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BEHEERSVERORDENING REGIONAAL INVESTERINGSFONDS HOLLAND RIJNLAND (RIF) 
 
 
 
Het Algemeen Bestuur Holland Rijnland, 

 

Overwegende dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen met betrekking tot instelling 

van het Regionaal investeringsfonds en met betrekking tot het verstrekken van financiële 

bijdragen uit het Regionaal investeringsfonds; 

 

Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland; 

 

Gelet op de overeenkomst Regionale investeringsstrategie Holland Rijnland van  

19 december 2007; 

 

Gelezen de voorstellen van het Dagelijks Bestuur van 16 augustus 2007 en 

22 november 2007; 

 

Gelezen de wijzigingsvoorstellen van het Dagelijks Bestuur van 3 december 2010; 

 

Gelet op de overeenkomst Aanvullende Bijdrage regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland 

(actualisatie juni 2013) 

 

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 4 juli 2013. 

 

B E S L U I T 

 

vast te stellen de volgende: 

 

Beheersverordening Regionaal investeringsfonds Holland Rijnland 

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1 Begrippen 

In deze Verordening wordt verstaan onder 

a. Algemeen Bestuur: algemeen bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland; 

b. Dagelijks Bestuur: dagelijks bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland; 

c. Deelnemende gemeenten: de twaalf gemeenten die op 1 januari 2008 deelnemen aan 

het Samenwerkingsorgaan; 

d. Fonds: Regionaal investeringsfonds Holland Rijnland, zijnde het totaal aan financiële 

middelen dat door de Deelnemende gemeenten gestort zal worden en de daarbij te 
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ontvangen rente die als financiële bijdrage kunnen worden ingezet voor de vijf in de 

Overeenkomst Regionale investeringsstrategie genoemde projecten, welke financiële 

middelen als positief saldo worden bijgeschreven op een afzonderlijk voor dit doel door 

het Samenwerkingsorgaan aangehouden – voor zover mogelijk – rentedragende 

bankrekening; 

e. Overeenkomst Regionale investeringstrategie: Overeenkomst van de Deelnemende 

gemeenten en het Samenwerkingsorgaan van 19 december 2007; 

f. Medeoverheden: provincies of het Rijk, voor zover zij de kosten dragen van en 

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en afwikkeling van één van de vijf Regionale 

Projecten of een deel van een Regionaal Project; 

g. Portefeuillehoudersoverleg: overleg volgens het instellingsbesluit portefeuillehouders-

overleggen samenwerkingsorgaan Holland Rijnland; 

h. Programma: programma Regionale investeringsstrategie, een apart hoofdstuk in de 

begrotingen en jaarrekeningen van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland in de 

periode 2008 tot en met 2024 met inbegrip van de door het Algemeen Bestuur 

vastgestelde concretiserende omschrijving van het desbetreffende Regionale Project; 

i. Projectovereenkomst: overeenkomst tussen het Samenwerkingsorgaan en een 

Medeoverheid over de uitvoering van een Regionaal Project en de verstrekking van 

financiële bijdragen daarvoor uit het Fonds door het Samenwerkingsorgaan; 

j. Regio: geografische werkgebied van het Samenwerkingsorgaan per 1 januari 2008; 

k. Regionaal Project: samenhangende geheel van activiteiten, waarvoor een financiële 

bijdrage uit het Fonds kan worden verstrekt; 

l. Regionaal groenprogramma: door het Algemeen Bestuur in het kader van de uitvoering 

van de Regionale Structuurvisie vast te stellen programma waarin projecten staan 

opgenomen die worden uitgevoerd met als doel de groenstructuur en de blauwe 

onderlegger van de regio te versterken; 

m. Samenwerkingsorgaan: samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 

 
Artikel 2 Doelstelling Fonds en activiteiten waarvoor financiële 

bijdragen kunnen worden verstrekt 

1. Het Fonds heeft tot doel het verstrekken van financiële bijdragen aan Medeoverheden, 

de Deelnemende gemeenten en de door hen met het oog op de uitvoering van een 

Regionaal Project opgerichte en door het Algemeen Bestuur aangewezen 

rechtspersonen in de uitvoeringskosten die verbonden zijn aan de uitvoering van vijf 

Regionale Projecten in het gebied van de Regio: 

a. de Rijnlandroute (de wegverbinding tussen de A4 en A44 tot aan 

Katwijk/aansluiting N441); 

b. Hoogwaardig openbaar vervoer-netwerk Zuid-Holland Noord (HOV-net ZHN); 

c. Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (POG); 

d. De versterking van de Greenport Duin- en Bollenstreek;
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e. de realisatie van het Regionale groenprogramma (inclusief projecten in het 

Groene Hart). 

2. De met deze Regionale Projecten verband houdende activiteiten waarvoor een financiële 

bijdrage kan worden verleend, worden geconcretiseerd in Programma’s overeenkomstig 

het bepaalde in artikel 8 van deze Verordening. 

