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Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp 

 
Voortgang Regionaal Groenprogramma 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

Basistaak  

3. Regionaal belang Uitvoeren Regionaal Groenprogramma Holland 
Rijnland. 

4. Behandelschema: 
 
 
 
 
  DB  

 
  Colleges 
  PHO 

 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
13-02-2013 
15-05-2014   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
10-04-2014 
20-12-2012 
 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO Kennis te nemen van stand van zaken van het 
Regionaal Groenprogramma en de regionale 
bijdrage aan de Singelroute.  

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

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

 

8. Inspraak   Nee 

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
  incidenteel – tot de hoogte van de in de 

uitvoeringsovereenkomst aangegeven bedragen 
ten laste van de RIF gelden voor de uitvoering 
van het Regionaal Groenprogramma. 



 

2 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
- Beheersverordening Regionaal Investeringsfonds 
- Regionaal Groenprogramma, waaronder de 

Uitvoeringsstrategie 
 Eerdere besluitvorming: 

-AB 17 februari 2010 – vaststellen Regionaal 
Groenprogramma en bepalen dat dit een 
programma is in de zin van artikel 8 lid 1 en 2 van 
de Beheersverordening Regionaal Investeringsfonds 
en mandateren DB voor de uitvoering. 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Informatienota PHO (concept) 
     
   
 
 
 
 
     
  
 
Onderwerp: 
Stand van zaken Regionaal Groenprogramma  
 
 
Kennisnemen van: 
1. Kennis te nemen van stand van zaken van het Regionaal Groenprogramma en de 

regionale bijdrage aan de Singelroute. 
 

Inleiding: 
Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft 17 februari 2010 het Regionaal 
Groenprogramma 2010-2020 vastgesteld. Het Groenprogramma bevat een visie, 
doelstellingen en een uitvoeringsstrategie. Op basis van dit programma besteedt Holland 
Rijnland de € 20 miljoen, die in het Regionaal Investeringsfonds beschikbaar is gesteld voor 
‘de realisatie van het Regionale Groenprogramma’. Op basis van het Regionaal 
Groenprogramma legt Holland Rijnland haar bijdrage voor strategische groenprojecten vast in 
uitvoeringsovereenkomsten tussen de regio en clustervertegenwoordigers.  
Op 20 december 2012 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met de 
Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016. Dit besluit bestond uit een openbaar en een 
vertrouwelijk deel (de Singelroute). 13 maart 2014 hebben wij een brief van de gemeente 
Leiden ontvangen, waarin de gemeente aangeeft dat de raad het Kaderbesluit Singelpark 
heeft vastgesteld en zij Holland Rijnland vraagt het voorgenomen besluit om bij te dragen aan 
de Singelroute openbaar te maken, zie bijlage 1.  
 
Na vaststelling van elke nieuwe uitvoeringsovereenkomst in het kader van het Regionaal 
Groenprogramma informeert het Dagelijks Bestuur het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte 
over de voortgang, zie bijlage 2 en 3. 13 februari 2013 is dit voor het laatst gebeurd, na 
vaststelling van de Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 (het openbare deel). 
 
Kernboodschap:  
De uitvoering van het Regionaal Groenprogramma verloopt voorspoedig 
De regio draagt 25% bij aan de inrichtingskosten van strategische groenprojecten. Dit 
betekent dat de € 20 miljoen, die de regio beschikbaar heeft gesteld voor de realisatie van 
het Regionaal Groenprogramma, moet leiden tot een investering van circa € 80 miljoen in ons 
landschap. Op dit moment is € 8.407.389 gereserveerd voor de uitvoering van 47 projecten. 
 
