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Oplegvel AB advies 
 
1. Onderwerp 

 
Evaluatie uitvoering Landschapsbeleidsplan Duin- en 
Bollenstreek 

2. Rol van Holland Rijnland 
 

 Basistaak 

3. Regionaal belang De evaluatie maakt inzichtelijk wat de regio heeft 
gedaan in het kader van het Landschapsbeleidsplan 
en vormt tevens de afsluiting van dit programma. 

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 

 
 
20-22/5/2015 
 
 
 

28/4/2015 
 
 
(28/5/2015) 
 
 
24/6/2015 
 

5. Advies PHO 
 

PHO Ruimte, 20 mei 2015 
PHO Bestuur en Middelen, 22 mei 2015 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda staat) 

1. Kennis te nemen van de Evaluatie uitvoering 
Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek. 

2. De uitvoering van het Landschapsbeleidsplan 
Duin- en Bollenstreek af te sluiten. 

3. Het Dagelijks Bestuur decharge te verlenen. 
8. Inspraak 

 
 Nee 

9. Financiële gevolgen 
 

 Binnen begroting Holland Rijnland 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving:  
 

 Eerdere besluitvorming in het Algemeen Bestuur: 
1997 – Vaststellen Landschapsbeleidsplan Duin- en 
Bollenstreek 
2006 – Vaststellen Regionaal Bollenschurenbeleid 
met een Regionale Collectie Bollenschuren  
2010 – Actualisatie Regionale Collectie 
Bollenschuren 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
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Adviesnota AB  
      
 
     
   
     
   
 
Onderwerp: 
Evaluatie en afronding programma Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek 
 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de Evaluatie uitvoering Landschapsbeleidsplan Duin- en 

Bollenstreek (bijlage 1). 
2. De uitvoering van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek af te sluiten. 
3. Het Dagelijks Bestuur decharge te verlenen. 

 
Inleiding: 
In 1997 heeft het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek voor het behoud en de 
versterking van de landschappelijke kwaliteiten het Landschapsbeleidsplan Duin- en 
Bollenstreek (LBP) vastgesteld. Het landschapsbeleidsplan geeft de gewenste toekomstige 
landschappelijke ontwikkelingen van het gebied aan. Het opstellen van dit plan was één van 
de afspraken van het Pact van Teylingen uit 1996. 
 
Bij de fusie met de Leidse regio heeft Holland Rijnland de uitvoering van het LBP 
overgenomen. De zes gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben de gemeentelijke 
bijdrage voor de uitvoering vanaf 2004 aan Holland Rijnland afgedragen. Holland Rijnland legt 
met deze evaluatie verantwoording af over de financiën en de behaalde resultaten en neemt 
als eindverantwoordelijke voor de uitvoering de taak op zich het Landschapsbeleidsplan te 
evalueren. 
 
Op 2 april 2015 is het laatste project afgerond. De evaluatie vormt de afronding van het 
programma. 
 
Beoogd effect: 
De uitvoering van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek te evalueren en 
beëindigen.  
 
Argumenten:. 
1.1 Holland Rijnland heeft de uitvoering van het Landschapsbeleidsplan afgerond. 
Sinds de uitvoering van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek bij Holland Rijnland 
is komen te liggen, zijn vier projecten rond beplanting, een project Bollenschuren en een 
project Cultureel Erfgoed uitgevoerd.[Hiermee heeft Holland Rijnland alle projecten onder 
regionale verantwoordelijkheid afgerond.] 
 
1.2 Holland Rijnland heeft de uitvoering zowel inhoudelijk als financieel geëvalueerd. 
De evaluatie geeft een beoordeling van de behaalde resultaten in de Duin- en Bollenstreek. 
Daarnaast gaat de evaluatie in op de besteding van het aan Holland Rijnland toevertrouwde 
geld. 
 

Vergadering: Algemeen Bestuur 
 

Datum: 24 juni 2015 
 

Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest 
Agendapunt: 10 
Kenmerk: 15/  
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2.1  De uitvoering heeft de landschappelijke kwaliteit van de Duin- en Bollenstreek een 
impuls gegeven. 
Voor de regio Duin- en Bollenstreek is het landschapsbeleidsplan het juiste kader geweest 
waarbinnen met tal van successen is gewerkt aan behoud en versterking van de 
landschappelijke kwaliteiten. Menig succes is er behaald met projecten gericht op het behoud 
en herbestemming van bollenschuren, de aanleg en het herstel van streekeigen 
landschapselementen en een cultuurhistorische atlas.  
 