 
Artikel 3 Reikwijdte van de Verordening 

1. Financiële bijdragen voor kosten in verband met Regionale Projecten als bedoeld in 

artikel 2, eerste lid onder a tot en met c kunnen uitsluitend worden verstrekt aan 

Medeoverheden. 

2. Financiële bijdragen voor kosten in verband met Regionale Projecten als bedoeld in 

artikel 2, eerste lid, onder d en e, kunnen uitsluitend worden verstrekt aan 

Medeoverheden, Deelnemende gemeenten en de door hen met het oog op de uitvoering 

van een Regionaal Project opgerichte en door het Algemeen Bestuur aangewezen 

rechtspersonen. 

3. Besluiten ter uitvoering van deze Verordening worden genomen door het Dagelijks 

Bestuur tenzij in deze Verordening anders is bepaald.  

 

Hoofdstuk 2 Regionaal investeringsfonds 

Artikel 4 Instelling Fonds 

1. Met ingang van 1 januari 2008 is er een Fonds, aangeduid als “Regionaal 

investeringsfonds”.  

2. Het Fonds wordt gevormd door vaste jaarlijkse bijdragen van de Deelnemende 

gemeenten zoals beschreven in bijlage 1. 

 
Artikel 5 Inkomsten van het Fonds  

De inkomsten van het Fonds zijn: 

a. de bijdragen zoals vermeld in de bijlage bij artikel 4, tweede lid, en 

b. renteopbrengsten die aan het Fonds worden toegevoegd. 

 
Artikel 6 Beheer en voeding van het Fonds 

1. Het Fonds wordt beheerd door het Dagelijks Bestuur. 

2. Voor de periode 2008 tot en met 2024 wordt een apart hoofdstuk ‘Regionale 

investeringsstrategie’ opgenomen in de begrotingen en jaarrekeningen van het 

Samenwerkingsorgaan. 

3. De Deelnemende gemeenten storten in de periode genoemd in het tweede lid hun 

jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het Fonds zoals beschreven in bijlage 1 bij deze 

Verordening, voor 1 april van het betreffende jaar. 
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4. Bij het geheel of gedeeltelijk verschuldigd blijven van tijdige betaling van de 

gemeentelijke bijdrage aan het Fonds, is over de periode van het verzuim wettelijke 

rente verschuldigd. 

5. De beheerskosten van het Fonds komen ten laste van het Samenwerkingsorgaan. 

 
 
Artikel 7 Uitgaven van het Fonds 

1. Ten laste van het Fonds komen financiële bijdragen die worden verleend ten behoeve 

van de in artikel 2, eerste lid omschreven doelstelling van het Fonds in de periode 2008 

tot en met 2022 tot een maximum van 142,5 miljoen euro ten behoeve van de 

uitvoeringskosten van de vijf Regionale Projecten genoemd in artikel 2. 

2. De op grond van deze Verordening door het Fonds te verstrekken financiële bijdragen 

zijn verdeeld over de vijf Regionale Projecten. 

3. De financiële bijdrage van het Fonds aan een Regionaal Project als bedoeld in artikel 2, 

eerste lid, aanhef en onder a tot en met c, van deze Verordening beloopt maximaal 

eenderde van de met een Regionaal Project gemoeide uitvoeringskosten tot een 

maximum van 75 miljoen euro. 

4. Ten behoeve van het Regionaal Project als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en 

onder a wordt geen financiële bijdrage ten laste van het Fonds voldaan zolang niet is 

voldaan aan alle voorwaarden, vermeld in de motie zoals die door het Algemeen 

Bestuur is aangenomen op 28 maart 2007 en welk motie als bijlage 2 aan deze 

Beheersverordening is gehecht. 

5. Ten behoeve van het Regionaal Project als bedoeld in artikel 2, eerste lid , aanhef en 

onder a wordt het Regionaal Investeringsfonds met twee jaar verlengd, zijnde tot en 

met 2024. 

6. Ten behoeve van het Regionaal Project als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en 

onder d wordt 10 miljoen euro gereserveerd. 

7. Ten behoeve van het Regionaal Project als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en 

onder e wordt 20 miljoen euro gereserveerd. 

8. Bij wijze van indexering kunnen de in dit artikel genoemde bedragen worden verhoogd 

met de opgebouwde rente van het Fonds. 

 
Artikel 8 Programma Regionale investeringsstrategie 

1. Het Algemeen Bestuur stelt per Regionaal Project uiterlijk op 1 januari 2012 een 

Programma vast, waarin de in artikel 2 bedoelde activiteiten waarvoor de financiële 

bijdrage wordt verleend nader worden omschreven. 

