
 
 
 

Intentieverklaring cofinanciering LOS Holland Rijnland 
  

- Concept - 
 
Het college van burgemeester en wethouders van  gemeente …. heeft met instemming kennis 
genomen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie Holland Rijnland 2015-2020 (LOS), die is 
opgesteld in het kader van het Plattelandsontwikkelingsplan 2014-2020 (POP3). 
 
Het college is van mening dat de uitvoering van de LOS een belangrijke impuls kan geven aan 
het vitaal, leefbaar en aantrekkelijk houden van de regio en onderschrijft het belang van een 
goede en succesvolle uitvoering van de LOS. De kwaliteiten van het landelijk gebied (natuur, 
water, landschap, voedselproductie, rust, ruimte, uitloopgebied), in relatie tot de wensen en 
behoeften vanuit de stad, moeten worden bewaakt en versterkt als bijdrage aan de 
leefbaarheid, gezondheid, duurzaamheid en de economische vitaliteit van de regio als geheel. 
Het college beseft dat binnen de Europese richtlijnen en de budgettaire ruimte, er keuzes 
gemaakt moeten worden t.a.v. de inhoudelijke prioritering. Het stemt in met de in de LOS 
gemaakte inhoudelijke keuzes en onderbouwing daarvan met betrekking tot bevordering van 
de gezondheid van mens en omgeving en het stimuleren van de circulaire economie. 
 
Het college onderschrijft dat de LOS voor zijn gemeente en voor de regio een belangrijke 
bijdrage kan geven voor mogelijke ontwikkelingen op deze thema’s in nauwe wisselwerking 
tussen stad en land.  
 
Het college spreekt hiermee tevens de intentie uit in financiële zin bij te willen dragen aan de 
investeringskosten van de LOS en zal zich individueel of gezamenlijk in de regio inspannen 
om een bijdrage te leveren aan de totale publieke financiering van goedgekeurde projecten, 
zoals aangegeven in de financiële paragraaf van de LOS. Deze bijdrage zal geschieden in de 
vorm van cofinanciering of subsidie bij concrete projectaanvragen of eigen projecten.  
 
Daarnaast spreekt de gemeente de intentie uit dat zij haar personeel zal inzetten voor de 
ontwikkeling en uitvoering van projecten onder de LOS. Tevens spreekt zij de intentie uit 
medewerking te verlenen voor het bieden van de benodigde ruimtelijke en planologische 
mogelijkheden voor zo ver dit binnen haar beleidskaders past. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente….. 
 
Namens deze, 
 
de gemeentesecretaris    de burgemeester 
 
 


