
 

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 15 mei 2012 (extra vergadering) 
 
Aanwezig: H.B. Eenhoorn, L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (voorzitter), C.J.M.W. Wassenaar, R. van Netten (secretaris) 
  
Afwezig: E. van Oortmerssen-Schutte, J.B. Uit den Boogaard, J. Wienen 
 

  
Nr. Agendapunt 

 
Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda 
 

 

02 Besluitvorming RijnlandRoute (na besluit GS over Nota  
Voorkeursalternatief) 
Beslispunten: 

1. Vast te stellen dat het college van Gedeputeerde  
      Staten in haar Nota Voorkeursalternatief de varianten   
      Zoeken naar Balans en Churchill Avenue heeft  
      onderzocht en onderling heeft vergeleken op een 
aantal  
      toetsingscriteria;  
2. Te constateren dat het provinciale onderzoek en  
       toetsing plaats heeft gevonden en in lijn is met de  
       motie Tjalma-Den Oudsten/Staatsen   

  (aangenomen in de vergadering van het Algemeen  
   Bestuur van 28 maart 2007); 

3. Te constateren dat de door het Algemeen Bestuur op  
      30 november 2010 geformuleerde criteria (‘financieel  
      en verkeers- en milieutechnisch minimaal  
      vergelijkbaar’) passen binnen de provinciale  
      afwegingscriteria; 
4. Te constateren dat de afweging in het college van  
      Gedeputeerde Staten op 15 mei 2012 heeft geleid tot  
      een keuze voor het tracé Zoeken naar Balans, met als  
      uitvoeringsvariant Zoeken naar Balans Optimaal; 
5. In te stemmen met het provinciale voorkeurstracé  
       Zoeken naar Balans, gegeven de constateringen dat  
       voldaan is aan bovengenoemde besluiten van het  
       Algemeen Bestuur; 
6. Het Algemeen Bestuur van 12 juni te informeren over  

              het besluit van Gedeputeerde Staten van 15 mei; 

Akkoord met voorstellen onder 02 (RijnlandRoute) en 03 (en 
scopewijziging RGL). 
Toevoegen beslispunt dat Minister van I&M van deze besluiten in 
kennis wordt gesteld. 
Dit tevens toevoegen aan het dictum van beide AB-voorstellen. 
 
Dagelijks bestuur constateert dat college van Zoeterwoude nog niet 
tevreden is met besluit van Gedeputeerde Staten. 
A.s. maandag vindt nader overleg tussen delegatie Dagelijks Bestuur 
en college van Zoeterwoude plaats. 
Met college van Voorschoten heeft afgelopen vrijdag overleg plaats 
gevonden. Bekend is dat gedeputeerde De Bondt afgelopen maandag 
nog nader overleg met Voorschoten heeft gevoerd. 
Inzet is gericht op het in nauw overleg met Voorschoten inzetten van 
inpassingsgelden. Teneinde te komen tot een aanvaardbare 
inpassing. 
Overleg delegatie Dagelijks Bestuur met college Leiderdorp geeft 
aanleiding tot nader overleg met college en raad van Leiderdorp. 
 
Besluit van Dagelijks Bestuur 16 mei 2012 ter kennis brengen van de 
Minister van I&M, Gedeputeerde en Provinciale Staten en de vaste 
kamercommissie. 
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Nr. Agendapunt 
 

Besluit 

03 03   Scope wijziging RijnGouwelijn / HOV-net Zuid-
Holland Noord   

  Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de brief van de provincie Zuid- 

Holland over het voornemen om een andere invulling 
te geven aan regionaal HOV dan het concept 
RijnGouwelijn, onder de naam HOV-net Zuid-Holland 
Noord (bijlage 1);  

2. Te constateren dat deze invulling van regionaal HOV  
past binnen de OV-visie Holland Rijnland (2012);  

3. Het voorgenomen besluit over het  
voorkeursalternatief HOV-net Zuid-Holland  
Noord (bestaande uit 6 HOV-buscorridors, NS intercity 
Leiden-Utrecht 2x/u, NS sprinter Leiden-Utrecht 2x/u, 
lighttrain Gouda-Alphen 2 tot 4 x/u) van 
Gedeputeerde Staten (15 mei 2012) te steunen;   

4. Het voorkeursalternatief HOV-net Zuid-Holland Noord  
op te nemen in het Uitvoeringsprogramma OV 
Holland Rijnland;   

5. Het Algemeen Bestuur te informeren over het  
principebesluit voorkeursalternatief HOV-net Zuid-
Holland Noord, zoals vastgesteld door  

 Gedeputeerde Staten op 15 mei 2012;   
6. Het Algemeen Bestuur voor te stellen aan het DB  

opdracht te verlenen om een nieuwe 
bestuursovereenkomst HOV-net Zuid-Holland Noord 
voor te bereiden;  

7. Het Algemeen Bestuur voor te stellen de intentie uit  
      te spreken om de gereserveerde RIF-middelen van €  
      37,5 miljoen beschikbaar te houden voor  

hoogwaardig openbaar vervoer tussen Gouda en de 
kust, voor zover het betreft het traject tussen Leiden 
en de kust bij Katwijk en Noordwijk 
(beheersverordening RIF, artikel 2, lid b). Dit onder 
de voorwaarde dat het totale budget van ruim € 450 
miljoen geïnvesteerd wordt in het totaalpakket HOV-
net Zuid-Holland Noord;  

8. Bovengenoemde besluiten van het Dagelijks Bestuur  

Zie 02. 
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Nr. Agendapunt 
 

Besluit 

       kenbaar te maken aan het college van Gedeputeerde  
       Staten van de provincie Zuid-Holland.  

 
04 Communicatie Bereikbaarheidsoffensief Holland Rijnland  

 
Akkoord. Portefeuillehouder De Lange tekstmandaat definitieve tekst  
 

05 Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 1 juni 
2012 

Akkoord. 

06 Agenda Algemeen Bestuur d.d. 12 juni 2012 De rondgedeelde concept-agenda wordt conform vast gesteld. 
Uiteraard ook hieraan dictum toevoegen dat minister van besluiten 
in kennis wordt gesteld. 

06 Rondvraag en sluiting - 
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