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Rolbepaling Holland Rijnland

#Kracht15: anders organiseren



AB … december 2014
“Wat is de rol en positie van het huidige 
samenwerkingsverband in de komende jaren?”

– de bestuurlijke ambitie om in het ruimtelijke, economisch- en sociaal 
domein samen te werken;

– het vernieuwen van de gemeenschappelijke regeling, met voor wat 
betreft het fysiek domein een lichter takenpakket en v.w.b. het sociaal 
domein een aangepast takenpakket;

– het inzetten van Holland Rijnland voor gezamenlijke lobby en 
belangenbehartiging (zoals gesprekken met andere overheden) waarbij 
ruimte moet zijn om kansen voor de regio gezamenlijk op te pakken;

– het uitvoeren en afronden van Programma van Afspraken / RIF-
projecten;

– de ambitie van gemeenten om meer op het niveau van de clusters of 
individuele gemeenten samen te werken te faciliteren of te organiseren.
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EK2
EK4



Dia 2

EK2 Daarnaast de uitspraak: “een zelfstandige ambtelijke organisatie, zodanig gehuisvest en voor de bedrijfsvoering ondersteund dat het als 
zelfstandige organisatie herkenbaar blijft”
Erik Kiers; 10-2-2015

EK4 - Inrichting bestuurlijke organisatie (wijziging GR)
- Inrichting organisatie Holland Rijnland (flexibel)
- Bezuinigingsopgave van 25% op inwonerbijdrage (duidelijkheid bij begroting 2016)
Erik Kiers; 10-2-2015



Relatie clusters

• HR heeft rol op afstemming, agendering, 
vertegenwoordiging en als aanspreekpunt voor PZH/Rijk
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Wat betekent dit voor Verkeer en 
Vervoer?

• Rollen Holland Rijnland:

– Platformfunctie (kennisdeling/afstemming)
– Initiatiefrol (kansen, subsidielandschap)
– Lobbyrol/aanjaagfunctie
– Co-financier (via RIF), betrokken bij projecten
– Beleidsafstemming met overige overheden
– Uitvoerende taken
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Taken/activiteiten (Algemeen/uitvoerend)

• Platform/lobby/belangenbehartiging (o.a. AO/PHO)
• RVVP + UP RVVP 
• RVMK (bouw en beheer)
• CVV (regiotaxi)
• Coördinatie BDU
• DVM
• RPV (actieprogramma verkeersveiligheid)
• UP Fiets
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Taken/activiteiten (OV)
• OV-visie en UP OV

– Stedenbaan
– Leiden – Utrecht (HOV ZHN/spoorverdubbeling)
– HOV Leiden – Katwijk – Noordwijk (planfase)
– HOV Leiden Lammeschans – Zoetermeer (gerealiseerd)
– HOV Noordwijk –Schiphol (planfase)
– HOV Alphen a/d Rijn – Schiphol (planfase/uitvoering)
– HOV Leiden CS – Leiderdorp (planfase)
– HOV Leiden CS – Leiden Lammeschans (planfase)
– Overige HR-lijnen
– PvE en monitor OV-concessie
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Taken/activiteiten (autobereikbaarheid)

• RijnlandRoute (overeenkomsten afgesloten, rol beperkt)
• N207 (planfase, rol beperkt)
• Duinpolderweg (initiatieffase/planfase)
• Maatregelen middengebied DB (initiatieffase/planfase)

– bv. Nagelbrug, Randweg Voorhout
• Overige projecten (Visie N11, etc.)
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Vervolg

• Komend jaar een discussie over:

– Lobby-agenda (toekomstvisie)
– Rol Holland Rijnland binnen OV
– Uitvoerende taken

• Verkeersveiligheid
• CVV/Regiotaxi (ook i.r.t. doelgroepenvervoer)
• RVMK
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Dia 9

EK5 Lobbyvoorbeelden: Burg. Smeetsweg Zoeterwoude, Duinvallei Katwijk, etc.
Erik Kiers; 10-2-2015

EK7 HR treedt nu op als een veredelde brievenbus op het gebied van OV, waardoro de verantwoordelijkheid niet ligt waar die hoort: PZH
Erik Kiers; 10-2-2015

EK8 Wat gaan we doen met de uitvoerende taken. Deze zijn belegd tot en met 2016, maar staan ter discussie. De vraag daarbij is ook welke rol wij 
zelf zien!
Erik Kiers; 10-2-2015