2. In het Programma worden per Regionaal Project de volgende onderdelen beschreven: 

a. doelstellingen, 

b. context, 
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c. inhoudelijke eisen aan het Regionaal Project, waaronder de concreet te verrichten 

activiteiten (en de voor de onderscheiden activiteiten beschikbare maximale 

bedragen), 

d. maatregelen, 

f. planning, en 

g. wijze van financiering. 

 

3. Specifiek onderdeel van de in het tweede lid sub c van dit artikel beschreven 

inhoudelijke eisen aan het project zijn de eisen die worden gesteld aan inpassing van 

het Regionaal Project in het landschap. In ieder geval bij de infrastructuurprojecten zal 

het Dagelijks Bestuur in het Programma de inpassingseisen voor deze Regionale 

Projecten nader beschrijven.  

4. Het Dagelijks Bestuur gaat in geen geval over tot de voorbereiding van een 

Projectovereenkomst of de voorbereiding van verstrekking van enige financiële bijdrage 

ten laste van het Fonds, voordat een Programma voor het desbetreffende Regionaal 

Project is vastgesteld. Het Programma dient als uitgangspunt voor de inhoud van de 

Projectovereenkomst. 

5. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om binnen de ruimte die een Programma hem daartoe 

laat, nadere invulling te geven aan deelprojecten. 

 

Hoofdstuk 3 Financiële bijdragen aan Regionale Projecten als bedoeld in 
artikel 2, eerste lid onder a tot en met c 

Artikel 9 Inhoud en Voorbereiding van de Projectovereenkomst  

1. Ten behoeve van de uitvoering van een Regionaal Project als bedoeld in artikel 2, eerste 

lid, a tot en met c stellen het Dagelijks Bestuur en de betrokken Medeoverheid 

gezamenlijk een Projectovereenkomst op, met inachtneming van het bepaalde in de 

leden 2 tot en met 11. 

2. De Projectovereenkomst regelt de verstrekking van de financiële bijdrage ten laste van 

het Fonds, waaronder begrepen de wijze van berekening van de bijdrage, de maximaal 

te verstrekken bijdrage, de bevoorschotting, uitbetaling, verrekening en aan de 

verstrekking van financiële bijdragen voor de Medeoverheid verbonden 

verantwoordingsverplichtingen. 

3. De Projectovereenkomst legt de Medeoverheid de verplichting op tot uitvoering van het 

Regionaal Project en beschrijft zo nauwkeurig mogelijk de activiteiten die in dat verband 

moeten worden uitgevoerd door de Medeoverheid, de termijnen waarbinnen de 

activiteiten moeten zijn verricht en de gevolgen van overschrijding van die termijnen te 

allen tijde voor rekening van de betrokken Medeoverheid blijven en nader te bepalen 

uitvoerende partijen. 
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4. De Projectovereenkomst bevat een bepaling over restitutie van de financiële bijdrage uit 

het Fonds in het geval het Regionaal Project, ondanks de in derde lid opgenomen 

verplichting, niet binnen de afgesproken termijn gerealiseerd wordt. 

5. De Projectovereenkomst regelt de voorwaarden voor en de wijze van wijziging van de 

financiële bijdrage in verband met de situatie als bedoeld in artikel 7, zevende lid, van 

deze Verordening. 

6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, stelt de Projectovereenkomst buiten twijfel 

dat het Samenwerkingsorgaan zich beperkt tot verstrekking van een vaste, in de 

Projectovereenkomst vastgestelde, financiële bijdrage, en dat alle risico’s en 

onvoorziene zaken die zich voor, tijdens en na de uitvoering van het Regionaal Project 

zouden kunnen voordoen (inclusief veranderingen in prijspeil voor zover niet bestreken 

door de in artikel 7, zesde lid van deze Verordening bedoelde voorziening) te allen tijde 

voor rekening van de betrokken Medeoverheid blijven. 

7. De Projectovereenkomst regelt dat kosten van activiteiten voor zover deze door de 

Medeoverheid kunnen worden teruggevorderd op grond van de Wet op het BTW-

compensatiefonds of de Wet op de omzetbelasting 1968 worden betrokken bij de 

bepaling van de Uitvoeringskosten en derhalve niet in aanmerking komen voor een 

financiële bijdrage. 

8. De Projectovereenkomst is inhoudelijk en financieel in overeenstemming met het 

Programma(onderdeel) waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft. 

9. Het Dagelijks Bestuur inventariseert de financiële consequenties die de verstrekking van 

de financiële bijdrage heeft voor het beheer van het Fonds gedurende de resterende 

looptijd. 

10. Het Dagelijks Bestuur vraagt advies aan de betrokken vakinhoudelijke 

Portefeuillehoudersoverleggen en het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen 

alvorens het Algemeen Bestuur van advies te dienen betreffende het aangaan van de 

Projectovereenkomst. 

