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Geachte heer, mevrouw,
Het HSL/A4 informatiecentrum aan de Bospolder 11 in Leiderdorp wordt een
Groene Hart Centrum. Een belangrijk deel van de verandering betreft de
herinrichting van de openbare ruimte rond het centrum. In deze brief informeren
wij u over de voortgang van het project.
Uitvoeringskrediet & Bestemmingsplan
Op 20 april 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeringskrediet voor
de inrichting van de buitenruimte van het Groene Hart Centrum. Met dit krediet
kunnen we de openbare ruimte opnieuw inrichten en investeren in de
informatievoorziening over het Groene Hart.
Op 25 mei 2020 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Er is
geen beroep tegen het bestemmingsplan ingediend. Dit betekent dat het
bestemmingsplan onherroepelijk is en dat de plannen voor de buitenruimte en het
gebouw volgens het bestemmingsplan uitgevoerd kunnen worden.
Aanbesteding & start werkzaamheden
De aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van het werk is recent afgerond.
Gebr. van der Poel uit Oud Ade gaat het werk uitvoeren. De aannemer zal op 4
januari 2021 starten met de werkzaamheden. Gebr. van der Poel zal de
omwonenden en direct belanghebbenden voorafgaand aan de werkzaamheden
nader daarover informeren. Ook zal de aannemer aangeven wie contactpersoon is
bij vragen en/of klachten over de uitvoering van het werk.
Uit nader onderzoek is naar voren gekomen dat de ondergrond erg slap is. Dit wordt
veroorzaakt door een dikke veenlaag in de ondergrond. Hierdoor moet er
voorafgaand aan de aanleg gedurende enkele maanden voorbelasting plaatsvinden.
Dit zorgt voor een langere uitvoeringsperiode. De gemeente is dan ook blij dat de
subsidieregeling van de Oude Rijnzone met een jaar is verlengd tot en met 31
december 2021. De werkzaamheden van de aannemer zullen voor het einde van
2021 afgerond zijn.

Doordat we te maken hebben met extra kosten als gevolg van de voorbelasting
hebben we keuzes moeten maken met betrekking tot de inrichting. De extra brug
naar de uitkijktoren is vervallen.
Fietspad en fietsonderdoorgang
Het fietspad vanaf de fietsonderdoorgang onder de N446 naar de huidige
aansluiting is ook buiten de huidige aanbestedingsprocedure gehouden. Wij hebben
hiertoe besloten vanwege de toegenomen aanlegkosten, de nog niet verleende
toestemming van Rijkswaterstaat en de nog niet verleende vergunning van het
Hoogheemraadschap van Rijnland. Wij willen dit gedeelte van het fietspad vanwege
de verkeersveiligheid en de recreatieve doelstellingen graag alsnog realiseren. Wij
verwachten binnen enkele maanden de benodigde toestemming en vergunning te
krijgen. Daarnaast wordt in de komende periode gezocht naar aanvullende
financiering om dit gedeelte te kunnen realiseren. Als er voldoende financiële
middelen beschikbaar zijn en de benodigde toestemming en vergunning zijn
ontvangen zal de aanleg van de onderdoorgang en het fietspad langs de N446 met
een nieuwe aanbestedingsprocedure worden opgestart.
Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief of het project? Neemt u dan contact op met
Hubrecht van der Marel (projectondersteuner) via h.van.der.marel@leiderdorp.nl of
met mij via j.boot@leiderdorp.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar op 071-5458500.
Meer informatie over het Groene Hart Centrum kunt u vinden op de projectwebsite
via www.leiderdorp.nl/groenehartcentrum.
Met vriendelijke groet,
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