
 

 
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 december 2012 

 
 
Aanwezig: L.A.W. de Lange,  H.J.J. Lenferink (voorzitter), J.B. Uit den Boogaard, C.J.M.W. Wassenaar J. Wienen,  
 Roelof van Netten (secretaris) Carmen van Schayk (teamleider Stafbureau bestuurlijke zaken) 
 
Afwezig:  H.B. Eenhoorn 
 
  
 

Nr. Agendapunt Besluit 

 01  Opening en vaststelling agenda 
 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

 02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 6 december 2012 en 
vertrouwelijke besluitenlijst 22 november 2012  (alleen 
verstuurd aan DB-leden) 
 Voorstel: vaststellen besluitenlijst  

Punt 08  Er is medegedeeld dat verlenging van het huurcontract op dit 
moment niet opportuun is en nu niet wordt aangegaan.  
 
De besluitenlijst van 6 december 2012 wordt voor het overige 
ongewijzigd vastgesteld. 
  

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

De brief van de gemeente Leiderdorp over het gemeentelijk 
woonwagenkamp staat niet op de lijst ingekomen stukken. Nagegaan 
wordt of deze brief ontvangen is. 
 
Naar aanleiding van de brief inzake interbestuurlijk toezicht is aan de 
portefeuillehouder mandaat verleend om een bestuurder uit Holland 
Rijnland te benaderen. 
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 04      Terug- en vooruitblik overleggen 
Voorstel: bespreken. 
 

De heer Uit den Boogaard meldt dat hij heeft ingesproken bij de 
Commissie Ruimte van de Provincie. Ook een vertegenwoordiger van de 
eigenaar van WOOON heeft ingesproken. Dat sloot goed op elkaar aan. 
Wel betreurt de heer Uit den Boogaard het dat deze inspreker ook 
pleitte voor brancheverbreding. 
 
T.a.v. de eigen reactie was de laatste aanpassing van Gedeputeerde 
Staten niet verwerkt in de inspreekreactie. 
 
 

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

De heer De Lange meldt dat Gedeputeerde Staten het besluit over het 
HOV en de Rijnlandroute en inpassingmaatregelen begin 2013 zal 
nemen. 
 
 

 

   

 06 Vaststellen van de circulaire van het LOGA van 4 
september 2012 (CVA/U201201328) en de wijziging op 
te nemen in de rechtspositieregeling Holland Rijnland 1 
juli 2008. 
Beslispunten: 

1. De aanpassingen in de Rechtspositieregeling Holland  
   Rijnland zoals verwoord in de circulaire van het Landelijk  
   Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)  
   CVA/U201201328 vast te stellen en de wijziging op te  
   nemen in de Rechtspositieregeling Holland Rijnland 1 juli  
   2008 overeenkomstig bijlage A bij dit voorstel. De wijziging  
   gaat in per 1 januari 2013. 
 

Akkoord met voorstel 
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 07 Afronding twee projecten Landschapsbeleidsplan Duin- 
en Bollenstreek 
 Beslispunten: 

1. De eindrapportage Fase 2 Bollenstreek Mooi Landschap 
–onderdeel Herstel lanen (bijlage 1a en 1b) vast te 
stellen. 

2. Onder voorbehoud van de vaststelling van de POP-
subsidie, decharge te verlenen aan Landschapsbeheer 
Zuid-Holland voor de uitvoering van de tweede fase 
Beplantingen – Herstel Lanen en de bijdrage vast te 
stellen op € 176.753 (bijlage 2). 

3. De eindrapportage Fase 2 Duin- en Bollenstreek 
Duurzaam en robuust groener – onderdeel Herstel en 
opwaardering natuurlijk erfgoed (bijlage 3) vast te 
stellen. 

4. Onder voorbehoud van de vaststelling van de POP-
subsidie, decharge te verlenen aan de Agrarische 
Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond voor de 
uitvoering van de tweede fase Beplantingen – Erf en 
Haag en de bijdrage vast te stellen op € 180.000 
(bijlage 4). 