11. Het Dagelijks Bestuur legt de ontwerp-Projectovereenkomst ter finale beoordeling voor 

aan het Algemeen Bestuur, tezamen met een overzicht van alle financiële consequenties 

die het aangaan van de Projectovereenkomst heeft voor het beheer van het Fonds 

gedurende de resterende looptijd en de adviezen van de Portefeuillehoudersoverleggen. 

 

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen 

Artikel 10 Niet voorziene gevallen 

In gevallen waarin deze Verordening niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur. 
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Artikel 11 Rekening en verantwoording van het Fonds 

Het Dagelijks Bestuur legt jaarlijks aan het Algemeen Bestuur door middel van de 

jaarrekening verantwoording af over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de inkomsten 

en uitgaven van het Fonds. 

 

Artikel 12 Looptijd van het Fonds 

1. Het Samenwerkingsorgaan houdt het Fonds in beginsel aan voor de periode van 

1 januari 2008 tot en met 31 december 2024. 

2. Mocht ná 31 december 2025 geen sprake zijn van een positief saldo van de 

bankrekening die ten behoeve van het Fonds is aangehouden en evenmin sprake zijn 

van nog verschuldigde financiële bijdragen van de Deelnemende gemeenten zoals 

bedoeld in de artikelen 4 en 6, dan zullen de afspraken over het Fonds eindigen en zal 

de voor dat Fonds aangehouden bankrekening onverwijld worden opgeheven. 

3. Mocht ná 31 december 2025 sprake zijn van een positief saldo van de bankrekening die 

ten behoeve van het Fonds is aangehouden of sprake zijn van nog verschuldigde 

financiële bijdragen van de Deelnemende gemeenten zoals bedoeld in de artikelen 4 en 

6, dan gaat het Algemeen Bestuur over tot incassering van de nog verschuldigde 

financiële bijdragen, welke eventuele incasseringen zijn voltooid door bijschrijven op de 

ten behoeve van het Fonds aangehouden bankrekening. In uitzonderlijke gevallen kan 

het Algemeen Bestuur besluiten om van incassering van nog verschuldigde financiële 

bijdragen af te zien. Ná voltooiing van de incassering op de voor het Fonds 

aangehouden bankrekening, zullen de afspraken over het Fonds eindigen waarbij de 

voor dat Fonds aangehouden bankrekening wordt opgeheven, met betaling van het 

alsdan positieve saldo van die bankrekening aan de Deelnemende gemeenten naar rato 

van de door hun gestorte financiële bijdrage zoals bedoeld in bijlage 1 bij artikel 4. Het 

Algemeen Bestuur stelt hiervoor zonodig de nodige regels. 

 
Artikel 13 Tussentijds onderzoek naar inkomsten en te verwachten 

uitgaven van het Fonds 

1. Het Algemeen Bestuur beoordeelt in 2012 de werking van de Verordening. 

2. Daartoe voert het Dagelijks Bestuur onderzoek uit betreffende de (financiële) gevolgen 

voor het Fonds van: 

a. de mogelijk opgetreden vertraging in de vaststelling van één of meer 

Programma’s als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Verordening; het 

Algemeen Bestuur oordeelt op basis van onderzoek dat het Dagelijks Bestuur 

daartoe heeft uitgevoerd of er een reëel uitzicht bestaat op realisatie van een 

Programma voor 1 januari 2023;  

b. de mogelijk opgetreden vertraging in de uitvoering van één of meer Regionale 

Projecten waarvoor Programma’s als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de 

Verordening zijn vastgesteld, maar waarvoor nog geen Projectovereenkomst is 

aangegaan; in dat geval beoordeelt het Algemeen Bestuur op basis van het 
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verrichtte onderzoek door het Dagelijks Bestuur tevens of er een reëel uitzicht 

bestaat op een Projectovereenkomst die voorziet in afronding van het Regionaal 

Project voor 1 januari 2023; 

c. de mogelijk opgetreden vertraging of uitstel in de uitvoering van één of meer 

Regionale Projecten waarvoor reeds een Projectovereenkomst met een 

Medeoverheid is aangegaan; 

d. de noodzaak van een wijziging van de door iedere gemeente jaarlijks te leveren 

financiële bijdrage aan het Fonds, overeenkomstig de systematiek van bijlage 1 

bij artikel 4, in verband met wijzigingen van de voor de periode 2008-2020 

geraamde kengetallen ten aanzien van nieuwbouwwoningen en bruto 

vloeroppervlak nieuwbouw kantoren.  

 
Artikel 14 Restitutie bij niet doorgaan Programma of Regionaal Project 

1. Indien uit het onderzoek als bedoeld in artikel 13, tweede lid, aanhef en onder a of b 

van deze Verordening blijkt dat (nog) geen reëel uitzicht bestaat op de vaststelling of 

realisatie van een Programma, respectievelijk afronding van een Regionaal Project voor 

1 januari 2025, kan het Algemeen Bestuur besluiten tot restitutie van het daarmee 

corresponderende deel van het Fonds, inclusief de daarvoor beschikbare rentebaten, 

aan de Deelnemende gemeenten naar rato van de door hun gestorte financiële 

bijdragen zoals bedoeld in bijlage 1 bij artikel 4. 

