lillillil

HOLLAND
RIJNLAND
WAAR DE RANDSTAD TOT BLOEI KOMT

2016
in beeld
Publieksversie jaarverslag
Holland Rijnland

2 | 2016 in beeld

Holland Rijnland is van én voor de veertien

onderling, elkaar ontmoeten. Holland Rijnland voert een

gemeenten in de regio. Door gezamenlijk op te

actieve lobby bij de provincie, het rijk of externe partijen.

trekken, voeren we verschillende taken efficiënter en effectiever uit. Denk hierbij aan de inkoop

In ons jaarverslag leggen we verantwoording af over

van Jeugdhulp, het Regionaal Bureau Leerplicht,

onze inzet. Het boekwerkje dat voor u ligt, illustreert hoe

het actieprogramma verkeersveiligheid, de on-

de buitenwereld onze inspanningen beoordeelt. Waarin

dersteuning van de urgentiecommissie woon-

en hoe speelt Holland Rijnland een rol, zowel in onder-

ruimteverdeling of de Regiotaxi.

steuning als in uitvoering?

Daarnaast vergroten we de slagkracht en de impact

Verder schetsen we aan de hand van enkele info-

van projecten. Hierbij gaat het om uitdagingen die te

graphics op welke terreinen wij ons inspannen voor de

complex zijn voor individuele gemeenten, die de ge-

regio. Daarbij geven we beknopt de financiële uitwer-

meentegrenzen overschrijden of waarbij samenwerking

king van die inzet weer. Deze globale weergave geeft

tot meer efficiency leidt. Holland Rijnland behartigt de

een beeld, maar beoogt niet tot in detail volledig te zijn.

belangen voor de veertien gemeenten, hun inwoners
en de aldaar gevestigde ondernemingen. Onder meer

Dit zijn de resultaten van Holland Rijnland, in werk én

door het organiseren en ondersteunen van een plat-

uitvoering.

form waar gemeenten en stakeholders, of gemeenten
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‘Gezamenlijk werken aan goede onderwijszorgarrangementen’
Sinds augustus 2014 zijn scholen verplicht om hun

Holland Rijnland. Ook zij zetten zich in om het aantal

leerlingen passend onderwijs te bieden. Als hierbij

thuiszitters terug te dringen en vroegtijdig schoolver-

ondersteuning nodig is, kunnen scholen een be-

laten te voorkomen. Samen werkten we aan het pro-

roep doen op het Samenwerkingsverband Passend

ject Buitenkans, waarbij jongeren werken aan de te-

Onderwijs. Voor het Voortgezet Onderwijs in Leiden

rugkeer naar school of aan het vinden van een baan.

en omstreken werken twaalf schoolbesturen samen.

Het RBL is voor ons van grote waarde. Veel van

Annelies van der Vlist is directeur van dit Samenwer-

ons werk speelt zich namelijk af op het regio-niveau

kingsverband. ‘We maken plannen waarmee leerlin-

van Holland Rijnland en daarnaast zijn de lijnen met

gen een passende plek krijgen op een school’, legt

Jeugdhulp kort. Voor de toekomst hoop ik dat we sa-

Van der Vlist uit, ‘We willen dat leerlingen een diplo-

men met het RBL en Jeugdhulp, kunnen toewerken

ma of een startkwalificatie halen. Lukt dat niet, dan

naar goede onderwijs-zorgarrangementen, waarbij

kijken we naar een passende werkplek of zinvolle

gemeenten, onderwijs en jeugdhulp elkaar vinden en

dagbesteding. Hierin werken we regelmatig samen

dat budgettaire kwesties worden geslecht.’

met het Regionaal Bureau Leerplicht, onderdeel van
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Annelies van der Vlist
Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
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Douwe Splinter
Directeur Prof. Dr. Leo Kannerschool VSO Oegstgeest
6 | 2016 in beeld

