
 

 
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 31 mei 2012 

 
Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink, mevrouw E. van Oortmerssen-Schutte, J.B. Uit den Boogaard, C.J.M.W. Wassenaar, J.  Wienen, 

R. van Netten (secretaris) 
  
Afwezig: H.B. Eenhoorn 
 
 
  

Agendapunt Besluit Nr. 

Opening en vaststelling agenda -  01 

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 10 mei en 15 mei 2012 
Voorstel: vaststellen besluitenlijsten  
 

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.  02 

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

 

Mevrouw Van Oortmerssen geeft aan dat nu de uitwerking van het 
Lente-akkoord bekend is, het er naar uitziet dat dit akkoord vrij grote 
gevolgen heeft voor het 3D-project, met name voor de WMO en de 
WWNV. Deze en komende dagen vinden er gesprekken plaats met 
betrokken ambtenaren en gemeentesecretarissen over wat wijsheid is 
t.a.v. voortgang van het project. Op 12 juni vindt er ambtelijke 
begeleidingscommissie plaats (= groep gemeentesecretarissen) om 
een voorstel hiervoor rond te krijgen, deze zal dan worden 
nagezonden aan het (extra) Portefeuillehoudersoverleg Sociale 
Agenda van 20 juni. 
Dit voorstel dat aan het portefeuillehoudersoverleg wordt voorgelegd 
wordt voor verzending per mail aan de DB-leden voorgelegd. 
 

 03 

 04 Terug- en vooruitblik overleggen 
Voorstel: bespreken. 

Het Breed Bestuurlijk Overleg is niet doorgegaan. Dit overleg is naar 
later moment verplaatst. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net 
Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting Greenport 
Duin- en Bollenstreek (vast agendapunt) 
 
 
. 

De leden van het Dagelijks Bestuur zijn uitgenodigd aanwezig te zijn 
bij een publieke manifesatie. 
 De DB-leden zijn echter verhinderd. Overigens wordt het ook niet 
opportuun geacht om als DB-lid bij dit soort protestevementen 
aanwezig te zijn. 
Aan de secretaris wordt verzocht om het comité schriftelijk te 
informerenn omtrent redenen waarom DB-leden niet aanwezizg zijn. 
Uiteraard is, indien dat door het comité wordt gewenst het DB bereid 
om op delegatie-niveau met dit comité, maar ook indien gewenst met 
het Team Churchill Avenue (CA) in gesprek te gaan. 
 
Morgenavond (20.10 uur) zal de heer De Lange inspreken bij 
Provinciale Staten m.b.t. de RijnlandRoute. 
De heer Wienen zal namens het DB inspreken op 6 juni m.b.t. scope-
wijziging RGL in OV-net Zuid-Holland Noord. 
 
De heren Lenferink en De Lange hebben mandaatom de tekst vast te 
stellen van de DB-reactie aan raad van Leiderdorp. 
 

05 

 06 Benutting vrijvallende middelen Brede Doel Uitkering 
(BDU) 
Beslispunten: 

1. Onder voorbehoud van een positief advies van het 
portefeuillehoudersoverleg   
 Verkeer te besluiten de vrijgekomen financiële middelen 
door het vooralsnog niet doorgaan van voor BDU-subsidie 
aangemelde project ‘aanleg korte fietsverbinding tussen 
woonwijk en bedrijventerrein’ te Alphen de vrijgevallen 
midden ad € 40.464  te benutten voor het project 
‘fietsvoorzieningen Prinses Irenelaan’; 

2. De provincie Zuid-Holland, na positieve advisering door 
het portefeuillehouders-overleg, door middel van 
bijgaande brief over de wijze van benutting van de 
vrijvallende middelen in kennis te stellen. 

Akkoord met voorstel. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

Reservering Oostvlietpolder als bedrijventerrein en 
afdoening motie Algemeen Bestuur 
Beslispunten: 

1. Het verzoek van de gemeente Leiden om de 
Oostvlietpolder als agrarisch natuur- en recreatiegebied te 
behouden, af te wijzen en de motie van de gemeente 
Leiden in het Algemeen Bestuur d.d. 23 maart 2011 
(bijlage 1) niet over te nemen;  

2. Een brief voor te bereiden aan de gemeente Leiden waarin 
verzocht wordt ten aanzien van de Oostvlietpolder 
voorlopig de status quo te handhaven - zodat dit over 
enkele jaren opnieuw te beoordelen is - en deze brief ter 
vaststelling voor te leggen aan het Dagelijks Bestuur; 

3. Aangaande het niet overnemen van de motie van 23 
maart 2011 een brief voor te bereiden aan het Algemeen 
Bestuur en deze brief ter vaststelling voor te leggen aan 
het Dagelijks Bestuur.  