2. Indien gedurende de looptijd van het Fonds, in de periode na het onderzoek als bedoeld 

in artikel 13, tweede lid, aanhef en onder b van de Verordening door het Algemeen 

Bestuur wordt vastgesteld dat het uitzicht op de vaststelling of realisatie van een 

Projectovereenkomst binnen de resterende looptijd van het Fonds is komen te 

vervallen, zal het Algemeen Bestuur besluiten tot restitutie van het daarmee 

corresponderende deel van het Fonds, inclusief de daarvoor beschikbare rentebaten, 

aan de Deelnemende gemeenten naar rato van de door hun gestorte financiële 

bijdragen zoals bedoeld in bijlage 1 bij artikel 4. 

3. Geen restitutie is mogelijk indien zich de situatie voordoet als bedoeld in artikel 13, 

tweede lid, aanhef en onder c van deze Verordening, tenzij en voor zover de betrokken 

Medeoverheid overgaat tot terugbetaling aan het Samenwerkingsorgaan van het op 

grond van de Projectovereenkomst door het Samenwerkingsorgaan betaalde bedrag. De 

door het Samenwerkingsorgaan in verband met verkrijging van restitutie gemaakte 

kosten worden in mindering gebracht op het aan de gemeenten te restitueren bedrag. 

 
Artikel 15 Wijziging gemeentelijke financiële bijdragen aan het Fonds 

1. Indien de uitkomst van het onderzoek als bedoeld in artikel 13, tweede lid, aanhef en 

onder d van deze Verordening daartoe ten aanzien van één of meer Deelnemende 

gemeenten aanleiding geeft, kan het Algemeen Bestuur ten aanzien van die 

Gemeente(n) besluiten tot verlaging of verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan het 

Fonds als bedoeld in bijlage 1 bij artikel 4 van de Verordening. 
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2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid zal ingaan per 1 januari 2014. 

3. Het Algemeen Bestuur kan alleen besluiten tot verlaging van de financiële bijdrage van 

een Deelnemende gemeente, indien de betreffende gemeente in 2012 aannemelijk kan 

maken dat ten minste dertig procent van de bouwopgave zoals genoemd in bijlage 1 bij 

artikel 4 van de Verordening niet wordt gerealiseerd door externe oorzaken.  

4. Het Algemeen Bestuur kan alleen besluiten tot verhoging van de bijdrage van een 

Deelnemende gemeente, indien in 2012 redelijkerwijs verwacht mag worden dat de 

betreffende gemeente minstens dertig procent meer zal realiseren van de bouwopgave 

zoals genoemd in bijlage 1 bij artikel 4 van de Verordening. 

5. Indien het Algemeen Bestuur vaststelt dat een verhoging of verlaging van de bijdragen 

van een of meerdere gemeenten aan de orde is zoals in het derde en vierde vijfde lid is 

bedoeld, kan het eerst na consultering van de gemeenteraden van de Deelnemende 

gemeenten besluiten tot verlaging of verhoging van de jaarlijkse bijdragen aan het 

Fonds.  

6. Het Algemeen Bestuur stelt de wijziging van een financiële bijdrage aan het Fonds zoals 

bedoeld in het eerste lid van dit artikel als volgt vast  

a. bij meerderheidsbesluit van tweederde van het aantal stemmen van de 

Deelnemende gemeenten wanneer het een vertraging of uitstel van een Regionaal 

Project betreft; 

of 

b. bij unanimiteit wanneer het een wijziging betreft in een of meerdere van de 

samenstellende elementen van de verdeelsleutel zoals bedoeld in artikel 13, 

tweede lid onder d. 

 
Artikel 16 Bekendmaking en inwerkingtreding 

1. Het Dagelijks Bestuur maakt de inhoud van de Verordening op de gebruikelijke wijze 

bekend. 

2. De Verordening treedt daags na publicatie in werking. 

 
Artikel 17 Citeertitel 

De Verordening kan worden aangehaald als “Beheersverordening Regionaal 

investeringsfonds”. 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het 

samenwerkingsorgaan Holland Rijnland op 19 december 2007 en gewijzigd in de openbare 

vergadering van het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland op 

17 februari 2010 respectievelijk 23 september 2013. 