 

Akkoord met voorstel 
 
 
Nadat ook het laatste project uit het Landschapsbeleidsplan Duin- en 
Bollenstreek is opgeleverd (i.c. de atlas) het Algemeen Bestuur te 
informeren over afronding van dit Landschapsbeleidsplan. Waarbij 
inzichtelijk wordt gemaakt hoe de gelden zijn uitgegeven. En welke 
projecten/ambities niet zijn gerealiseerd. 
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  08 Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 Regionaal 
Groenprogramma  
 Beslispunten: 

1.  Kennis te nemen van het verzoek om cofinanciering  
      van de clusters  

a. Duin, Horst en Weide (bijlage 1); 
b. Duin- en Bollenstreek (bijlage 2) 
c. Cluster Veenweide en Plassen (bijlage 3); 
d. Stedelijke Agglomeratie (bijlage 4). 

2.  In te stemmen met bijgaande  
     Uitvoeringsovereenkomst (bijlage 6), waarin  

Holland Rijnland in het kader van het Regionaal 
Groenprogramma uit het Regionaal Investeringsfonds 
(RIF) 3.007.113 aan cofinanciering voor de uitvoering 
van 23 projecten toezegt voor de periode 2012-2016 
voor de volgende projecten: 

a. Duin, Horst en Weide 
1. Fietspad Zuidbuurt 
2. Ecologische en recreatieve aantrekkelijkheid 

Geerpolder 
3. Park Kasteel Duivenvoorde 
4. Burgemeester Berkhoutpark 
5. Recreatieve aantrekkelijkheid Velostrada 
6. Duivenvoords Polderpad 

b. Duin- en Bollenstreek 
7. Landschapselementen langs doorgaande wegen 

c. Veenweide en Plassen 
8. Ghoybos 
9. Wandelpad Blauwe Polder 
10. Fietspad Blauwe Polder naar Oud Ade 
11. Meerbrug 
12. Water-land verbindingen fase 1 
13. Ommetje Rijpwetering – Nieuwe Wetering 
14. Ommetje Rijpwetering – Oud Ade 
15. Pestbosjes 
16. Jan Dekkerbrug 
17. Recreatie-eiland Koudenhoorn 
18. Uitkijkpunt Blauwe Hart 
19. Fietspad naar zee 
20. Boardwalk 
21. Fietsverbinding Ruigekade Polder Achthoven 
22. Bloemrijke Bermen 

Akkoord met voorstel met dien verstande dat plaatsvervangend 
portefeuillehouder de heer Wassenaar gemandateerd wordt de aanvraag 
kritisch te toetsen of sprake is van subsidiering van renovatie en/of 
herstelwerkzaamheden (achterstallig onderhoud). 
 
 
 



 

Nr. Agendapunt Besluit 

09 VERTROUWELIJK: uitvoeringsovereenkomst 2012- 
 2016 Regionaal Groenprogramma  (alleen verstuurd aan 
  DB-leden) Agendapunt is op verzoek van gemeente Leiden  
  vertrouwelijk geagendeerd. 

 

Akkoord met voorstel. 
  

 10  Voortgang FES-projecten Greenport 
Beslispunten: 

1. FES/Nota Ruimte projecten (bijlage 1) vast te stellen; 
2. De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Wonen 

te mandateren de afspraken in het Convenant ten 
aanzien van het project Duin- en Bollenstreek met de 
provincie Zuid-Holland nader uit te werken. 

 

Akkoord met voorstel 
 

 11 Gebiedsfonds groenblauwe diensten Holland Rijnland 
 Kennisnemen van: 
 Plan van Aanpak Gebiedsfonds groenblauwe diensten Holland 
Rijnland  

 

Voor kennisgeving aangenomen. 

  12 Rondvraag en Sluiting 
 
 

Er is nog niet bekend wie het nieuwe college van Oegstgeest gaan 
vormen. In afwachting daarvan is er ook nog geen duidelijkheid over 
een kandidaatstelling vanuit Oegstgeest v.w.b. het DB-lidmaatschap. 
Wel constateert het Dagelijks Bestuur dat de portefeuille Sociale Agenda 
met inbegrip van de drie decentralisaties vragen om substantiële 
bestuurlijke inzet. 
 
De secretaris wordt verzocht een voorstel voor te bereiden voor 
bespreking in het Algemeen Bestuur t.a.v. biobased economy. Er zijn 
veel actuele ontwikkelingen. En het Dagelijks Bestuur ziet kansen voor 
de regio, mits de regio in staat is snel op de actualiteit in te springen. 
In dit voorstel o.a. ingaan op wenselijkheid en mogelijkheden om als 
regio middels co-financiering bij te dragen. 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 17 januari 2013 
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de secretaris,  de voorzitter, 
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R. van Netten              H.J.J. Lenferink  
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