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1. Onderwerp 

 
Ladder voor duurzame verstedelijking 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
 Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang  
 
 
 
 

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

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
28 april 2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
20 mei 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO 1. In te stemmen met bijgaande notitie als 
basis voor de regionale aanpak voor de Ladder voor 
duurzame verstedelijking 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

- 

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

 

8. Inspraak   Nee 
  Ja, door:  

Wanneer: 

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

weten: 
 

  Structureel/incidenteel 
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10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
 

 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota PHO   
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: 
Regionale aanpak Ladder voor duurzame verstedelijking  
 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met bijgaande notitie als basis voor de regionale aanpak voor de Ladder 

voor duurzame verstedelijking 
  

Inleiding: 
In het gecombineerde PHO van Ruimte en Economie is op 12 november een presentatie 
gehouden door bureau Stec over de Ladder van duurzame verstedelijking. Conclusies: dit is 
een thema waar alle gemeenten op het ruimtelijk terrein mee te maken hebben, heeft grote 
impact op (de voortgang van) ruimtelijke plannen, en regionale afstemming is belangrijk in 
het kader van de Ladder. Ook binnen de provincie is dit thema opgepakt en is een coördinator 
aangesteld die zorgt voor ondersteuning van gemeenten. 
Gezien het feit dat de Ladder alle gemeenten raakt en regionale impact heeft, is in het PHO 
geconstateerd dat dit thema in regionaal verband opgepakt zou moeten worden. Dat is 
gedaan door het formeren van een ambtelijke werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers 
uit het AO (ambtelijke overleg) RO, EZ en Wonen (met daarin de gemeenten Alphen aan den 
Rijn, Kaag en Braassem, Leiden, Nieuwkoop, Noordwijk en Voorschoten). De rol van de regio 
hierbij is de platformfunctie voor het uitwisselen van kennis en het leggen van verbindingen 
tussen gemeenten en beleidsvelden EZ, RO en Wonen. 
In de notitie staat de stand van zaken weergegeven en wordt een voorstel gedaan voor een 
regionale aanpak.  
 
Beoogd effect: 
Komen tot een gedragen regionale aanpak voor de Ladder voor duurzame verstedelijking. Een 
regionale aanpak van de Ladder is naar verwachting efficiënter en is behulpzaam voor de 
gemeenten bij het doorlopen van de verschillende stappen in de Ladder.  
 
Argumenten: 
1.1 Een regionale aanpak levert meerwaarde voor gemeente 

De Ladder is een belangrijk instrument in de ruimtelijke ordening en zal dat in de 
toekomst nog meer worden. Het is goed dat gemeenten hierover kennis delen en dat 
er regionale afstemming plaats vindt. 

 
Kanttekeningen/risico’s: 
1.2 Uitvoering van de Ladder is een kerntaak voor gemeenten 

Gemeenten krijgen steeds meer te maken met de Ladder. Dit is een kerntaak voor 
hen. De regionale aanpak is bedoel om de regionale afstemming binnen de Ladder te 
vergemakkelijken, niet om de uitvoering daarvan door gemeenten uit handen te 
nemen. 

 

Vergadering: PHO Ruimte 
 

Datum: 20 mei 2015 
Locatie: Teylingen (gemeentehuis 

Voorhout) 
Agendapunt: 10 
Kenmerk: -  
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1.2 Afbakening van de regionale aanpak 
In het PvA is het van belang dat het project goed afgebakend wordt. Met name ten 
aanzien van het aspect van dataverzameling en monitoring is dat van belang. 

 
Financiën: 
De financiële consequenties van dit voorstel worden in het Plan van Aanpak verder 
uitgewerkt. Naar verwachting levert met name een regionale aanpak van de dataverzameling 
en monitoring efficiencywinst op. 
 
Communicatie: 
De gemeenten worden hier bij betrokken via het AO RO, AO EZ en AO Wonen. 

 
Evaluatie: 
Er wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Daarin zal ook aandacht worden besteed 
evaluatiemomenten in het proces. 
 
Bijlagen: 
Notitie ‘Regionale aanpak Ladder voor duurzame verstedelijking’. 
 