‘Autistische leerlingen gebaat bij aansluitende
overgang naar werk’
De Leo Kannerschool VSO Oegstgeest geeft onder-

sidies van het Europees Sociaal Fonds om onze leer-

wijs aan jongeren van 12 tot 19 jaar met een Autis-

lingen via extra stages voor te bereiden op een plek

mespectrumstoornis (ASS). Leerlingen komen zowel

na hun schoolcarrière. Holland Rijnland onderschrijft

uit de gemeenten van de regio Holland Rijnland als

ook het belang hiervan en denkt echt mee. Juist om-

van ver daarbuiten. Die toestroom is volgens locatie-

dat ons werkgebied zo groot is, is het fijn om samen

directeur Douwe Splinter wel te verklaren. ‘Als één

te werken op de schaal van Holland Rijnland. Waar-

van de weinige scholen in de regio, maken we een

in we met elkaar nog een slag te maken hebben, is

scheiding tussen internaliserend en externaliserend

om leerlingen die het laatste jaar in gaan, alvast te

gedrag. Leerlingen uit die laatste groep, kunnen in

begeleiden met een stageplek bij de dagbesteding.

bepaalde situaties explosief reageren. De internalise-

Elke verandering is immers eng voor de leerling. Het

rende leerling is juist naar binnen gekeerd en gebaat

zou ideaal zijn als dagbesteding én school samen de

bij rust en regelmaat. Die twee groepen zetten we

leerling laten wennen op die toekomstige plek. Vanuit

dus niet bij elkaar. Leerlingen met externaliserende

de dagbesteding – de zorg – is hiervoor geen finan-

problematiek gaan naar een andere locatie van de

ciering. Maar de school mag onderwijsgeld niet over-

Leo Kanner Onderwijsgroep. Voorspelbaarheid is

hevelen naar de zorg. Voor deze impasse moet écht

heel belangrijk voor onze leerlingen. Met Holland

een oplossing komen.’

Rijnland werkten we samen aan een project met sub-
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‘Steun Holland Rijnland impuls voor toekenning subsidie’
De Leidse instrumentmakers School (LiS) startte eind

overheid en bedrijfsleven samenwerken. Mede door

vorig jaar met de inrichting van een nieuwe speciali-

de financiële bijdrage, maar ook de persoonlijke in-

satie: Instrumentation for Space. Met de Space sec-

zet, van Holland Rijnland kende het fonds een mooie

tor vlakbij de school is het een logische stap. ‘Het

subsidie toe om deze specialisatie daadwerkelijk te

idee leefde al langer binnen de LiS’, zegt Frank Mol-

realiseren. Inmiddels werken we samen met onze

ster, projectleider voor de nieuwe specialisatie. ‘Toen

partners aan de invulling van Instrumentation for

ik startte met een inventarisatie binnen de sector,

Space. Daarnaast kijken we naar mogelijke stages

bleek er grote belangstelling voor de vaardigheden

en ontwikkelopdrachten van de partners voor onze

van onze leerlingen. Meerdere bedrijven waren ook

leerlingen. We delen kennis en kunde tussen docen-

bereid bij te dragen aan het opzetten en het uitvoe-

ten en partners, stellen instrumenten en machines

ren van deze specialisatie binnen het LiS-onderwijs.

beschikbaar voor startups in de sector en werken

De aansluiting van Holland Rijnland in dit traject, was

aan een betere doorstroom naar vervolgonderwijs. Ik

van groot belang. Dat een regionale overheid wilde

hoop dat Holland Rijnland in de toekomst ook op één

investeren, bleek een flink pluspunt tijdens onze sub-

van onze bijeenkomsten voor onze partners inzicht

sidieaanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds,

kan bieden in de mogelijkheden voor ondersteuning.

een cofinancieringsfonds geïnitieerd door het Minis-

Zeker voor de partners die nog in de startup-fase zit-

terie van OCW. Bij dit fonds hechten ze namelijk veel

ten, is dat nuttige informatie.’