De heren Lenferink is niet bij de bespreking van dit voorstel aanwezig. 
 
Akkoord van voorstel. 
 
Tekstmandaat aan portefeuillehouders EZ en Ruimte brieven ad. 2 en 
ad. 3 vast te stellen. 
 
 
 

07 

08 Voorstellen gemeente Noordwijkerhout betreffende 
tarieven Regiotaxi Holland Rijnland en besluitvorming 
Beslispunten: 
Behoudend advies van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer 
wordt voorgesteld  

1. De wijze waarop de tarieven jaarlijks worden bepaald en 
de kosten worden doorberekend te handhaven; 

2. De vastgestelde tarieven voor 2012 ongewijzigd te laten 
tot eind 2012; 

3. De bespreking en advisering inzake onderwerpen de 
Regiotaxi aangaande door het portefeuillehoudersoverleg 
Verkeer te handhaven evenals het ter kennis brengen aan 
het pho Sociale Agenda.  

Akkoord met voorstel. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

09 Beleid met betrekking tot de PDV-locaties in Holland 
Rijnland 
Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de besluitenlijst van het 
portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken / REO van 
30 maart 2012 en als vervolg onderstaande beslispunten 
voor advies voor te leggen aan het 
portefeuillehoudersoverleg van 18 juni 2012. 

2. Versterking van het functioneren van de PDV-cluster 
Wooon door vestiging van kleinere speciaalzaken (> 500 
m2 bvo en < 1.000 m2 bvo) binnen het thema 
woninginrichting toe te laten, en hierover het overleg met 
de provincie te openen. 

3. Versterking van het functioneren van de PDV-clusters 
Rijneke Boulevard, ’t Heen, Baanderij, 
Lammenschansweg, Euromarkt/Da Vinci en een 
toekomstige cluster in de noordelijke Bollenstreek door 
perifere vestiging van nieuwe detailhandelsbedrijven 
buiten deze clusters te beperken tot volumineuze winkels 
tot 1.000 m2 bvo.  

4. Versterking van het functioneren van de PDV-clusters 
door winkels in echt-volumineuze artikelen die formeel 
buiten de definitie van de provinciale verordening vallen 
(jacuzzi’s, scooters, e.d.) toe te laten, en hierover het 
overleg met de provincie te openen. 

5. Af te zien van het eerdere voorstel om de REO-toetsing uit 
te breiden naar winkelinitiatieven op PDV-clusters kleiner 
dan 1.000 m2 bvo.  

Akkoord met voorstel. 
 
De heren De Lange en Wassenaar zijn van mening dat in beslispunt 2 
de beperking > 500 m2 geschrapt moet worden. 
 
Mevrouw Van Oortmerssen betreurt dat niet gekozen wordt voor het 
mogelijk maken van vestiging van niet direct sectorspecifieke 
detailhandel. 
 
De heren Wienen en Lenferink geven aan in principe juist geen 
voorstander te zijn van verruiming van beleid. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

Aansluiting Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude 
bij Regiotaxi Holland Rijnland 
Beslispunten: 

 1. Positief te besluiten over het verzoek om aansluiting van 
de gemeenten die momenteel gebruik maken van de 
Rijnstreekhopper bij de Regiotaxi Holland Rijnland.  

 2. De Stichting CVV Rijnstreek middels bijgaande brief in 
kennis te stellen van het besluit en de vervolgstappen. 

 3. De vervoerder te verzoeken vanaf 1 januari 2013 het 
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in de gemeenten 
Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude in het 
verlengde van het lopende contract voor de Regiotaxi 
Holland Rijnland uit te voeren. 

