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Inleiding 
De regio Holland Rijnland beschikt over een Regionaal Verkeer en VervoerPlan 
(RVVP). Dit RVVP is opgesteld in 2002 ten tijde van de voorgenomen fusie van de 
Samenwerkingsorganen Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio tot Holland Rijnland. 
Als bijlagen bij dit RVVP zijn uitvoeringsprogramma’s opgesteld. Dat zijn het UP 
RVVP, Fiets, OV en POG. De uitvoeringsprogramma’s worden jaarlijks 
geactualiseerd. Na aansluiting van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop 
en Kaag en Braassem (Jacobswoude), zijn de uitvoeringsprogramma’s aangevuld 
met projecten uit die gemeenten.  
 
Ten tijde van de recente bespreking van de knelpuntenanalyse is door het Dagelijks 
Bestuur de vraag gesteld of het RVVP nog wel actueel is.  
Na lezing van het RVVP uit 2002 is geconstateerd dat deze visie op onderdelen 
geactualiseerd dient te worden. Op de andere onderdelen is het RVVP nog steeds 
van toepassing.  
 
In het ambtelijk overleg Verkeer en Vervoer is gemeld dat Holland Rijnland het 
voornemen heeft om, in eigen beheer, een partiele herziening voor het RVVP op te 
stellen. In dat overleg is de vraag gesteld of de visie die de basis voor het RVVP 
vormt, nog wel actueel is. 
De ambitie zoals verwoord in het RVVP is echter nog behoorlijk actueel.  
“Een goed woon- en leefklimaat voor bewoners en een goed vestigingsklimaat voor 
bedrijven. Er is een natuurlijke samenhang tussen de ruimtelijke functies en de ver-
voersnetwerken. Alle locaties zijn gezien de aard en omvang van de functies bereik-
baar, waarbij de directe omgeving leefbaar blijft. Gebruikers hebben keuzevrijheid in 
vervoer. Echter, op drukke relaties zijn duurzame vervoerwijzen (collectief, lopen, 
fietsen) helder en logisch in gebruik, en, afhankelijk van plaats en tijdstip, financieel 
aantrekkelijk.” 
De vraag die daarbij door het ambtelijk overleg gesteld is, is of dit door Holland 
Rijnland zelf kan worden gedaan. De wereld is immers de aflopen 15 jaar fors 
veranderd. 
 
De actualisatie van het RVVP kan op verschillende manieren vorm gegeven worden. 
Hieronder worden drie mogelijke varianten genoemd. Het portefeuillehoudersoverleg 
Verkeer wordt op 10 mei a.s. verzocht hier een keuze tussen te maken.  
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1. Holland Rijnland start in eigen beheer met het opstellen van een partiele 

herziening van het Regionaal Verkeer en VervoerPlan. Hierbij zal niet de 
gehele visie worden herschreven. Het gaat om onderdelen over het gehele 
RVVP verspreid. Hiervoor worden, indien hier voor gekozen wordt, binnen 
de strategische eenheid uren vrijgemaakt. De afstemming met de 
gemeenten vindt zoveel mogelijk plaats via de reguliere ambtelijke en 
portefeuillehoudersoverleggen. Indien wenselijk organiseert Holland Rijnland 
een bijeenkomst waarbij externe partijen uitgenodigd worden om input voor 
deze herziening te leveren. 

 
2. Holland Rijnland start in eigen beheer met het opstellen van een partiele 

herziening van het Regionaal Verkeer en VervoerPlan. De aanpak is zoals 
onder 1. weergegeven. De afstemming met de gemeenten vindt zoveel 
mogelijk plaats via de reguliere ambtelijke en portefeuillehoudersoverleggen. 
Ten tijde van de afstemming met de gemeenten kan van die zijde worden 
gezorgd dat input vanuit de omgevingsvisies plaatsvindt. Indien wenselijk 
organiseert Holland Rijnland een bijeenkomst waarbij externe partijen 
uitgenodigd worden om input voor deze herziening te leveren. Indien op dat 
moment gezamenlijk geconstateerd wordt dat de actualisatie meer 
wijzigingen met zich mee brengt dat was voorzien, of dat op enkele punten 
expertise noodzakelijk is, wordt als ondersteuning van het proces alsnog, in 
beperkte mate, een extern bureau ingehuurd. 

 
3.  Holland Rijnland contracteert direct bij aanvang van dit proces een extern 

bureau om een partiele herziening van het huidige RVVP op te stellen. Ook 
in dit geval kunnen de omgevingsvisies van gemeenten worden betrokken bij 
het formuleren van een RVVP voor Holland Rijnland. Van gemeenten en 
subregio’s wordt in dit geval verwacht dat zij input leveren en (tussen)-
producten beoordelen.  

 Bij deze optie moet rekening worden gehouden met een financiële bijdrage 
van de subregio’s/gemeenten. Een inschatting van dit bedrag kan pas 
gemaakt worden wanneer een plan van aanpak is uitgewerkt.  

 
 
Graag verneemt Holland Rijnland in het portefeuillehouderoverleg van 10 mei uw 
standpunt hierover.  
 