 
de secretaris,    de voorzitter, 

(get.)                                            (get.) 
R. van Netten    H.J.J. Lenferink 
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	i. Projectovereenkomst: overeenkomst tussen het Samenwerkingsorgaan en een Medeoverheid over de uitvoering van een Regionaal Project en de verstrekking van financiële bijdragen daarvoor uit het Fonds door het Samenwerkingsorgaan;
	j. Regio: geografische werkgebied van het Samenwerkingsorgaan per 1 januari 2008;
	k. Regionaal Project: samenhangende geheel van activiteiten, waarvoor een financiële bijdrage uit het Fonds kan worden verstrekt;
	l. Regionaal groenprogramma: door het Algemeen Bestuur in het kader van de uitvoering van de Regionale Structuurvisie vast te stellen programma waarin projecten staan opgenomen die worden uitgevoerd met als doel de groenstructuur en de blauwe onderlegger van de regio te versterken;
	m. Samenwerkingsorgaan: samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.
	Artikel 2 Doelstelling Fonds en activiteiten waarvoor financiële bijdragen kunnen worden verstrekt
	a. de Rijnlandroute (de wegverbinding tussen de A4 en A44 tot aan Katwijk/aansluiting N441);
	b. Hoogwaardig openbaar vervoer-netwerk Zuid-Holland Noord (HOV-net ZHN);
	c. Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (POG);
	d. Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM);
	e. de realisatie van het Regionale groenprogramma (inclusief projecten in het Groene Hart).

	Artikel 3 Reikwijdte van de Verordening
	1. Financiële bijdragen voor kosten in verband met Regionale Projecten als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a tot en met c kunnen uitsluitend worden verstrekt aan Medeoverheden.
	2. Financiële bijdragen voor kosten in verband met Regionale Projecten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d en e, kunnen uitsluitend worden verstrekt aan Medeoverheden, Deelnemende gemeenten en de door hen met het oog op de uitvoering van een Regionaal Project opgerichte en door het Algemeen Bestuur aangewezen rechtspersonen.
	3. Besluiten ter uitvoering van deze Verordening worden genomen door het Dagelijks Bestuur tenzij in deze Verordening anders is bepaald. 



	Hoofdstuk 2 Regionaal investeringsfonds
	Artikel 4 Instelling Fonds
	1. Met ingang van 1 januari 2008 is er een Fonds, aangeduid als “Regionaal investeringsfonds”. 
	2. Het Fonds wordt gevormd door vaste jaarlijkse bijdragen van de Deelnemende gemeenten zoals beschreven in bijlage 1.
	Artikel 5 Inkomsten van het Fonds 
	a. de bijdragen zoals vermeld in de bijlage bij artikel 4, tweede lid, en
	b. renteopbrengsten die aan het Fonds worden toegevoegd.

	Artikel 6 Beheer en voeding van het Fonds
	1. Het Fonds wordt beheerd door het Dagelijks Bestuur.
	2. Voor de periode 2008 tot en met 2024 wordt een apart hoofdstuk ‘Regionale investeringsstrategie’ opgenomen in de begrotingen en jaarrekeningen van het Samenwerkingsorgaan.
	3. De Deelnemende gemeenten storten in de periode genoemd in het tweede lid hun jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het Fonds zoals beschreven in bijlage 1 bij deze Verordening, voor 1 april van het betreffende jaar.
	4. Bij het geheel of gedeeltelijk verschuldigd blijven van tijdige betaling van de gemeentelijke bijdrage aan het Fonds, is over de periode van het verzuim wettelijke rente verschuldigd.
	5. De beheerskosten van het Fonds komen ten laste van het Samenwerkingsorgaan.

	Artikel 7 Uitgaven van het Fonds
	1. Ten laste van het Fonds komen financiële bijdragen die worden verleend ten behoeve van de in artikel 2, eerste lid omschreven doelstelling van het Fonds in de periode 2008 tot en met 2022 tot een maximum van 142,5 miljoen euro ten behoeve van de uitvoeringskosten van de vijf Regionale Projecten genoemd in artikel 2.
	2. De op grond van deze Verordening door het Fonds te verstrekken financiële bijdragen zijn verdeeld over de vijf Regionale Projecten.
	3. De financiële bijdrage van het Fonds aan een Regionaal Project als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a tot en met c, van deze Verordening beloopt maximaal eenderde van de met een Regionaal Project gemoeide uitvoeringskosten tot een maximum van 75 miljoen euro.
	4. Ten behoeve van het Regionaal Project als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a wordt geen financiële bijdrage ten laste van het Fonds voldaan zolang niet is voldaan aan alle voorwaarden, vermeld in de motie zoals die door het Algemeen Bestuur is aangenomen op 28 maart 2007 en welk motie als bijlage 2 aan deze Beheersverordening is gehecht.
	5. Ten behoeve van het Regionaal Project als bedoeld in artikel 2, eerste lid , aanhef en onder a wordt het Regionaal Investeringsfonds met twee jaar verlengd, zijnde tot en met 2024.
	6. Ten behoeve van het Regionaal Project als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder d wordt 10 miljoen euro gereserveerd.
	7. Ten behoeve van het Regionaal Project als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder e wordt 20 miljoen euro gereserveerd.
	8. Bij wijze van indexering kunnen de in dit artikel genoemde bedragen worden verhoogd met de opgebouwde rente van het Fonds.