 4. De portefeuillehoudersoverleggen Verkeer en Sociale 
Agenda van deze aansluiting in kennis te stellen. 

Akkoord met voorstel. 10 

Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 25 juni     
2012, Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 20 juni 
2012 en Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken  
18 juni 2012 
Agenda’s vaststellen 

Akkoord met voorstel. 11 

12 AB-agenda 20 juni 2012 Akkoord. 
 
N.a.v. portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen worden de AB-
voorstellen m.b.t. wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling, de 
MARAP, de jaarrekening en het Gebiedsfonds gewijzigd. 
De portefeuillehouders worden gemandateerd de definitieve AB-
voorstellen vast te stellen. 
In de bijlage -tijdens vergadering uitgereikt- is aangegeven wat deze 
wijzigingen behelsen. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

13 Concept Nota van Beantwoording Kantorenstrategie 
Holland Rijnland 
Beslispunt:  

1. In te stemmen met het Concept Nota van Beantwoording 
Kantorenstrategie Holland Rijnland; 

2. De Concept Nota van beantwoording Kantorenstrategie 
Holland Rijnland voor advies voor te leggen aan het 
portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken.  

 

Portefeuillehouder mandaat om op enkele onderdelen naar aanleiding 
van de ingekomen reacties de Kantorenstrategie op enkele onderdelen 
te wijzigen. 
 
 

14 PHO DB-voorstel UP OV Holland Rijnland 
Beslispunten: 

1. Het concept Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland te 
bespreken en richting te geven aan het vervolgproces. 

 

Akkoord met voorstel. 

15 Rondvraag en Sluiting V.w.b. besluitvorming door Algemeen Bestuur m.b.t. nieuwe 
woonruimteverdeling: deze staat gepland voor oktober 2012. 
 

 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 14 juni 2012 

 
 
de secretaris,    de voorzitter, 
 
 
 
 
R. van Netten                H.J.J. Lenferink 



 

Deze voorstellen zijn gewijzigd nav het PHO, een aantal liggen nog bij de portefeuillehouders. De 
meeste veranderingen betreffen kleine technische wijzigingen. Deze veranderen niets aan de 
essentie van de inhoud.  
 
Wijziging GR Tekstuele wijzigingen, verzocht is om het 

begrip "ingrijpend" zoals genoemd in artikel 
6 lid 1 (bijzondere besluitvormingsprocedure) 
nader te omschrijven.  

In aanvulling nog de volgende aanpassing 
aan de Gemeenschappelijke regeling. Dit op 
verzoek van de hoofden Financiën. Dit is door 
Kees Wassenaar echter niet genoemd in het 
PHO afgelopen vrijdag:  

Verzocht wordt om artikel 37 Uittreding 
zodanig aan te passen dat uittreding slechts 
kan plaatsvinden per 1 januari. Dit vanwege 
de administratieve rompslomp die een 
uittreding gedurende een kalenderjaar met 
zich meebrengt. Het hoofden Financiën 
overleg adviseert om uittreding alleen 
mogelijk te maken per 1 januari. Er bestaan 
geen bezwaren om dit voorstel over te 
nemen en het AB voorstel hierop aan te 
passen. 

Artikel 37 komt er dan als volgt uit te zien: 

Artikel 37        Uittreding  

1. Een deelnemende gemeente kan 
uittreden door een besluit van de 
bestuursorganen van die gemeente 

2. De uittreding kan slechts 
plaatsvinden bij aanvang van een 
kalenderjaar twaalf maanden 
volgend op de datum van het in het 
eerste lid genomen besluit. Tenzij het 
Algemeen Bestuur instemt met een 
eerder tijdstip van uittreden. 

3. Het Algemeen Bestuur regelt de 
gevolgen van de uittreding. 

4. De uittredende gemeente dient een 
door het Algemeen Bestuur vast te 
stellen uittredingssom te betalen. 

Reactie van burgemeester Lenferink, “t.w.: 
Ok. Maar deze wijziging moet met noodzaak 
gecommuniceerd worden. Heeft meer 
betekenis.” 
 
Deze aanpassing is gedaan door dit op te 
nemen t.o.v. het PHO voorstel op het 
oplegvel. 
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Marap Kleine aanpassing, bij AB-voorstel zal 
overzicht van bijdrage gemeenten 
toegevoegd worden en een zinnetje over 
de Focus. 
 
In het portefeuillehoudersoverleg Bestuur 
en Middelen is gesproken over de 
wens/noodzaak om te komen tot een 
praktische vorm van 
voortgangsrapportagge uitvoeringsagenda 
Focus2014. 
 