belang aan de triple helix-aanpak, waarbij onderwijs,
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Frank Molster
Projectleider Instrumentation for Space LiS
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Ina Elema
Procesleider Hoogheemraadschap van Rijnland
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‘Bestuurlijke overeenkomst versnelt duurzame
energieprojecten’
Als procesleider vertaalt Ina Elema de duurzame

maandelijkse overleggen en begeleidt dat proces

energieambities van het Hoogheemraadschap van

goed. Eén van de belangrijkste wapenfeiten is dat

Rijnland naar concrete projecten. ‘Wat wij binnenska-

er nu een bestuurlijk convenant klaar ligt, waarvan

mers bedenken, is mooi’, legt Elema uit, ‘maar uitein-

Holland Rijnland de trekker is. Als dit Energieakkoord

delijk willen we dat in de buitenruimte terugzien. Een

in juni wordt ondertekend, zijn ambtelijk stappen mak-

procesleider is daarin de schakel tussen beleid en

kelijker te zetten waarmee energieprojecten en -pro-

uitvoering. Ik kijk bijvoorbeeld op welke van onze ter-

cessen versneld kunnen worden uitgevoerd. En dat

reinen we windmolens of zonneweides kunnen reali-

is uiteindelijk waar het om draait. Ik zie voor Holland

seren. Dergelijke projecten stoppen echter niet bij de

Rijnland nog een taak weggelegd om gemeenten te

gemeentegrenzen. Er is een regionale energiestrate-

motiveren om niet alleen andere partijen te stimule-

gie vereist waarin je samenwerkt met verschillende

ren, maar zelf ook meer te investeren in duurzame

partners. Dat is waarin Holland Rijnland het voortouw

energieambities.’

neemt. Holland Rijnland biedt een platform, regelt
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‘Stevigere rol voor Holland Rijnland’
Lobbyen en belangen behartigen voor het regionale

aan de Rijnlandroute en de noordelijke ontsluiting

bedrijfsleven; Laura van Klink is vanuit haar functie

van de Greenport Duin- en Bollenstreek, ook wel de

Public Affairs binnen VNO-NCW Rijnland hier dage-

Duinpolderweg genoemd. Als VNO-NCW Bedrijfs-

lijks op actief. ‘Ondernemen, dat hoef je de bedrijven

leven Rijnland zijn we blij met een partner als Holland

in de regio niet te leren’, benadrukt Van Klink. ‘Wij

Rijnland. Juist omdat veel van de thema’s waarop wij

zetten ons vooral in voor gunstige randvoorwaarden.

ons concentreren niet een lokale maar regionale aan-

Denk hierbij aan voldoende ruimte voor bedrijven om

pak vereisen. De reorganisatie binnen Holland Rijn-

zich te ontwikkelen, een goede bereikbaarheid voor

land leidde er toe dat de inzet op verschillende on-

klanten en medewerkers, een soepele aansluiting

derwerpen werd afgeslankt. Dat vonden wij jammer.

van onderwijs op de arbeidsmarkt en minder belem-

We zouden graag een steviger rol zien van Holland

merende wet- en regelgeving. Op deze onderwerpen

Rijnland op onderwerpen die betrekking hebben op

lopen we regelmatig gelijk op met Holland Rijnland.

de randvoorwaarden. Zeker ook als lobbyorganisatie

We hebben ook twee keer per jaar bestuurlijk overleg.

naar de provincie en andere overheden, is de rol van

Afgelopen jaar werkten we onder andere gezamenlijk

Holland Rijnland van grote waarde.’
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Laura van Klink
Public Affairs VNO-NCW Rijnland
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Leon Mur
Directeur Kenniscentrum Plantenstoffen
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‘Holland Rijnland zet ons werk consistent op
de agenda’
Als impuls voor de verduurzaming van de tuinbouw-