	Artikel 8 Programma Regionale investeringsstrategie
	1. Het Algemeen Bestuur stelt per Regionaal Project uiterlijk op 1 januari 2012 een Programma vast, waarin de in artikel 2 bedoelde activiteiten waarvoor de financiële bijdrage wordt verleend nader worden omschreven.
	2. In het Programma worden per Regionaal Project de volgende onderdelen beschreven:
	a. doelstellingen,
	b. context,
	c. inhoudelijke eisen aan het Regionaal Project, waaronder de concreet te verrichten activiteiten (en de voor de onderscheiden activiteiten beschikbare maximale bedragen),
	d. maatregelen,
	f. planning, en
	g. wijze van financiering.

	3. Specifiek onderdeel van de in het tweede lid sub c van dit artikel beschreven inhoudelijke eisen aan het project zijn de eisen die worden gesteld aan inpassing van het Regionaal Project in het landschap. In ieder geval bij de infrastructuurprojecten zal het Dagelijks Bestuur in het Programma de inpassingseisen voor deze Regionale Projecten nader beschrijven. 
	4. Het Dagelijks Bestuur gaat in geen geval over tot de voorbereiding van een Projectovereenkomst of de voorbereiding van verstrekking van enige financiële bijdrage ten laste van het Fonds, voordat een Programma voor het desbetreffende Regionaal Project is vastgesteld. Het Programma dient als uitgangspunt voor de inhoud van de Projectovereenkomst.
	5. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om binnen de ruimte die een Programma hem daartoe laat, nadere invulling te geven aan deelprojecten.



	Hoofdstuk 3 Financiële bijdragen aan Regionale Projecten als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a tot en met c
	Artikel 9 Inhoud en Voorbereiding van de Projectovereenkomst 
	1. Ten behoeve van de uitvoering van een Regionaal Project als bedoeld in artikel 2, eerste lid, a tot en met c stellen het Dagelijks Bestuur en de betrokken Medeoverheid gezamenlijk een Projectovereenkomst op, met inachtneming van het bepaalde in de leden 2 tot en met 11.
	2. De Projectovereenkomst regelt de verstrekking van de financiële bijdrage ten laste van het Fonds, waaronder begrepen de wijze van berekening van de bijdrage, de maximaal te verstrekken bijdrage, de bevoorschotting, uitbetaling, verrekening en aan de verstrekking van financiële bijdragen voor de Medeoverheid verbonden verantwoordingsverplichtingen.
	3. De Projectovereenkomst legt de Medeoverheid de verplichting op tot uitvoering van het Regionaal Project en beschrijft zo nauwkeurig mogelijk de activiteiten die in dat verband moeten worden uitgevoerd door de Medeoverheid, de termijnen waarbinnen de activiteiten moeten zijn verricht en de gevolgen van overschrijding van die termijnen te allen tijde voor rekening van de betrokken Medeoverheid blijven en nader te bepalen uitvoerende partijen.
	4. De Projectovereenkomst bevat een bepaling over restitutie van de financiële bijdrage uit het Fonds in het geval het Regionaal Project, ondanks de in derde lid opgenomen verplichting, niet binnen de afgesproken termijn gerealiseerd wordt.
	5. De Projectovereenkomst regelt de voorwaarden voor en de wijze van wijziging van de financiële bijdrage in verband met de situatie als bedoeld in artikel 7, zevende lid, van deze Verordening.
	6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, stelt de Projectovereenkomst buiten twijfel dat het Samenwerkingsorgaan zich beperkt tot verstrekking van een vaste, in de Projectovereenkomst vastgestelde, financiële bijdrage, en dat alle risico’s en onvoorziene zaken die zich voor, tijdens en na de uitvoering van het Regionaal Project zouden kunnen voordoen (inclusief veranderingen in prijspeil voor zover niet bestreken door de in artikel 7, zesde lid van deze Verordening bedoelde voorziening) te allen tijde voor rekening van de betrokken Medeoverheid blijven.
	7. De Projectovereenkomst regelt dat kosten van activiteiten voor zover deze door de Medeoverheid kunnen worden teruggevorderd op grond van de Wet op het BTW-compensatiefonds of de Wet op de omzetbelasting 1968 worden betrokken bij de bepaling van de Uitvoeringskosten en derhalve niet in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.
	8. De Projectovereenkomst is inhoudelijk en financieel in overeenstemming met het Programma(onderdeel) waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft.
	9. Het Dagelijks Bestuur inventariseert de financiële consequenties die de verstrekking van de financiële bijdrage heeft voor het beheer van het Fonds gedurende de resterende looptijd.
	10. Het Dagelijks Bestuur vraagt advies aan de betrokken vakinhoudelijke Portefeuillehoudersoverleggen en het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen alvorens het Algemeen Bestuur van advies te dienen betreffende het aangaan van de Projectovereenkomst.
	11. Het Dagelijks Bestuur legt de ontwerp-Projectovereenkomst ter finale beoordeling voor aan het Algemeen Bestuur, tezamen met een overzicht van alle financiële consequenties die het aangaan van de Projectovereenkomst heeft voor het beheer van het Fonds gedurende de resterende looptijd en de adviezen van de Portefeuillehoudersoverleggen.


