
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 19 januari 2012

Aanwezig: H.B. Eenhoorn (tot en met agendapunt 7), L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (voorzitter), mevrouw E. van Oortmerssen-Schutte, 
J.B. Uit den Boogaard, C.J.M.W. Wassenaar, J. Wienen, R. van Netten (secretaris), M.J. Lamboo (hoofd middelen, beheer en 
control)

Afwezig: 

Nr. Agendapunt Besluit

 01 Opening en vaststelling agenda

 02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 1 december 2011 
Voorstel: vaststellen besluitenlijsten 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vast gesteld.

 03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen 
uitnodigingen/ Uitgegane stukken/Verslagen

Akkoord met voorstellen.

 03a Aanbevelingen rekenkamerrapport uitvoering 
leerplichtwet RBL
Beslispunten:
Het portefeuillehouderoverleg sociale agenda te verzoeken 
meningsvormend te discussiëren over de wijze waarop 
aanbevelingen uit het rekenkamerrapport (over de uitvoering 
van de leerplichtwet door het RBL) opgepakt dienen te 
worden bij de totstandkoming van het beleidsplan leerplicht  
2012-2016.

Akkoord met voorstel.
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 04 Bestuurlijke organisatie Randstad / Zuid-Holland, i.c. 
positionering Holland Rijnland

Naar aanleiding van de gespreksnotitie vindt een gedachtewisseling 
plaats. Aan de secretaris wordt verzocht de besproken lijn verder uit 
te werken in een notitie die ter bespreking aan het 
portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen zal worden voorgelegd.
In de discussie kwam o.a. naar voren dat er behoefte was om te 
werken met wisselende coalities (cq dubbele loyaliteiten).
 Dat wil zeggen dat enerzijds op het schaalniveau van Holland Rijnland 
samenwerking plaatsvindt, maar anderzijds ook (clusters van) 
gemeenten op andere thema’s met andere gemeenten/regio’s (al dan 
niet binnen Holland Rijnland) kan worden samengewerkt.
De voorzitter heeft mandaat deze notitie vast te stellen.
Dit onderwerp dus ook agenderen voor het portefeuillehoudersoverleg 
Bestuur en Middelen. Voor dit overleg is ook de heer Verkerk, lid van 
het Dagelijks Bestuur Haaglanden uitgenodigd. Deze is gevraagd om 
een schets te geven van de ontwikkelingen rondom de Metropoolregio 
Den Haag/Rotterdam.

De secretaris besluit zijn notitie met de suggestie om met een 
DB(-delegatie) een ronde langs de colleges van burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraden te maken. Dit vanuit de 
achterliggende gedachte dat samenwerking los van welke structuur 
dan ook mensenwerk is. Aan de secretaris wordt verzocht voor een 
volgende vergadering vanuit de aanbevelingen van "Boeien & 
Binden" een voorstel voor een ronde langs de gemeenten te doen.
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 05 Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

Een extra portefeuillehoudersoverleg Ruimte/EZ m.b.t. concept 
kantorenstrategie heeft op 13 januari plaatsgevonden. Met enkele 
aanpassingen n.a.v. het overleg is de strategie vrij gegeven voor 
inspraak.
De heer Uit den Boogaard zal nog nader overleg voeren met 
Zoeterwoude/Leiden.

Op 8 februari vindt de stuurgroep RijnGouwelijn plaats. Vooruitlopend 
daarop is op 20 januari een overleg met de oost-
grondgebiedgemeenten en de gedeputeerde gepland.
Het Dagelijks Bestuur is van mening dat vanuit het college van 
gedeputeerde staten 23 januari helder moet communiceren wat stand 
van zaken is.
Het Dagelijks bestuur wil blijven werken aan een verbetering van het 
OV-netwerk en wil hiervoor een substantieel deel van de 
RijnGouwelijn- gelden inzetten.

 06 Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute 
/RijnGouwelijn/Noordelijke Ontsluiting Greenport 
(vast agendapunt)

In de volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur een 
procesvoorstel m.b.t. besluitvorming RijnlandRoute agenderen.

 07 Verbinding N206-N205(-A4) 
Voorstel: 
Kennis te nemen van de factsheet N206-N205(-A4) 
Inzet Holland Rijnland op dit dossier te bespreken  

Akkoord met voorstel.

07a Lobbybrief Corridor N207
Beslispunten:
In te stemmen met de lobbybrief Corridor N207;
De portefeuillehouder Verkeer en Vervoer te mandateren om 
eventuele  wijzigingen die geen beleidswijzigingen ten gevolg 
hebben te verwerken en deze namens de regio Holland 
Rijnland mede te ondertekenen.

