
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Presentatie en bespreking van het concept 
rapport ‘Trends en knelpunten’ 
 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Vormen van een gezamenlijke lobby agenda 
 
 
 
 

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

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

2 maart 
 
15 februari 
 
 
 
 

 
 
10 mei 
 
 
 
 
 

 
 
 
24 mei 
 

5. Advies PHO Kennisnemen van: 
Het rapport ‘Trends en knelpunten’ van RH DHV 
en het doorspreken van deze rapportage. 
 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

- 

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

Zie nota. 

8. Inspraak Nee 
  Ja, door: Gedurende de voorbereiding zijn 

diverse partijen zoals aangrenzende regio en 
economische partners uitgenodigd inbreng te 
leveren.  
Wanneer: 



 

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
  Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 

weten: 
 

  Structureel/incidenteel 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving:- 
 

 Eerdere besluitvorming:- 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Informatienota PHO 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Onderwerp: 
Presentatie en bespreking van het concept rapport ‘Trends en knelpunten’ 
 

 
Kennisnemen van: 
Het rapport ‘Trends en knelpunten’ van Royal Haskoning DHV (in opdracht van  Holland 
Rijnland) en het bespreken van deze rapportage. 
 
Inleiding: 
Begin dit jaar is gestart met de knelpuntenanalyse Holland Rijnland door bureau Royal 
Haskoning DHV. De tussenresultaten zijn aan u gepresenteerd tijdens het extra 
Portefeuillehoudersoverleg op 23 november 2016. De opmerkingen die u in de 
daaropvolgende discussie heeft gemaakt zijn meegenomen in de eindrapportage.  
 
Kernboodschap: 
Vanuit de inventarisatie van trends en ontwikkelingen, knelpunten en de regionale 
ambities zijn de agendapunten op het gebied van mobiliteit voor de regio Holland Rijnland 
uitgewerkt per modaliteit:  
 
Fiets  

 Optimaliseren regionaal snelfietsroutenetwerk Holland Rijnland mede op basis 
van het UP Fiets.  

 Formuleren kwaliteitseisen regionale snelfietsinfrastructuur (met name in verband 
met consequenties door de hogere gereden snelheden met e-bikes).  

 
Openbaar vervoer 

 Leveren input voor de nieuwe OV-concessie, op basis van de OV-visie.  
 
Auto 

 Verbeteren van de bereikbaarheid in de regio Holland Rijnland.  
 Verbeteren van de leefbaarheid in de regio Holland Rijnland.  

 
Vaarwegen 

 Stimuleren goederenvervoer over water.  
 Verbeteren doorstroming fiets, OV, autoverkeer en scheepvaart rondom de 

belangrijkste kruisingen (beweegbare bruggen) van regionale wegen en 
vaarwegen.  

Vergadering: PHO Leefomgeving 
Datum: 15 februari 2016 
Tijd: 12.30-14.45 
Locatie: Noordwijk 
Agendapunt: 07 
Kenmerk: ADV-17-00844 



 

 
 
Algemeen 

 Continueren inzet op verkeersveiligheid.  
 Stimuleren duurzaamheid in mobiliteitsprojecten.   
 Voortzetten verkenning landbouwverkeer in samenwerking met Midden-Holland 

en provincie.  
 Uitbreiden netwerken recreatie en toerisme mede op basis van het regionaal 

Groenprogramma.  
 Actualiseren RVVP.  

 
Consequenties: 
Doel van deze rapportage is tot een regionale agenda te komen met daarin – per 
modaliteit - de belangrijkste projecten en thema’s waar we ons de komende periode als 
regio op zullen richten.   
 
Communicatie: 
Deze conceptrapportage zal ook nog afgestemd worden met onze partners in 
aangrenzende regio’s. Dit heeft deels, gedurende het project, al plaatsgevonden.  
 
Uitvoering: 
Tijdens het volgende Portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving (op 10 mei 2017) zal het 
definitieve rapport vastgesteld worden, inclusief het vervolgtraject.  
Na het portefeuillehoudersoverleg van 15 februari bestaat gedurende 1 week nog de 
mogelijkheid opmerkingen op de rapportage in te dienen. 
 
Bijlagen:  
Het concept rapport ‘Trends en knelpunten Holland Rijnland. Op weg naar een 
mobiliteitsagenda’. 
 