gebruikt bij de papier- en kartonproductie terwijl het

keten, werd zes jaar geleden het Kenniscentrum

sap stofjes bevat die werkzaam zijn tegen ziekten en

Plantenstoffen opgericht. Het plantenrijk beschikt

plagen. We kijken ook naar het doelgericht kweken

over meer dan honderdduizend verschillende in-

van planten voor speciale stoffen. We hebben de tijd

houdsstoffen, met eigen specifieke kenmerken. Over

mee. Er is steeds meer vraag naar natuurlijke ingre-

de werking van veel van die stoffen, is nog weinig

diënten, voor gewasbescherming, voedsel, farmacie

bekend. Het Kenniscentrum Plantenstoffen bouwt

en cosmetica. Onze klanten testen onze plantstoffen

aan een extractenbibliotheek waar plantenstoffen

in hun eigen laboratoria. Beschikt een stof over de

worden bewaard en gelabeld met hun mogelijke

juiste kenmerken, dan kennen wij de herkomst. Hol-

toepassingen. Vanaf de start is Leon Mur directeur

land Rijnland speelt voor ons een belangrijke rol. Het

van het Kenniscentrum. ‘Het centrum is een voor-

samenwerkingsverband helpt ons bij de subsidiëring

beeld van de nieuwe biobased economy’, legt Mur

van ons programma. Daarnaast zet Holland Rijnland,

uit. ‘We richten ons enerzijds op de zogenaamde

dat in contact staat met drie greenports, ons kennis-

zijstromen, eigenlijk het plantaardig afval. In plaats

centrum al jaren consistent op de regionale agenda.

van deze te composteren, kijken we of we de stoffen

En dat is voor ons essentieel om marktkansen blij-

daarin kunnen gebruiken. Een mooi voorbeeld zijn

vend te verzilveren.’

tomatenstengels. De vezels uit die stengels worden
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‘Eindresultaat samenwerking is meer dan
som der delen’
De decentralisatie van Jeugdhulp is na twee jaar al

werken we zo aan verschillende onderwerpen. Daar-

aardig geworteld in de gemeentelijke organisaties.

naast zie je efficiency bij de gezamenlijke zorginkoop

Binnen Holland Rijnland werken dertien gemeenten

door TWO Jeugdhulp. De schaalgrootte levert voor-

samen bij de uitwerking van beleid en inkoop van

deel op en gemeenten hoeven niet individueel zorg

jeugdhulp. Rob Meijer is projectmanager Jeugd bij

te dragen voor het administratief proces en de moni-

de gemeente Nieuwkoop. Maandelijks, op locatie

toring. Natuurlijk vereist regionale samenwerking een

bij Holland Rijnland, participeert hij in het ambtelijk

goede afstemming. En dat kost tijd. Maar dan blijkt

overleg Jeugd van de deelnemende gemeenten.

toch dat het eindresultaat meer is dan de som der

‘Die gezamenlijke aanpak in de regio, is pure winst’,

delen. Het bijzondere aan de samenwerking binnen

benadrukt hij. ‘Je bundelt alle aanwezige kennis én

Holland Rijnland is dat we het werk écht gezamenlijk

capaciteit. Om als één kleine gemeente het complete

doen. Er zijn meer regio’s die bestuurlijk samenwer-

spectrum van Jeugdbeleid te ontwikkelen, is ondoen-

ken, maar voor de uitvoering worden externe partijen

lijk en kostbaar. Daarom definiëren we bij het ambte-

betrokken. Binnen Holland Rijnland hebben we hier-

lijk overleg actuele thema’s en verdelen de uitwerking

mee een goede wisselwerking tussen beleid en uit-

evenredig onder de gemeenten. Parallel naast elkaar

voering. Daar mogen we oprecht blij om zijn.’
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Rob Meijer
Projectmanager Jeugd gemeente Nieuwkoop
2016 in beeld | 17

Sander van Voorn
Programmamanager Greenport Aalsmeer
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‘Holland Rijnland ondersteunt kennisvalorisatie’
Aalsmeer is ’s werelds grootste handels- en kennis-

de aanleg van leidingnetwerken voor warmte of CO2.