In een schriftelijke ronde heeft het Dagelijks Bestuur reeds ingestemd. 
Met andere woorden; akkoord met voorstel.
Publiciteit is inmiddels gezocht en gevonden.
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 08 Stand van zaken drie decentralisaties (ambtelijk) 
(Alleen aan DB-leden) 
Portefeuillehouder zal mondeling een terugkoppeling 

doen
Deze ambtelijke stukken zijn donderdag 12 januari in de 
bestuurlijke begeleidingsgroep besproken en worden waar 
nodig aangepast voor het Portefeuillehoudersoverleg van 15 
februari.

Akkoord met deze notitie ter bespreking aan het 
portefeuillehoudersoverleg voor te leggen.
In het plan van aanpak zoals is opgesteld onder auspiciën van de kring 
van gemeentesecretarissen wordt voorgesteld een deel van de via het 
Rijk voor implementatie beschikbare stellen regionaal ‘te maken’. 
Uitgegaan wordt van 23%.
Met betrekking tot de financiën is een begrotingswijziging nodig. 
Hiervoor de komende week aan de raden een brief voor te leggen 
waarin zij worden verzocht van hun gevoelen omtrent deze wijziging 
blijk te geven. Aan de colleges vragen om de middelen toe te zeggen. 
Naast de 15 deelnemende gemeenten doet ook de gemeente Boskoop 
mee. 
 

 09 Topsectorenbeleid 
Beslispunten:
De quick scan naar de kansen voor Holland Rijnland in het 
topsectorenbeleid van het Rijk (rapport van Blaauwberg), ter 
bespreking voor te leggen aan het Portefeuillehoudersoverleg 
Economie van 15 februari;
De focus van de regio te vestigen op de topsectoren Life 
sciences & Health (Bio Science Park), tuinbouw (Greenports) 
en High tech systemen & materialen, spacecluster (ESA 
ESTEC);
Het Portefeuillehoudersoverleg steun te vragen voor verder 
onderzoek naar de kansen voor de sector ‘biobased economy’ 
in relatie tot de Greenports en Life sciences & Health;

Akkoord met voorstel met dien verstande dat het beslispunt wordt 
aangepast in: verder onderzoek naar de kansen voor de sector 
‘biobased economy’  in relatie tot de Greenports en Life sciences & 
Health;
En space wijzigen in spacetechnology
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 10 Eerste partiële herziening Regionale Structuurvisie 
(RSV) Holland Rijnland 
Beslispunten:
De ‘Nota van beantwoording en wijzigingen eerste partiële 
herziening RSV Holland Rijnland’ voor advies voor te leggen 
aan het PHO Ruimte;
De portefeuillehouder te mandateren om opmerkingen van 
het PHO Ruimte over de Nota van Beantwoording en 
wijzigingen die geen beleidswijziging tot gevolg hebben, te 
verwerken; 
Het concept AB-voorstel, onder voorbehoud van positief 
advies van het PHO 

Ruimte, vast te stellen. 

Akkoord met voorstel.

 11 Eerste partiele herziening OV-visie 
Beslispunten:
De ‘Nota van Beantwoording en wijzigingen eerste partiële 
herziening OV-visie Holland Rijnland’ voor advies voor te 
leggen aan het PHO Verkeer en Vervoer (PHO V&V); 
De portefeuillehouder te mandateren om opmerkingen van 
het PHO V&V over de Nota van Beantwoording en wijzigingen 
die geen beleidswijziging tot gevolg hebben, te verwerken; 
Het concept AB-voorstel, onder voorbehoud van positief 
advies van het PHO V&V, vast te stellen. 

Akkoord met voorstel.

 12 Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol 
Haarlemmermeer en wijzigingen contouren Schiphol
Kennisnemen van:
De stand van zaken Structuurvisie Mainport Amsterdam 
Schiphol Haarlemmermeer (SMASH) en wijzigingen 
Luchthavenindelingenbesluit Schiphol (Lib). 

Akkoord met voorstel.

 13 Evaluatie werkzaamheden procesmanager 
herstructurering bedrijventerreinen
Kennisnemen van:
Kennis te nemen van het evaluatierapport van de 
procesmanager herstructurering bedrijventerreinen en dit ter 
open bespreking voor te leggen aan het portefeuillehouder-
overleg Economische Zaken.   

