
 

 
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 11 oktober 2012 

 
 
Aanwezig: H.B. Eenhoorn 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),  
 
  
Nr. Agendapunt Besluit 

 01  Opening en vaststelling agenda 
 

 

 02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 27 september 2012 
 Voorstel: vaststellen besluitenlijst  
 

Besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

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

Akkoord met voorstellen. 
 
Mevrouw Van Oortmerssen deelt mede, dat het bezwaarschrift tegen het 
formele besluit van de provincie Zuid-Holland inzake de verlaging van de 
RAS-middelen voor 2013 nagenoeg gereed is. Inmiddels vinden er ook 
gesprekken plaats met de provincie over de verlaging van de RAS-
subsidie. 
Waarbij de provinciale inzet/koers niet een geheel rechte koers is. 
 
Met betrekking tot de vaststelling van het bedrag van de 
Volwasseneducatie deelt mevrouw van Oortmerssen mede, dat door het 
ministerie van OC&W een lager bedrag is toegekend dan was voorzien. 
Bij de vaststelling gebruikt het Ministerie facoren die niet voorzien 
waren. 
Ingestemd wordt met het bezwaar maken tegen de hoogte van 
vaststelling van het bedrag voor de Volwasseneducatie en dat er tevens 
een brief uitgaat met het verzoek om deze criteria voor volgende jaren 
helder te maken. Portefeuillehouder wordt gemandateerd om tekst van 
het bezwaarschrift vast te stellen.  
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 04      Terug- en vooruitblik overleggen 
Voorstel: bespreken. 
 

Toevoegen aan de lijst: 
12 oktober is er een overleg met de portefeuillehouders wonen van 
Zuid-Holland. De heer de Lange vervangt de heer Wienen hierbij. 
 
24 oktober is er een overleg over de Rijnlandroute. 
 
 

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

.De heer de Lange infiormeet het Dagelijks bestuur over de stand van 
zaken Rijnlandroute, HOV-netwerk en Duinpolderweg.  
Het bestedingsvoorstel voor de Rijnlandroute komt eerst in maart 2013 
in het Algemeen Bestuur.  
In de volgende DB vergadering zal er een voorstel liggen mbt de OV-
overeenkomst met de provincie.  
 
De heer De Lange zal per brief de leden van het Algemeen Bestuur 
informeren over huidige stand van zaken en marsroute besluitvormig. 

 

 06  Regionale woonruimteverdeling  
 Beslispunten: 

1. kennis te nemen van de informatienota met  
  inhoudelijke aandachtspunten voor de  
  woonruimteverdeling; 

2. de ontwerphuisvestingsverordening vrij te geven voor  
  inspraak; 

3. het concept convenant corporaties Holland Rijnland  
  en de nadere regels Woonruimteverdeling ter  
  informatie aan te bieden bij de  
 ontwerphuisvestingsverordening. 

 

Akkoord met voorstel. 
Wel heeft portefeuillehouder Wienen mandaat tot aanpassing van de 
teksten op basis van een extra juridische toets. 
M.n. de gemeente Alphen aan den Rijn hecht aan een extra overleg in 
aanvulling op de laatste schriftelijke ronde. 
Dit overleg zal op de kortst mogelijke termijn plaatsvinden. 
 
 
  

 07   Uitvoeringsprogramma OV 
  Beslispunten: 
  Kennisnemen van stand van zaken, planning en proces van  
  het Uitvoeringsprogramma Openbaar Vervoer (UP OV) Holland 
  Rijnland ter voorbereiding op de besluitvorming later  
  dit najaar 
 

De heer de Lange deelt de stand van zaken mee. Hij streeft voor de 
uitvoering  naar een programmabureau waarin de provincie, Holland 
Rijnland en de gemeenten zijn vertegenwoordigd.  
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 08   Zienswijze regio Holland Rijnland op Actualisering 2012 
  Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte 
  Beslispunten: 

1. Bijgaande zienswijze op de Actualisering 2011 van de  
    Provinciale Structuurvisie en ontwerp Verordening Ruimte  
    in te dienen. 

 

Akkoord met voorstel met dienverstande dat tekst onder het kopje  
kenniseconomie wordt geschrapt. 
De heer Eenhoorn zegt dat de provincie zelf diverse keren afwijkt van de 
visie waardoor de waarde van dit stuk daalt.  
 
  

09   Geharmoniseerde en geactualiseerde Regionale    
  Verkeers- en  Milieukaart;  
  Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van de geharmoniseerde en  
     geactualiseerde Regionale Verkeers- en Milieukaart;  
2. Onder voorbehoud van een positief advies van het  
     portefeuillehoudersoverleg de geharmoniseerde en  
     geactualiseerde RVMK vast te stellen;   
3. Onder voorbehoud van een positief advies van het pho te  
    besluiten voor een jaar een beheercontract aan te gaan  
    met het buro 4Cast. 

 

Akkoord met voorstel 
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10   Vrijvallende middelen BDU Rijnwoude 
  Beslispunten: 

1. Vooruitlopend op en onder voorbehoud van een positief  
 advies van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer te 
besluiten de vrijgekomen financiële middelen door het 
niet doorgaan van het project “Duurzaam veilige 
verkeersmaatregelen Groenendijk” te benutten voor 
ophoging van het voor 2012 aangemelde project 
“Duurzaam Veilig inrichten diverse 30 en 60 km 
gebieden en straten” eveneens in de gemeente 
Rijnwoude. 

    2. In verband met de beperkte resterende reactietermijn de 
portefeuillehouder Verkeer te mandateren vooruitlopend 
op behandeling in het portefeuillehouderoverleg van 16 
november a.s. dit voorstel bij de provincie in te dienen; 

    3. De provincie Zuid-Holland, na besluitvorming in het 
         Dagelijks Bestuur, door middel van bijgaande brief over  
         de wijze van benutting van de vrijvallende middelen in  
         kennis te stellen. 
 

Akkoord met voorstel  

11   Concept-verslagen van de   
  Portefeuillehoudersoverleggen: 
  Economische Zaken, Ruimte, Bestuur en Middelen  
 
   Concept-Agenda’s Portefeuillehoudersoverleggen: 
   Verkeer en Vervoer, Ruimte en Ecomische Zaken 
 

Akkoord  
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  12 Rondvraag en Sluiting 
 
 

De Lange memoreert dat door gezamenlijke inspanningen van direct 
betrokken gemeenten, Holland Rijnland en het spacecluster eerst de 
tweede kamer nu ook minister Verhagen de bezuiniging op Ruimtevaart 
(ESA) ter waarde van € 68 mio terug draait.  
 
De heer de Lange deelt de besluiten mede die op 2 oktober door de 
raden van vier Bollenstreek gemeenten zijn genomen n.a.v. het 
opgestelde rapport over de toekomstige richting van deze gemeenten.  
 
  

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 25 oktober 2012 

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