Aangepast deel programma B&M: 
Focus 2014 
In het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en 
Middelen is gesproken over de 
wens/noodzaak om te komen tot een 
praktische vorm van voortgangsrapportage 
uitvoeringsagenda Focus2014. 
Afgesproken is dat in het volgende 
portefeuillehoudersoverleg daartoe een 
voorstel uit de Ambtelijke Advies Groep 
Bestuur & Middelen ter bespreking wordt 
geagendeerd. 
Dit verzoek valt buiten het bestek van de 
Marap Holland Rijnland. Deze 
managementrapportage betreft sec de 
afwijkingen in de jaarplanning van het 
samenwerkingsorgaan. De scope van de 
uitvoeringsagenda Focus2014 betreft de 
inspanningen van de 15 gemeenten en het 
samenwerkingsorgaan. 
 
Afgesproken is dat in het volgende 
portefeuillehoudersoverleg daartoe een 
voorstel uit de Ambtelijke AdviesGroep 
Bestuur & Middelen ter bespreking wordt 
geagendeerd. 
Dit verzoek valt buiten het bestek van de 
Marap Holland Rijnland. Deze 
managementrapportage betreft sec de 
afwijkingen in de jaarplanning van het 
samenwerkingsorgaan. De scope van de 
uitvoeringsagenda Focus2014 betreft de 
inspanningen van de 15 gemeenten en het 
samenwerkingsorgaan. 
 

Begroting Vragen van de heer van Velzen uit Kaag en 
Braassen uit het PHO welke gisteren zijn 
binnengekomen moeten nog worden 
beantwoord. (Zie onderstaande vragen), 
overige aanpassingen puur tekstueel 

Jaarrekening Een kleine aanpassing in de toelichting, 
Rinus kijkt hier naar. Tijdens het Hoofden 
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Financiën overleg  is toegezegd dat de 
tekst over het resultaat qua duidelijkheid 
zal worden aangepast in het definitieve AB 
voorstel. Verder is toegezegd om in de 
jaarrekening volgend jaar een verdeling te 
geven in de overlopende posten/passiva. 

Gebiedsfonds Het gewijzigde voorstel zit hierachter met 
wijzigingen in geel. De heer Eenhoorn is al 
akkoord met voorstel. 
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Vragen de heer Van Velzen Kaag en Braassem: 
 

Geachte voorzitter, 

U heeft onze raad gevraagd om een reactie te geven op de ontwerpbegroting 2013 van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Onze raad kan zich vinden in de ontwerpbegroting 
maar wil wel een paar opmerkingen per deelprogramma geven.  

Bestuur en Middelen: De afspraken over financiële kaderstelling op de schaal van de 
veiligheidsregio Hollands Midden van gemeenschappelijke regelingen zijn goed verwerkt in een 
bezuiniging van 10% voor 2013 ten opzichte van de bijdrage 2010. Voor 2012 was de 
bezuinigingstaak al bereikt en wij staan positief over de doorvertaling naar de begroting van 
2013 en de volgende jaren.  

Ter versterking van het bestuur maakt de begroting notie van ‘deelname aan een 
bestuurskrachtmeting in 2013’ als uitwerking van Focus 2014. Echter heeft ons college per 
brief van 24 maart 2011 als reactie op uw brief 11/0563 met het onderwerp ‘Aanbieding 
doelenboom Focus 2014’ aangegeven dat de bestuurskrachtmeting niet voorkomt in Focus 
2014 en daarom ook niet in de uitwerking van de doelenbomen zou moeten staan. Daarbij is 
een bestuurkrachtmeting niet door Kaag en Braassem is gewenst of begroot.  

Het verbaast onze raad dat u onze reactie niet doorvertaald heeft en de deelname aan een 
bestuurskrachtmeting nu terugkomt in de begroting voor 2013.  

In de vorige begroting was een toename van de uren die geraamd waren voor het 
deelprogramma Regionaal Investeringsfonds (RIF), een toename van besteding van uren van 
25 in 2011 naar 150 in 2012 die bedoeld waren voor een evaluatie van het RIF. Het is nog niet 
duidelijk of deze evaluatie plaats gaat vinden. Graag ziet de raad in de jaarrekening van 2012 
terug hoe er met deze uren is omgegaan.  