Akkoord met voorstel.
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 14 Subsidieaanvragen in het kader van de Brede Doel 
Uitkering (BDU) 2012 en 2013 en Duurzaam Veilig 
2012 en 2013
Beslispunten:
Behoudens advies van het portefeuillehoudersoverleg 
Verkeer met bijgaande subsidievoorstellen in het kader van 
de Brede Doel Uitkering vast te stellen. Het betreft de  
subsidievoorstellen:
Duurzaam Veilig 2012 (bijlage 3 & 5)
Duurzaam Veilig 2013 (bijlage 4 & 6)
Brede Doeluitkering grote (infra) projecten 2012 en 2013 
(bijlage 7)

Akkoord met voorstel. 

Overigens is het Dagelijks Bestuur van mening dat dit voorstel niet 
voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld moeten worden.
Aan de secretaris wordt verzocht toe te blijven zien op de kwaliteit.

Besluiten portefeuillehouder Verkeer en Vervoer te mandateren om 
het voorstel BDU te wijzigen naar aanleiding van bestuurlijk overleg 
met de gemeente Voorschoten. Afgesproken is dat de gemeente 
Voorschoten de oude beschikkingen ad € 225.000 intrekt. Hierdoor 
kan de regio beschikken over het totaalbedrag. De subsidieaanvraag 
die Voorschoten voor 2012 voor een project heeft ingediend wordt 
betrokken bij de verdeling over 2012. Dit laatste geldt alleen als de 
provincie instemt met deze handelwijze.
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 15 Dynamisch VerkeersManagement (DVM) en 
Coördinatie Alternatieve Routes (CAR)
Beslispunten:

1. Behoudens advies van het portefeuillehoudersoverleg 
Verkeer over te gaan tot vaststelling van 

a. het CAR-routeboek Holland Rijnland; aanvulling 
met Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Rijnwoude 
en gedeelte  Kaag en Braassem (gedeelte 
Jacobswoude)

b. eindrapportage DVM sturingsvisie Holland 
Rijnland; aanvulling met Alphen aan den Rijn, 
Nieuwkoop, Rijnwoude en gedeelte Kaag en 
Braassem (gedeelte Jacobswoude);

2. over te gaan tot de uitwerking van de individuele 
maatregelen in het kader van DVM waarbij aandacht 
wordt besteed aan inpassing van de maatregelen en 
consequenties voor het onderliggend wegennet; 

3. de gemeenten committment te vragen voor de 
afspraken over de uitvoering van maatregelen om CAR 
in te zetten en medewerking te verlenen aan de 
vervolgstappen om CAR daadwerkelijk operationeel te 
maken;

4. de gemeenten dringend aan te bevelen over te gaan 
tot ondertekening van een door de provincie op te stellen 
samenwerkingsovereenkomst CAR waarin door de 
wegbeheerders de regionale afspraken worden bekrachtigd.

Akkoord met voorstel.

 16 Uitvoeringprogramma Regionaal Verkeer en 
VervoerPlan (UP RVVP)
Beslispunten:

1. Behoudens advies van het portefeuillehoudersoverleg 
Verkeer, het Uitvoerings Programma Regionaal Verkeer 
en VervoerPlan vast te stellen;

2. de gemeenten in het portefeuillehoudersoverleg 
Verkeer expliciet te vragen de geraamde personele capaciteit 
t.b.v. de uitvoering van de eerstvolgende stap van de 
projecten te garanderen.

Akkoord met voorstel.
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 17 Andere opzet Portefeuillehoudersoverleggen 
Beslispunten:
Bij portefeuillehoudersoverleggen de bestuurlijke vragen 
centraal te stellen
Inleidende presentaties en mondelinge toelichtingen door de 
voorzitter te beperken

Akkoord met voorstel.

 18 Concept agenda’s PHO Verkeer en Vervoer, Bestuur en 
Middelen Economische Zaken en Ruimte

Conform besloten
Portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen; toevoegen 
agendapunt bestuurlijke organisatie. Zie agendapunt 4. 

 19 Uitgangpunten begroting 2013 
Beslispunten:
Kennis te nemen van het schrijven d.d. 1 december 2011 van 
de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke 
regelingen van gemeenten in Holland Rijnland.
Bijgaande voorstel met de uitgangspunten begroting 2013 
aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling voor te leggen, 
nadat het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen 
hierover heeft geadviseerd.

Akkoord met voorstel, met dien verstande dat in voorstel duidelijk 
moet zijn dat en op welke wijze de bezuinigingstaakstelling voor 2013 
wordt gerealiseerd.
Portefeuillehouder is gemandateerd om tekst aan te passen.

 20 Projectenboek 2012 (alleen verzonden aan DB-leden)
 Beslispunt:
 Kennis te nemen van het projectenboek 2012.

Conform besloten

 21 Rondvraag en Sluiting -

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 16 februari 2012

de secretaris, de voorzitter,

R. van Netten            H.J.J. Lenferink 
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