
 

 
BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 28 maart 2013 

 
 
Aanwezig: H.J.J. Lenferink (voorzitter), M. Vissers, H.B. Eenhoorn, J.B. uit den Boogaard, R.A. van Gelderen, J. Wienen. 
 R. van Netten (secretaris), C. van Schayk (teamleider Stafbureau bestuurlijke zaken) 
 
Afwezig:  C.J.M.W. Wassenaar 
 
  
 

Nr. Agendapunt Besluit 

 01  Opening en vaststelling agenda 
 

De voorzitter opent de vergadering.  
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 02 - 
 

- 

 03 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van  14 maart 2013  
Voorstel: vaststellen besluitenlijst 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

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

Er zijn geen mededelingen. 
 
Akkoord met voorstel 

 05      Terug- en vooruitblik overleggen  
 Voorstel: bespreken. 

Stuurgroep Oostvlietpolder: de heer Uit den Boogaard doet verslag van 
de besprekingen van de laatste stuurgroep. Er komt een ruimtelijke 
aanwijzing van provincie dat Oostvlietpolder groenstatus krijgt. 
 
In de Bestuuragenda ontbreekt de Stuurgroep Economische agenda 
Zuidvleugel op 4 april a.s. De heer Lenferink is lid. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

 06 
 
 

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

HOV-net 
Er wordt teruggeblikt op de vergadering van het Algemeen Bestuur van 
27 maart 2013. In Zoeterwoude is vanavond de raadsvergadering over 
dit onderwerp.  
 
Rijnlandroute 
De discussie tussen de gemeente Katwijk en de provincie is nog niet 
afgerond en verloopt iets moeizamer dan gehoopt. 
 
Programma NOG 
De heer Vissers vertelt over de Stuurgroep Duinpolderweg. Onderwerp 
was het Plan van aanpak MER. De provincies Noord en Zuid Holland 
hebben behoefte aan verdere afstemming.  
 

 07 Benutting vrijvallende middelen BDU gemeente Lisse 
Beslispunten: 

1. Onder voorbehoud van een positief advies van het   
   portefeuillehoudersoverleg Verkeer te besluiten de  
   vrijgekomen financiële middelen door het niet doorgaan van 
   voor BDU-subsidie aangemelde projecten drempelplateaus  
   Poelpolder en drempelplateaus Patrijsstraat beide te Lisse  
   de vrijgevallen midden ad € 27.500  te benutten voor het  
   project aanleg rotonde Ruishornlaan-Uitermeer; 

  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 

 08 Inzetten groengelden Regionaal Investeringsfonds voor 
Gebiedsfonds Groenblauwe Diensten 
Beslispunten: 

1. De mogelijkheden te onderzoeken om een deel van het 
Regionaal investeringsfonds voor het Regionaal 
Groenprogramma in te zetten voor het toekomstige 
Gebiedsfonds Groenblauwe diensten. 

Hoewel het voorstel afwijkt van eerdere besluitvorming om niet te 
investeren in beheer acht het Dagelijks Bestuur het van belang dat 
onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om geld in te leggen in het 
Gebiedsfonds. 
 
 
Akkoord met voorstel 
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  09 Rondvraag en Sluiting De heer Uit den Boogaard meldt dat de heer Van Griensven deelnam 
aan een aantal overleggen die van belang waren voor de regio. De heer 
Wienen probeert een vervanger te vinden. 
 
De heer Lenferink geeft een korte terugkoppeling op de 
Stuurgroepvergadering #Kracht 15. De notitie Spijkers met koppen is 
besproken. De notitie wordt aangevuld met factsheets van wat Holland 
Rijnland tot nu toe heeft gedaan, zoals de klankbordgroep van 
raadsleden heeft gevraagd. 
Samen zijn ze input voor de discussie met de raden. Het streven is om 
de keuzes voor het reces duidelijk te hebben op niveau van Stuurgroep 
en Dagelijks Bestuur. 
 
Er wordt gevraagd om een update in het proces van de 3D.  
 
De vergadering wordt gesloten. 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 11 april 2013 

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