Sociale agenda: Onze raad kan instemmen met de doelstellingen en resultaten die in de 
sociale agenda benoemd zijn. Deze doelstellingen en resultaten sluiten aan bij de 
ontwikkelingen die wij landelijk en lokaal zien. De drie decentralisaties vragen natuurlijk extra 
aandacht. Als gevolg van de huidige ontwikkelingen in Den Haag is de planning voor de drie 
decentralisaties onzeker. Onze raad gaat ervan uit dat iedereen zich voortvarend blijft 
inzetten. Ook gaat onze raad uit van de meerwaarde van regionale samenwerking. Deze 
meerwaarde moet wel steeds gevonden worden.  

Ruimtelijke agenda: Onder het kopje maarschappelijke ontwikkelingen voor Ruimtelijke 
Ordening zijn bijna alle constateringen inmiddels achterhaald, het is raadzaam hier enige 
nuance in aan te brengen.  

Bij Verkeer en Vervoer is de regionale structuurvisie niet genoemd als relevant document, 
terwijl dit de basis is van de ruimtelijke afwegingen in de regio.  

-       Bij de maatschappelijke ontwikkelingen voor Natuur en Landschap staat de 100 mln. van de 
provincie bestemd is voor groen om de stad, terwijl hieruit ook wordt geïnvesteerd in innovatie 
bij de grondgebonden landbouw en realisatie van de herijkte EHS. In hetzelfde hoofdstuk 
onder het kopje deelnemers wordt het voormalig Alkemade deel van Kaag en Braassem als 
deelnemer genoemd van het groenprogramma. Het Alkemade- deel is weliswaar het enige deel 
dat aangesloten is bij het RIF maar onze gehele gemeente is opgenomen in het 
groenprogramma. Opvallend is ook dat bij de overige deelnemers nogmaals de Holland 
Rijnland gemeenten zijn genoemd en dat Leidse Ommelanden als los orgaan wordt benoemd, 
terwijl alle deelnemers daarvan reeds genoemd zijn. Wel zou eventueel de LEADER werkgroep 
nog aan het rijtje overige kunnen worden toegevoegd. 
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-       Onder Economische Zaken en Toerisme wordt het verbeteren en vergroten van het 
recreatief fiets- en wandelnetwerk als één van de speerpunten genoemd. Hiertoe worden 
uiteenlopende activiteiten genoemd om dit uit te realiseren met een raming van  € 100.000,= 
tot € 200.000,=. Gezien de hoogte van het bedrag en de ruime marge in de schatting, wil onze 
raad de raming gespecificeerd per activiteit zien zodat duidelijk is of de kosten vooral in 
beheer, ontwikkeling of fysieke aanleg/verbetering van paden gaat zitten.  

-       Het nieuwe woningverdeelsysteem wordt begin 2013 verwacht. Daarnaast heeft het 
Algemeen Bestuur de provincie onlangs verzocht lokaal maatwerk toe te mogen passen om zo 
eigen inwoners die vallen binnen een bepaalde doelgroep voorrang te kunnen verlenen. Graag 
ziet onze raad daarbij dat binnen Holland Rijnland ingezet wordt op een verregaande 
samenwerking met de woningbouwverenigingen, verenigd binnen Aedes.  

-       Monitoren; natuurlijk is het van belang om onderzoek te doen en metingen uit te laten 
voeren. Onze raadstelt voor de frequentie van elke twee jaar te verlagen naar één keer per 
vier jaar (dus één onderzoek per jaar) en daarbij is onze raad van mening dat  de begrote € 
40.000,= per jaar naar beneden bijgesteld moet worden.   

Ten slotte staat de raad van Kaag en Braassem positief tegenover de heldere opzet van de 
begroting door middel van de tabel bij ieder onderdeel en de leesbaarheid van het document in 
zijn geheel. 
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STUK VOORSTEL GEBIEDSFONDS 
 
Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp 

 
Reservering financiële middelen voor gebiedsfonds. 
 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

Basistaak: Natuur en Landschap 
    

3. Regionaal belang Verhogen van de recreatieve bereikbaarheid en 
bruikbaarheid en de kwaliteit van het landschap. 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
25 mei 2012 Bestuur 
en Middelen 
 
 

 
 
25 april 2012 
 
 
 
 
 
31 mei 2012 
 
 
20 juni 2012 

5. Advies PHO Positief advies 
Daarnaast is de volgende opmerking van het PHO 
verwerkt in dit voorstel: Het gaat om een reservering en 
niet om een voorziening. Het Algemeen Bestuur zal een 
besluit nemen, voordat de reservering gebruikt kan 
worden voor het gebiedsfonds. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

nvt 

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

 