centrum voor bloemen en planten. Het is ook één van

Maar we richten ons ook op de uitvoering van de

de greenports gelinkt aan de regio Holland Rijnland,

Ruimtelijke Visie van de Greenport Aalsmeer: welke

door de sierteelt in Nieuwkoop en Kaag en Braas-

gebieden zijn toekomstbestending en welke komen

sem. Sander van Voorn is programmamanager voor

voor transformatie in aanmerking? De samenwerking

de Greenport Aalsmeer. Volgens hem is het aan de

met Holland Rijnland hierin is waardevol. Drie van de

Greenport om de nationale en internationale con-

zes Nederlandse Greenports liggen in het Holland

currentiepositie van de sierteeltsector te verstevi-

Rijnland-gebied. Weliswaar ligt Aalsmeer zelf bui-

gen. ‘Onze Greenport is een triple helix-samenwer-

ten de regio, maar zijn we gelinkt door Nieuwkoop

kingsverband, tussen bedrijfsleven, onderwijs en

en Kaag en Braassem. Holland Rijnland omvat vele

overheid’, legt hij uit. ‘We werken aan verschillende

kennisinstellingen, zoals de Universiteit van Leiden

randvoorwaarden waaronder ondernemers moeten

en weet de koppeling daarmee te maken. Ook heeft

presteren, zoals logistiek en infrastructuur, innovatie-

Holland Rijnland financieringsmogelijkheden voor uit-

klimaat, onderwijs, et cetera. Als programmabureau

eenlopende projecten, zoals kennisvalorisatietrajec-

richten we ons op die faciliterende rol. En die is breed.

ten. Holland Rijnland is een bestuurlijke organisatie

Zo werken we aan kennisvalorisatie, waarbij kennis

is, heeft veel inwoners en daardoor ook massa. En

wordt omgezet naar commercieel haalbare produc-

dat legt meer gewicht in de schaal bij lobby’s richting

ten, processen of diensten, en kijken we naar de fi-

het rijk en de provincie. Daarom willen we de band

nancieringsmogelijkheden. Een ander voorbeeld is

met Holland Rijnland graag warm houden.’
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De inzet van Holland
Rijnland
Op welke fronten is Holland Rijnland actief in de
regio? Aan de hand van enkele infographics schetsen
we een beeld.
Sinds 2015 is Jeugdhulp onder dak bij Holland
Rijnland en bovenop ons takenpakket gekomen,
waarvoor extra budget is toegekend. Ook vonden er
in dat jaar een verhuizing en een reorganisatie plaats.
De eenmalige kosten die deze met zich meebrengen,
zijn opgevoerd als frictie- en transitiekosten.
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Holland Rijnland sluit namens elf gemeenten in de regio nieuwe
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Holland Rijnland werkt samen met vijf andere regio's in Europa
aan het Europees Erasmus+ project 'Shared Responsibility'
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Volwasseneneducatie
Holland Rijnland brengt partijen samen om laaggeletterdheid te bestrijden
Volwasseneneducatie
en droeg zorg voor een nieuw Taalconvenant.
Taal- en rekentrajecten worden gegeven via ROC’s, Taalhuizen en
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Holland Rijnland ondersteunt het programma Biobased Greenports,
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Lancering nieuwe mbo-vakopleiding Instrumentation for Space, bij de
Leidse Instrumentmakers School (LiS), mede dankzij Holland Rijnland.

Space
Space

Hierdoor wordt:
- het onderwijsaanbod vergroot
- voorzien in de behoefte aan gespecialiseerde ruimtevaart-technici
- het vestigingsklimaat voor deze topsector verbeterd

Lancering nieuwe mbo-vakopleiding Instrumentation for Space, bij de
Leidse Instrumentmakers
School (LiS),
mede dankzijfor
Holland
Rijnland.
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Energietransitie
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Holland Rijnland bereidt een regionaal Energieakkoord voor. Dit is
het resultaat
van bereidt
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tussen publieke
Holland
Rijnland
eensamenwerking
regionaal Energieakkoord
voor. Dit is
partners,
eenvan
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van co-creatie.
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resultaat
intensieve
samenwerking tussen publieke
partners, een vorm van co-creatie.
De Themacafés over Energie werden druk bezocht.
De Themacafés over Energie werden druk bezocht.

