnen de 
middelen van het Regionaal Groenprogramma is dit bedrag beschikbaar. 
 
Communicatie: 
De communicatie over de projecten ligt bij de gemeenten 
Bij afsluiting van de Uitvoeringsovereenkomst zal in samenwerking met de gemeente 
Leiden een persbericht worden opgesteld.  
 
Evaluatie: 
De Uitvoeringsovereenkomst voorziet in een (half)jaarlijkse rapportage. Deze zullen ter 
kennisname aan het PHO Leefomgeving worden aangeboden.  
 
Bijlagen: 

1. ROTIK’s van opgenomen projecten in Uitvoeringsovereenkomst 
2. Toetsingstabel uitvoeringsgereedheid projecten 
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