8. Inspraak   Nee 
   

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland: 
€ 100.000 Incidenteel 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
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 Eerdere besluitvorming: 
Het Algemeen Bestuur heeft op 17 februari 2010 besloten 
de mogelijkheid om vanuit het Regionaal 
Investeringsfonds, via het Regionaal Groenprogramma, 
een bijdrage te leveren aan beheerskosten van particuliere 
grondeigenaren te schrappen. Het Dagelijks Bestuur heeft 
in deze vergadering beloofd om te onderzoeken op welke 
manier een regeling voor beheerkosten van particulieren 
kan ontstaan. 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
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Adviesnota AB (concept) Vergadering: Algemeen Bestuur 
 

      
 Datum: 20 juni 2012       
  Locatie: [locatie]  

       
  Agendapunt: [agendapuntnummer]  

 
Onderwerp: 
Reservering financiële middelen voor gebiedsfonds groenblauwe diensten. 
 
 
Beslispunten: 
1. In samenwerking met de provincie te werken aan het instellen van een gebiedsfonds 

groenblauwe diensten; 
2. € 100.000 vast te leggen als een reservering voor dit gebiedsfonds.  
3. Dit bedrag te dekken door van het rekeningsresultaat 2011 van Holland Rijnland € 100.000,-- 

minder terug te storten aan de deelnemende gemeenten.  
 

Inleiding: 
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 februari 2010 heeft het Dagelijks Bestuur 
toegezegd om te onderzoeken op welke manier een regeling voor financiering van beheerkosten 
van particulieren kan ontstaan. 
 
Het gaat om het vergoeden van “beheer en onderhoud” van landschapselementen, die de kwaliteit 
van het buitengebied van Holland Rijnland verhogen en waaraan boeren extra grond, tijd en geld 
kwijt zijn. Het uitvoeren van dit beheer en onderhoud wordt het verlenen van groenblauwe (of 
maatschappelijke) diensten genoemd. Het gaat bijvoorbeeld om het beheer van: 
- Groene diensten: houtwal, bloemrijke akkerrand, historisch verkavelingpatroon 
- Blauwe diensten: ecologische oever, paaiplaats, poel 
- Recreatieve diensten: boerenlandpad, kanoroutes, kano-uitstapplaats, picknickplaats 
 
Holland Rijnland heeft in 2010 meegewerkt aan een onderzoek van DLG voor ‘Samen voor Groen’ 
naar de mogelijke financiering van beheerskosten. Holland Rijnland heeft meegedacht met de 
provincie, die in de Agenda Landbouw het oprichten en vullen van een gebiedsfonds voor 
groenblauwe diensten als maatregel heeft opgenomen. Eind 2011 heeft Holland Rijnland Veelzijdig 
Boerenland opdracht gegeven advies uit te brengen over de opzet van een gebiedsfonds en 
organisatiestructuur hiervoor. Dit loopt nog. De provincie wil de ontwikkeling van een gebiedsfonds 
opnemen in de Groenagenda, die Provinciale Staten naar verwachting in oktober 2012 zullen 
vaststellen. Provincie, regio, hoogheemraadschap, gemeenten en particulieren/bedrijven moeten 
gezamenlijk zorgen voor de financiering van het Gebiedsfonds. 
 
Holland Rijnland heeft voor deze financiering geen post opgenomen op de begrotingen van 2012 en 
2013. Dekking vanuit het onderdeel Regionaal Groenprogramma van het Regionaal 
Investeringsfonds is geen optie omdat dit fonds is bedoeld voor investeringen en niet voor beheer.  
 