2.2  Het regionale geld heeft publiek en privaat geld gegenereerd.  
Het regionale geld is van essentieel belang geweest voor de succesvolle uitvoering. Bij tal van 
projecten is het gelukt om bovenop de regionale subsidie, subsidies te verwerven bij onder 
meer het Rijk, de provincie, het waterschap en tal van maatschappelijke fondsen. 
Benoemingswaardig is de toekenning van Europese POP-subsidie voor de laatste drie 
projecten. 
 
2.3 Maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties hebben bijgedragen aan het succes van de 
uitvoering.  
Bijzonder aspect van de uitvoering van het landschapsbeleidsplan is de grootschalige inzet 
van vrijwilligers(organisaties). Het CultuurHistorisch Genootschap en de Agrarisch Natuur- en 
Landschapsvereniging Geestgrond zijn met name actief geweest bij de uitvoering. 
 
2.4  Het Landschapsbeleidsplan gaf Holland Rijnland een basis voor de belangenbehartiging 
bij de provincie. 
Op diverse momenten heeft de regio de belangen van het landschap in de Duin- en 
Bollenstreek behartigd. Inspraak en zienswijzen hebben er toe geleid dat de provincie de 
knip- en scheerheggen en de houtsingels en –wallen, die onder de beplanting-projecten 
vielen, heeft toegevoegd als landschapselement, waarvoor boeren een beheersubsidie konden 
krijgen in de Duin- en Bollenstreek. Daarnaast heeft de provincie, door belangenbehartiging 
van Holland Rijnland, in de Beleidsvisie Groen (2013) de regio aanmerkt als gebied in de 
stedelijke invloedsfeer. De provincie bevestigt deze status in de Visie Ruimte en Mobiliteit 
(2014). 
 
2.5  Evaluatie biedt handvatten voor toekomstig landschapsbeleid.  
De gemeenten en regio hadden op de natuur en recreatie ambities uit het 
Landschapsbeleidsplan minder invloed. De provincies had hierin het initiatief en moest de 
financiële middelen leveren. Door de veranderingen in het landelijk beleid heeft de provincie 
zich echter genoodzaakt gezien om de ambities voor natuur en recreatie naar beneden bij te 
stellen. Wel blijven een aantal ambities overeind en vinden zij landing en doorwerking in 
andere beleidsstukken als het ISG en het Regionaal Groenprogramma. Zodoende blijven 
gemeenten en regio werken aan de landschappelijke opgaven in de Duin- en Bollenstreek. 
 
3.1  De balans komt vrijwel uit op nul. 
In de evaluatie is een financieel hoofdstuk opgenomen van de uitgevoerde projecten. Het 
financieel overzicht biedt de verantwoording van de besteding van de voorziening en latere 
overlopende passiva. Het verschil tussen het totaalbedrag dat de gemeenten hebben gestort 
bij Holland Rijnland en de totale uitgaven is vier duizend euro.  
 
Kanttekeningen/risico’s: 
2.1  Holland Rijnland is slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van een beperkt deel 
van het Landschapsbeleidsplan. 
Diverse projecten, die zijn geformuleerd in het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek 
vallen onder de verantwoordelijkheid van andere partijen. In hoeverre deze partijen de 
projecten hebben uitgevoerd, is niet in deze evaluatie opgenomen. Holland Rijnland heeft 
alleen inzicht in de projecten waarvoor de regio door subsidie- of opdrachtverlening 
verantwoordelijkheid is.  
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Financiën: 
Overgedragen vanuit SDB:  
Gestort door de aangesloten gemeenten bij Holland Rijnland: 
Totaal ontvangen door Holland Rijnland: 
 
Aangewend door Holland Rijnland: 
 
Te kort in de overlopende passiva: 

€   92.839 
€ 770.178 
€ 863.017 

 
€ 867.461 

 
€         4.444 

 
De besteding was 0,5% hoger dan het bedrag dat de gemeenten hebben afgedragen. Holland 
Rijnland heeft dit opgevangen in de exploitatie. 
 
Communicatie: 
Persbericht over afronden Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek op de website Holland 
Rijnland. 
 
De resultaten van de evaluatie worden via de reguliere communicatiemedia, zoals de website 
van Holland Rijnland en de nieuwsbrief Holland Rijnland Berichten, gecommuniceerd. Holland 
Rijnland stuurt de evaluatie aan de gemeenten, de provincie Zuid-Holland en andere 
betrokken (maatschappelijke) organisaties. 
 
Evaluatie: 
N.v.t. 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1. Evaluatie uitvoering Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek, mei 2015 


