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(CONCEPT) BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 3 september 2015 
 
Aanwezig: T. Hoekstra, J. Wienen (Voorzitter), I. ten Hagen, C. den Ouden, Trudy Veninga, F.W. van Ardenne (Secretaris), E. Kiers (Hoofd 

strategische eenheid), J. de Haan (Stafbureau) 
 
Afwezig:  H.J.J. Lenferink, R.A. van Gelderen 
  
Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda 
 

Agenda akkoord 
Enkele vragen over de schriftelijke ronde met betrekking tot de brug in 
Alphen den Rijn, akkoorden zijn gegeven. 
NB: (Ambtelijk is Alphen al geïnformeerd, het college wordt 
schriftelijk geïnformeerd) 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 9 juli 2015 en DB 
schriftelijke ronde 14 juli 2015 
Voorstel: vaststellen besluitenlijsten 

De besluitenlijsten worden beide ongewijzigd vastgesteld 
 

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen 
uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen 

Geen opmerkingen/mededelingen 
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Nr. Agendapunt Besluit 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 
 
 

De heer ten Hagen is bij een overleg geweest in provincie, over 
openbaar vervoer, inkopen voor wmo vervoer in de regio en 
combinaties. Gedeputeerde stond open, maar ambtelijk ligt het wat 
lastiger. Regionaal en subregionaal over specifiek vervoer, 
combineerbaar met openbaar vervoer 
 
Regiomiddag:  
Het voorlopige programma is uitgedeeld 
De heer Hoekstra suggereert niet de 14 gemeenten hun complete 
algemene zegje te laten doen; Zoek vooraf als voorzitter de echte 
pijnpunten om te behandelen. De heer Wienen vul dit aan met de 
suggestie expliciet andere opvattingen uit te vragen, de verschillen. 
 
Regiocongres: 
De heer ten Hagen: bijeenkomst moet deelnemers gezamelijk 
enthousiasme opwekken voor speerpunten, Holland rijnland moet ze 
warm houden. 
 
Opzet van tijdspad voor de inhoudelijke agenda is akkoord 
 
Inhoudelijke begroting komt op het AB van december aan de orde 

05 
 

Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net 
Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting Greenport 
Duin- en Bollenstreek  
(vast agendapunt) 

Polderweg: De heer ten Hagen vertelt dat de Hillegomse variant wordt 
doorgerekend, de Nagelbrug staat op de agenda, alles rolt 
 
Er is overleg met Haarlemmermeer over de bus verbinding met 
Schiphol 
 
Het HOV net heeft vertraging mbt rails: overleg over 
spoorverdubbeling is uitgesteld naar december. Er is discussie met NS 
en Prorail over de toekomstvastheid van de oplossing. Dus het 
verkondigde akkoord is er toch nog niet. 
De heer ten Hage vraagt of Holland Rijnland hier iets mee moet doen. 
We kunnen nu dubbelspoor op de agenda houden. NS wil er niet voor 
betalen. Alphen, Leiden en Utrecht zijn met hun provincies in gesprek. 
Holland Rijnland kan het beste monitoren en vinger aan de pols 
houden. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

05a Uitvoeringsovereenkomst RIF-project Nagelbrug 
Beslispunten: 
Uitvoeringsovereenkomst te sluiten met de provincie Zuid-
Holland, waarin partijen zich verplichten om: 
-het project Nagelbrug te realiseren (provincie); 
-de RIF-bijdrage van € 2 miljoen aan de provincie beschikbaar te 
stellen (Holland Rijnland) 

Akkoord met voorstel 

06 Uitvoeringsovereenkomst 2014-2018 Regionaal 
Groenprogramma, cluster Leidse Ommelanden 

 Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het verzoek om cofinanciering 

van het cluster Leidse Ommelanden  (zie bijlage 1a).  
2. In te stemmen met bijgaande 

Uitvoeringsovereenkomst (bijlagen 2a-2e), waarin 
Holland Rijnland in het kader van het Regionaal 
Groenprogramma uit het Regionaal Investeringsfonds 
(RIF) € 1.919.281 aan cofinanciering voor de 
uitvoering van 16 projecten toezegt voor de periode 
2014-2018 voor de volgende projecten: 

3. Portefeuillehouder Natuur en Landschap te 
mandateren om wijzigingen van ondergeschikt belang 
in de Uitvoeringsovereenkomst te verwerken en vast 
te stellen.  