	Hoofdstuk 4 Overige bepalingen
	Artikel 10 Niet voorziene gevallen
	Artikel 11 Rekening en verantwoording van het Fonds
	Artikel 12 Looptijd van het Fonds
	1. Het Samenwerkingsorgaan houdt het Fonds in beginsel aan voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2024.
	2. Mocht ná 31 december 2025 geen sprake zijn van een positief saldo van de bankrekening die ten behoeve van het Fonds is aangehouden en evenmin sprake zijn van nog verschuldigde financiële bijdragen van de Deelnemende gemeenten zoals bedoeld in de artikelen 4 en 6, dan zullen de afspraken over het Fonds eindigen en zal de voor dat Fonds aangehouden bankrekening onverwijld worden opgeheven.
	3. Mocht ná 31 december 2025 sprake zijn van een positief saldo van de bankrekening die ten behoeve van het Fonds is aangehouden of sprake zijn van nog verschuldigde financiële bijdragen van de Deelnemende gemeenten zoals bedoeld in de artikelen 4 en 6, dan gaat het Algemeen Bestuur over tot incassering van de nog verschuldigde financiële bijdragen, welke eventuele incasseringen zijn voltooid door bijschrijven op de ten behoeve van het Fonds aangehouden bankrekening. In uitzonderlijke gevallen kan het Algemeen Bestuur besluiten om van incassering van nog verschuldigde financiële bijdragen af te zien. Ná voltooiing van de incassering op de voor het Fonds aangehouden bankrekening, zullen de afspraken over het Fonds eindigen waarbij de voor dat Fonds aangehouden bankrekening wordt opgeheven, met betaling van het alsdan positieve saldo van die bankrekening aan de Deelnemende gemeenten naar rato van de door hun gestorte financiële bijdrage zoals bedoeld in bijlage 1 bij artikel 4. Het Algemeen Bestuur stelt hiervoor zonodig de nodige regels.
	Artikel 13 Tussentijds onderzoek naar inkomsten en te verwachten uitgaven van het Fonds
	1. Het Algemeen Bestuur beoordeelt in 2012 de werking van de Verordening.
	2. Daartoe voert het Dagelijks Bestuur onderzoek uit betreffende de (financiële) gevolgen voor het Fonds van:
	a. de mogelijk opgetreden vertraging in de vaststelling van één of meer Programma’s als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Verordening; het Algemeen Bestuur oordeelt op basis van onderzoek dat het Dagelijks Bestuur daartoe heeft uitgevoerd of er een reëel uitzicht bestaat op realisatie van een Programma voor 1 januari 2023; 
	b. de mogelijk opgetreden vertraging in de uitvoering van één of meer Regionale Projecten waarvoor Programma’s als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Verordening zijn vastgesteld, maar waarvoor nog geen Projectovereenkomst is aangegaan; in dat geval beoordeelt het Algemeen Bestuur op basis van het verrichtte onderzoek door het Dagelijks Bestuur tevens of er een reëel uitzicht bestaat op een Projectovereenkomst die voorziet in afronding van het Regionaal Project voor 1 januari 2023;
	c. de mogelijk opgetreden vertraging of uitstel in de uitvoering van één of meer Regionale Projecten waarvoor reeds een Projectovereenkomst met een Medeoverheid is aangegaan;
	d. de noodzaak van een wijziging van de door iedere gemeente jaarlijks te leveren financiële bijdrage aan het Fonds, overeenkomstig de systematiek van bijlage 1 bij artikel 4, in verband met wijzigingen van de voor de periode 2008-2020 geraamde kengetallen ten aanzien van nieuwbouwwoningen en bruto vloeroppervlak nieuwbouw kantoren. 


	Artikel 14 Restitutie bij niet doorgaan Programma of Regionaal Project
	Artikel 15 Wijziging gemeentelijke financiële bijdragen aan het Fonds
	a. bij meerderheidsbesluit van tweederde van het aantal stemmen van de Deelnemende gemeenten wanneer het een vertraging of uitstel van een Regionaal Project betreft;of
	b. bij unanimiteit wanneer het een wijziging betreft in een of meerdere van de samenstellende elementen van de verdeelsleutel zoals bedoeld in artikel 13, tweede lid onder d.

	Artikel 16 Bekendmaking en inwerkingtreding
	1. Het Dagelijks Bestuur maakt de inhoud van de Verordening op de gebruikelijke wijze bekend.
	2. De Verordening treedt daags na publicatie in werking.
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