Beoogd effect: 
Verhogen van de kwaliteit en de recreatieve bereikbaarheid en bruikbaarheid van het landschap. 
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Argumenten:  
1.1  Holland Rijnland heeft belang bij een structurele regeling voor de financiering van 

groenblauwe diensten door particulieren. 
In tijden van bezuinigingen is weinig geld beschikbaar voor grondverwerving, waarbij de overheid 
zelf het beheer en onderhoud uitvoert. Verwerving is ook niet noodzakelijk, omdat veel maatregelen 
ook op particuliere grond uitgevoerd kunnen worden. Daarvoor is het wel noodzakelijk om 
particulieren structureel en duurzaam te vergoeden voor beheer en onderhoud. De onzekerheid 
over de financiering van het beheer van de boerenlandpaden in het Land van Wijk en Wouden in 
2011, maakt dat particulieren de overheid als onbetrouwbaar ervaren en in de toekomst geen 
maatregelen op hun grond meer willen toestaan. Dit is een risico voor nieuwe groenprojecten. Hier 
ligt een taak voor de overheid. 
Met een gebiedsfonds zorgen we ervoor dat de duurzame, langjarige financiering van het particulier 
beheer van projecten, die worden uitgevoerd in het kader van het Regionaal Groenprogramma en 
het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek, voldoende is geborgd.  
 
1.2 In 2012 komen meerdere initiatieven samen, waardoor het kansrijk is om een gebiedsfonds 

daadwerkelijk van de grond te krijgen. 
Meerdere partijen hebben belang bij een gebiedsfonds, maar gezien de complexiteit van de materie 
en de benodigde financiering, is dit nog niet van de grond gekomen. Een extra impuls is nodig. Die 
extra impuls komt ten eerste van de provincie, die het stimuleren van maatschappelijke diensten en 
vergroeningsmaatregelen heeft opgenomen in haar concept Beleidsvisie Groen. Ten tweede is 
‘Samen voor Groen’ bezig om een structurele aanpak te onderzoeken voor de financiering van het 
beheer dat particulieren uitvoeren na realisatie van projecten, bijvoorbeeld in de Boterhuispolder in 
Leiderdorp en Teylingen. Tot slot heeft Holland Rijnland Veelzijdig Boerenland gevraagd een kort 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden en vorm van een gebiedsfonds. Met deze reservering 
versterkt Holland Rijnland deze initiatieven. 
 
2.1 Een substantiële bijdrage van Holland Rijnland leidt tot een vliegwieleffect. 
Holland Rijnland is voor het instellen en beheer van het gebiedsfonds groenblauwe diensten 
afhankelijk van de inzet van de provincie. Doordat Holland Rijnland geld reserveert voor een 
bijdrage aan een gebiedsfonds, stimuleren we  de provincie en andere publieke 
(Hoogheemraadschap) en private partners om hier ook aan bij te dragen. Hierdoor wordt een 
vliegwieleffect gecreëerd, zoals nu te zien is bij de uitvoering van het Regionaal Groenprogramma. 
De provincie wil de financiële middelen voor groen in principe altijd inzetten als cofinanciering. De 
regionale en/of gemeentelijke bijdrage aan een gebiedsfonds wordt hiermee een harde voorwaarde 
voor de provinciale inzet en bijdrage.  
 
2.2 Het Algemeen Bestuur besluit over de oprichting van het Gebiedsfonds. 
In de komende twee jaar zal het Gebiedsfonds in overleg tussen provincie, regio, gemeenten, 
waterschap en boerenorganisaties een definitieve vorm moeten krijgen. Voordat Holland Rijnland 
het geld uit de reservering in dit fonds stort, zal het Algemeen Bestuur een besluit nemen over de 
organisatie van en deelname aan dit fonds. Gelijktijdig zal het Algemeen Bestuur besluiten hoe het 
fonds er uit ziet, welke en hoeveel maatregelen het fonds zal bevatten en wat hiervan de eventuele 
financiële consequenties voor Holland Rijnland zijn. 
 
3.1 Er is een voordelig rekeningsresultaat 2011. 
Ten opzichte van de begroting 2011, is er sprake van een overschot van € 261.446. Bij dit bedrag 
is al rekening gehouden met een mindering in verband met de bezuinigingstaakstelling van 5% 
(effectief 8,7%). De voorgestelde reservering is minder dan de helft van dit bedrag, zodat er toch 
sprake blijft van een afrekening met de deelnemende gemeenten. 
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3.2 Dekking voor deze reservering is niet aanwezig in de begroting. 
Bij het opstellen van de begrotingen 2011 en 2012 bestond er nog grote onzekerheid over het 
ontstaan van een gebiedsfonds. Holland Rijnland heeft niet de capaciteit om een dergelijk fonds zelf 
te beheren, omdat dit fonds een grote hoeveelheid contracten met particulieren en de controle 
hiervan met zich meebrengt. Holland Rijnland is daarom afhankelijk van de provincie, die deze 
capaciteit wel heeft. De provincie heeft in 2012 met het opstellen van de Beleidsvisie Groen een 
duidelijker standpunt ingenomen over het op korte termijn ontwikkelen van een gebiedsfonds. 
 
