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1. Onderwerp 

 
Plan van Aanpak Evaluatie Landschapsbeleidsplan 
Duin- en Bollenstreek 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak  

3. Regionaal belang Evalueren  uitvoering Landschapsbeleidsplan Duin- 
en Bollenstreek en resultaten en verantwoorden van 
het fonds dat de gemeenten uit de Duin- en 
Bollenstreek hiervoor aan Holland Rijnland hebben 
gegeven.  

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

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
11/2/2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

18 /12/2014 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO Kennis te nemen van het Plan van Aanpak 
Eindevaluatie uitvoering Landschapsbeleidsplan 
Duin- en Bollenstreek 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

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

Het Dagelijks Bestuur heeft op 18 december 2014 
dit plan van aanpak vastgesteld.  
In dit portefeuillehoudersoverleg wordt dit ter 
kennisname aangeboden. 
De evaluatie maakt inzichtelijk welke projecten er 
zijn uitgevoerd in de regio in het kader van het 
Landschapsbeleidsplan. Eveneens geeft de evaluatie 
een financieel overzicht van de uitvoering van het 
Landschapsbeleidsplan voor de projecten waarover 
Holland Rijnland financieel verantwoordelijk is. Deze 
evaluatie zet een punt achter de uitvoering van het 
Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek en 
vormt tevens de afsluiting van dit programma. Naar 
verwachting gaat de rapportage ter vaststelling naar 
het AB van 24 juni 2015. 

8. Inspraak   Nee 
9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
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 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota PHO (concept)   
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: 
Plan van Aanpak Evaluatie Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek 
 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het voorliggende Plan van Aanpak Evaluatie Landschapsbeleidsplan 

Duin- en Bollenstreek. 
 
 
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 deze uitvoering vanaf 2004 aan Holland Rijnland afgedragen. In 2014 heeft 
Holland Rijnland het laatste project afgerond. 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. 
 
Beoogd effect: 
De uitvoering van de evaluatie van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek 
uitvoeren en deze ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voorleggen. 
 
Argumenten:  
1.1  Evaluatie biedt handvatten voor toekomstig landschapsbeleid.  
De evaluatie maakt inzichtelijk welke projecten Holland Rijnland heeft uitgevoerd, hoeveel 
regionaal geld hiermee gemoeid was, hoeveel subsidie is binnengehaald en welke resultaten 
voor het landschap van de Duin- en Bollenstreek zijn behaald. Daarnaast geeft de evaluatie 
inzicht in projecten die andere partijen hebben opgepakt en uitgevoerd en welke thematische 
aandachtsvelden en/of projecten nog om actie vragen. 
 
1.2  De evaluatie biedt een financieel overzicht. 
In de evaluatie is een financiële paragraaf opgenomen van de uitgevoerde projecten. Dit 
completeert de inmiddels verstrekte informatie aan de gemeente Lisse (dd. 11-01-2010, dd. 
15-11-2010). Voor de uitvoering van het landschapsbeleidsplan zijn diverse subsidies 
verworven. Het financieel overzicht biedt de verantwoording van de besteding van de 
fondsen. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 

Vergadering: PHO 
 

Datum: 11 februari 2015  
 

Locatie: Nieuwveen 
Agendapunt: 5 
Kenmerk:  
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1.1  Holland Rijnland was slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van een beperkt deel 
van het Landschapsbeleidsplan. 
Holland Rijnland heeft alleen inzicht in de projecten die onder eigen verantwoordelijkheid zijn 
uitgevoerd en waar Holland Rijnland financieel de verantwoordelijkheid voor draagt. De 
mogelijkheid bestaat dat andere partijen projecten in het kader van het 
Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek hebben uitgevoerd. Holland Rijnland kan slechts 
beperkt inzicht geven in deze projecten.  
 
Financiën: 
Voor de evaluatie is ongeveer 80 uur binnen Ruimtelijke Agenda gepland. 
 
Communicatie: 
 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: 
1. Plan van Aanpak Evaluatie Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek 
 
 