4. Voorstel ter kennisname aan te bieden aan het 
portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving. 

De heer den Ouden merkt op dat er vragen zijn er over het Singelpark 
in Leiden, dit moet niet het enige punt van aandacht zijn. Het is 
opgemerkt, het is een voortschrijdend programma. 
 
 
Akkoord met voorstel 
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Nr. Agendapunt Besluit 

07 Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt) (vast 
agendapunt) 

 

Programma, mail is eruit eerder vandaag 
Er komt nog een uitgebreider programma boekje 
Mevrouw Veninga: Hoe stimuleren we het HolRijn gevoel? Ivm 
gedeelde agenda. Wel onderdeel van briefing maken om de overtuiging 
erin te brengen. Belang van samenwerken komt in plenaire sessie aan 
de orde. 
 
De heer Wienen merkt op dat ruimte en wonen niet sterk aanwezig zijn 
Dit is onderdeel van de speerpunten 
De heer van Ardenne zegt dat het waarschijnlijk meer op regiomiddag 
aan de orde komt 
Kan in het plenaire deel. 
 
De heren Lenferink en Hoekstra blijven aanspreekpunt wat betreft 
verdere invulling 

08 Letter of Support voor Hoogwaardige Inhoudsstoffen uit 
de Tuinbouw 

Beslispunt: 
Door ondertekening van bijgaande Letter of Support onze 
steun uit te spreken voor het thema Hoogwaardige 
Inhoudsstoffen uit de Tuinbouw van de stichting 
Biobased Delta Zuid-Holland. 

Akkoord met voorstel 

09 Actualisatie kantorenstrategie 
Beslispunten: 
1. Het PHO Economische Zaken te verzoeken om in te 

stemmen met het (concept) Actualisatie 
Kantorenstrategie Holland Rijnland 2015 

2. De portefeuillehouder Economische Zaken te 
mandateren om tekstuele wijzigingen in de 
actualisatie door te voeren 

Besluit: 
Ter eerste lezing naar het PHO en kijken hoe het landt. 
 
De heer Hoekstra: Ook ontwikkelingen aan de kant van de provincie 
staan niet stil. Zijn suggestie: wel sturen naar pho, maar als eerste 
lezing 
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Nr. Agendapunt Besluit 

10 
 

Intentieverklaring MMETT 
Beslispunten: 
1. Het voorstel voor het SURF-onderzoek 'Metropolitan 

and Mainport Economies in Tandem for Transitions' 
(MMETT) te ondersteunen, met een financiële bijdrage 
van 10.000 euro en een personele bijdrage ter grootte 
van 20.000 euro; 

2. Bijgaande brief te versturen aan de trekker van dit 
onderzoek. 

Akkoord met voorstel. 
 
Het onderzoek geeft kansen om de twee metropolen, met de Holland 
Rijnland regio ertussenin, te versterken. Wij willen vroeg inhaken en in 
die discussie betrokken worden, zodat de uitkomst ook voor ons nuttig 
kan zijn. Een relatief geringe investering over vier jaar met potentie. 
 
Kanttekenigen: we moeten kijken wat we er zelf uit willen halen en 
evalueren. 

11 Rondvraag en sluiting  
 

Met betrekking tot zaken als bijvoorbeeld de Ladder duurzame 
verstedelijking; stel iets kost kost extra geld: willen we dat? En wil je 
een standaard voor zoiets? Als we het doen en het is voor iedereen, 
rekenen we het dan bijvoorbeeld om naar inwoneraantal. 
Hierbij is schaalvoordeel te behalen als regio en er is besluitvorming in 
gemeente, dus mogelijkheid om niet mee te doen. 
Cofinanciering is hiervoor niet bedoeld: dit moet je gebruiken om 
andere partijen over de grens te trekken, niet om je eigen geld op te 
maken. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 17 september 2015 

 
de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
 
F.W. van Ardenne              H.J.J. Lenferink  

 
 