3.3 Dekking voor deze reservering kan niet uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) komen. 
Het Algemeen Bestuur heeft op 17 februari 2010 besloten om geen mogelijkheid te creëren een 
bijdrage te leveren aan beheerskosten van particuliere grondeigenaren vanuit het Regionaal 
Investeringsfonds (RIF). Het RIF is bedoeld voor investeringen in inrichting en niet voor langjarige 
beheerkosten. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
2.1 Vliegwieleffect lukt niet. 
Indien ondanks de gezamenlijke inspanningen van regio, aangesloten gemeenten en provincie niet 
binnen twee jaar een gebiedsfonds groenblauwe diensten is ontstaan, kan Holland Rijnland de 
reservering opheffen en het geld inclusief opgebouwde rente terugstorten aan de gemeenten. 
 
2.2 De uiteindelijke vorm en inhoud van het gebiedsfonds groenblauwe diensten is nog niet 

duidelijk. 
Tijdens het maken van deze reservering is wel de doelstelling om de kwaliteit en de recreatieve 
bereikbaarheid en bruikbaarheid van het landschap te verhogen duidelijk, maar niet hoe het 
gebiedsfonds groenblauwe diensten er precies uit zal gaan zien. Dit was ook het geval bij het 
instellen van het Regionaal Investeringsfonds: van de regionale projecten was wel de doelstelling 
duidelijk, maar de invulling moest nog worden uitgewerkt. Het Algemeen Bestuur heeft er toen voor 
gekozen om de invulling later vast te stellen in een programma per regionaal project. Het 
gebiedsfonds groenblauwe diensten zal op vergelijkbare manier uitgewerkt en in het Algemeen 
Bestuur vastgesteld worden. 
 
3.1 Een reservering dekken vanuit het rekeningsresultaat is niet te doen gebruikelijk. 
Volgens de procedures rond jaarrekening en –begroting moet Holland Rijnland het 
rekeningresultaat terugstorten aan de aangesloten gemeenten. Voor deze reservering gebiedsfonds 
moet het Algemeen Bestuur een besluit nemen. Gezien de hoogte van de reservering, zou dit tot 
een bijbetaling vanuit de gemeenten kunnen leiden. Vanuit efficiëntie overwegingen en gezien het 
positieve rekeningresultaat, is voor deze weg van dekking uit het rekeningsresultaat 2011 gekozen. 
 
Financiën:  
Van het rekeningsresultaat 2011 € 100.000,-- minder terug te storten aan de deelnemende 
gemeenten en dit bedrag te storten in een reservering Gebiedsfonds. In tabel 1 is weergegeven om 
welk bedrag dit per gemeente gaat en wat dit betekent voor de afrekening. 
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Tabel 1. Bijdrage aan de reservering Gebiedsfonds groenblauwe diensten en afrekening per 
gemeente na instemming. 

 
Gemeente  Afrekening 

(afrekenstaat 2011) 
(€) 

Bijdrage 
gebiedsfonds 

(€) 

Afrekening  
(na instemming met dit voorstel) 

(€) 
Alphen aan den Rijn  37.725  13.834 23.891 
Hillegom  7.719  3.926 3.793 
Kaag en Braassem  32.483  4.900 27.583 
Katwijk  28.909  11.810 17.099 
Leiden  40.091  22.442 17.649 
Leiderdorp  16.486  5.065 11.421 
Lisse  7.011  4.318 2.693 
Nieuwkoop  13.900  5.137 8.763 
Noordwijk  11.874  4.842 7.032 
Noordwijkerhout  7.368  2.970 4.398 
Oegstgeest  13.783  4.334 9.449 
Rijnwoude  10.697  3.515 7.183 
Teylingen  17.909  6.817 11.092 
Voorschoten  9.928  4.543 5.385 
Zoeterwoude  5.562  1.547 4.015 
Totaal  261.446   100.000 161.446 

 
Communicatie: 
In een later stadium zal bij het opstellen van een gebiedsfonds het onderdeel communicatie verder 
worden ingevuld.  

 
Evaluatie: n.v.t. 
Bijlagen: n.v.t.  
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