Consequenties: 
 
1. Het cluster Stedelijke Agglomeratie kan met regionale cofinanciering de Singelroute 

realiseren 
20 december 2012 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met een bijdrage aan de realisatie 
van de Singelroute als onderdeel van het Singelpark. Dit besluit was genomen onder 
voorbehoud van instemming van de gemeenteraad van Leiden met de ontwikkelingen rond 
het Singelpark. Op verzoek van Leiden is dit voorstel vertrouwelijk behandeld in het Dagelijks 

Vergadering: PHO RUIMTE 
 

Datum: 14 mei 2014 
Tijd:  

Locatie:  
Agendapunt:  
Kenmerk:  
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Bestuur. Het cluster Stedelijke Agglomeratie heeft namelijk destijds gevraagd de gegevens 
over de prioritering en financiering van de Singelroute vertrouwelijk te behandelen in verband 
met de nog aanstaande raadsbehandeling gepland in januari 2013.  
 
Inmiddels heeft de gemeente het Kaderbesluit Singelpark vastgesteld. De regionale 
cofinanciering voor de Singelroute kunnen we nu openbaar maken en vastleggen in een 
uitvoeringsovereenkomst. 
 
2. De Singelroute draagt bij de doelstellingen van het Regionaal Groenprogramma 
Om in aanmerking te komen voor cofinanciering moeten projecten van strategisch regionaal 
belang zijn en een aanzienlijke bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van 
het Groenprogramma. Deze projecten voldoen hieraan, door het versterken van de 
samenhang en herkenbaarheid van cultuurhistorische elementen. De cultuurhistorische 
waarde van een gebied wordt vergroot, door het geven van een recreatieve functie aan 
cultuurhistorische elementen/plekken. De singelgracht begrenst de stad zoals die in 1659 tot 
stand is gekomen. De singelweg (-route) had naast een waterstaatkundige en 
verdedigingstechnische functie ook toen al een recreatieve functie.    
 
3. Een reservering in het RIF voor de Singelroute van maximaal € 839.527. 
Vanaf 2008 tot en met 2022 storten de gemeenten gezamenlijk jaarlijks € 1.333.333 in het 
Regionaal Investeringsfonds (RIF) voor de realisatie van het Regionaal Groenprogramma. 
Tussen 2008 en 2016 kan er dus € 11.999.997 worden besteed. Op dit moment is 
€ 8.407.389 gereserveerd voor de uitvoering van 47 projecten:  
- Uitvoeringsovereenkomst 2010-2014 - € 4.560.749 - 16 projecten 
- Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 - € 3.007.113 - 23 projecten 
- Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 - € 839.527 - Singelroute: 8 projecten 
 
De bijdrage voor de Singelroute moet de regio nog vastleggen in een 
uitvoeringsovereenkomst. In bijlage 2 vindt u een kaart van alle projecten. In bijlage 3a en 
3b vindt u een overzicht van alle projecten, inclusief de stand van zaken.  
 
4. Enkele projecten worden niet gerealiseerd 
De voortgang van de verschillende projecten is te vinden in het projectenoverzicht in 
bijlage 3a en 3b. Hieruit blijkt dat verschillende projecten niet gerealiseerd worden. Bij het 
afronden van de uitvoeringsovereenkomst 2010-2014 zullen wij u hier nader over informeren.  
 
Communicatie: 
Bij het ondertekenen van de Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 zal Holland Rijnland een 
persbericht laten uitgaan. Communicatie rond de uitvoering van de projecten is de 
verantwoordelijkheid van de uitvoerende gemeente. In de uitvoeringsovereenkomsten maken 
Holland Rijnland en de clusters afspraken over het vermelden van de regio bij communicatie-
activiteiten, zoals bouwborden en persberichten. 
 
Uitvoering: 
Het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte krijgt regelmatig informatie over de voortgang van de 
uitvoeringsovereenkomsten in het kader van het Regionaal Groenprogramma. In 2015 is een 
evaluatie van de uitvoering van het Regionaal Groenprogramma gepland. 
 
Bijlagen:  
Bijlage 1.  Verzoek Leiden tot openbaarmaking 
Bijlage 2.  Projectenkaart Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland 
Bijlage 3a.  Projectenlijst Regionaal Groenprogramma Uitvoeringsovereenkomst 2010-2014  
Bijlage 3b.  Projectenlijst Regionaal Groenprogramma Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 


