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De raad besluit:
in te stemmen:
a met het Meerjaren OntwikkelingsPlan stedelijke vernieuwing voor de periode 20052009 (MOP2) inclusief de daarbij behorende bodemmodule, met in achtneming van
de additionele financiering van de bodemmodule, zoals die tot stand komt uit daartoe
te ondernemen acties van het college;
b met indiening van het MOP2 en de bodemmodule bij de provincie Zuid Holland;
c met het beschikbaar houden van de geoormerkte ISV 1 middelen voor de volgende
ISV periode.

Kerngegevens
Aanleiding
De huidige ISV periode loopt 1 januari 2005 af. Begin maart 2004 heeft de provincie
Zuid-Holland bekend gemaakt dat Alphen aan den Rijn ook voor de tweede ISV-periode
(2005-2009) als programmagemeente wordt aangemerkt. Hieraan heeft de provincie
een indicatief budget van € 1.300.000,-- verbonden. Daarbij is aangegeven dat de
bodembudgetten en de ISV-budgetten in de tweede periode worden aangemerkt als
ontschotte budgetten.
Grondslag
Provinciaal ISV beleid 2005-2009.
Te bereiken doel / te nemen maatregel
Komen tot een vervolg op de eerste ISV periode.
Motivering
Om aanspraak te kunnen maken op het door de provincie ter beschikking gestelde
indicatieve budget voor het tweede ISV-tijdvak dient de gemeente Alphen aan den Rijn
een nieuw Meerjaren OntwikkelingsPlan (MOP) op te stellen. Aangezien het indicatieve
bodembudget niet toereikend is voor de uitvoering van de bodemmodule heeft nader
overleg met de provincie plaatsgevonden. Tijdens het laatste overleg met de provincie
Zuid-Holland zijn afspraken gemaakt over de acties die ondernomen worden met het oog
op de financiële knelpunten rondom de bodemmodule.
Partijen vinden het niet wenselijk dat de ISV-budgetten geheel dan wel grotendeels
moeten worden aangewend voor bodemsanering en nazorg. De uitkomsten van deze
acties zullen echter nog enige tijd op zich laten wachten.
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Voor de volgende ISV periode 2005-2009 wordt voorgesteld opnieuw een aanvraag in
te dienen bij de provincie voor gelden stedelijke vernieuwing in aanvulling op de
geoormerkte middelen stedelijke vernieuwing.
Gezien de nog resterende opgave in de huidige ISV-buurten en de beperkte, beschikbare
financiën wordt een voortzetting van de eerder in het kader van het MOP 1 in gang
gezette lijn wenselijk geacht.
Beslag op / verkrijging van middelen
Er wordt niet verzocht om extra middelen aan de gemeenteraad. Voorgesteld wordt ISV
1 middelen voor na 2004 volgens onderstaand overzicht beschikbaar te houden.
€

Beschikbare budget voor de periode ISV 2
Reserve periode ISV 1
Nog besteedbare provinciale gelden periode ISV 1
Totaal beschikbaar voor periode ISV 1
Totaal verplichtingen
Minimaal beschikbaar periode ISV 2

€
5.850.000,-500.000,-6.350.000,-5.515.000,-835.000,--

In dit overzicht zijn de middelen welke bij de provincie worden aangevraagd voor de
volgende ISV periode niet opgenomen.
Objectgegevens
Voor dit besluit niet nodig.
Gewaarmerkte bijlage(n)
I Meerjaren OntwikkelingsPlan ISV voor de periode 2005-2009;
II Bodemmodule ISV-2.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2005.
De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn,
de griffier,

de voorzitter,
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