0

22 | 2016 in beeld

.

waarbij biomassa de plaats inneemt van fossiele stoffen, en het

Biobased Kenniscentrum Plantenstoffen, dat gericht is op de specifieke
werking van stoffen in planten.
Biobased
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Holland Rijnland ondersteunt het programma Biobased Greenports,
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de regionale agenda Greenports voor en verbindt
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gezamenlijk
opop
te trekken
in de
van
stoffen
in
planten.
werking
(landelijke) ontwikkeling in de tuinbouwsector.

Greenports
van morgen
waarbij biomassa
de plaats inneemt van fossiele stoffen, en het

1
1
1

Holland Rijnland lobbyde tegen de bezuinigingen in het groen onderwijs.
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Greenports van morgen
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Domein 3: Leefomgeving
Groen
Holland Rijnland leverde een financiële bijdrage door afstemming
en ondersteuning bij de ontwikkeling van Metropolitane
Landschappen.
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Verkeer, vervoer en leegstand
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Holland Rijnland Lobbyde voor:
- de oprichting van het Nationaal Park Hollandse Duinen, met succes
- de verdere uitbreiding van het waterrecreatienetwerk
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Nieuwe wandel- of fietspaden

Bijdrage aan fonds beleidsvisie
groen
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Realisatie groen voor ecologische en
recreatieve doeleinden
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Toezegging budget
groenprogramma
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660
hectare

€ 10
miljoen

77
projecten

Voor de Duinpolderweg:
* Is de probleemanalyse afgerond in 2016;
* Is een brede adviesgroep opgesteld en worden zeven alternatieven
onderzocht in een Milieu Effect Rapportage (MER).
Voor de Nagelbrug in Voorhout is een definitief ontwerp gemaakt en zijn
de werkzaamheden gestart
Voor de oeververbinding tussen Lisse en de Haarlemmermeer is de lage
brug als voorkeursvariant gekozen en verder uitgewerkt
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170
kilometer

€4
miljoen

De uitvoering van de RijnlandRoute loopt volgens planning

In de HOV-corridor Noordwijk-Schiphol zijn diverse maatregelen
uitgevoerd in de gemeenten Noordwijk, Teylingen en Lisse
Verdere implementatie van de ladder voor duurzame verstedelijking.
Eindrapportage van Stec, bestaande uit een kopstuk en vijf
basismotiveringen (wonen, bedrijventerreinen, kantoren, winkels en
flexibel globaal bestemmen)
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Domein 4: Netwerk organisatie
Verwerven subsidies

Kennisdelen

Bijdrage opzet en lobby
Nationaal Park Hollandse Duinen
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€
300.000

Rijksbijdrage

Provinciale subsidieregeling (BDU)
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Infra
€
€
Duurzaam
€ 641.035 veilig
2.209.020 structurele
projecten
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Er zijn in 2016 vier Themacafés georganiseerd, te weten: Energie, Jeugd,
SMART en Groen.

Een nieuwe website is ingericht

Initiatief, financiering en lobby voor Instrumentation for Space
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€
100.000

Regiobijdrage

€
Bedrijfs1000.000 bijdrage

€
500.000

Rijksbijdrage

Er is een digitale ontmoetingsplek opgericht: Plek. Dit is een intranet voor
ambtenaren in de regio
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HOLLAND
RIJNLAND
WAAR DE RANDSTAD TOT BLOEI KOMT

Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van veertien gemeenten, gelegen tussen de metropoolregio’s
Amsterdam en Rotterdam Den Haag. In de domeinen
maatschappij, economie en leefomgeving faciliteert
Holland Rijnland regionale samenwerking. Daarnaast
voert zij taken uit op het gebied van leerplicht, jeugd
hulp, woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer

