
 

Pagina 1 van 5 

 *«BARCODE *  

Ontvangen reacties concept kadernota cluster Duin- en Bollenstreek 
 
Onderstaande reacties zijn ontvangen van Noordwijkerhout, Noordwijk en Teylingen. 
Deze reacties zijn per mail verzonden naar Holland Rijnland. 
 
Ontvangen reacties 

1. Noordwijkerhout 
2. Teylingen 
3. Noordwijk 

 
1. Noordwijkerhout 

 
Geachte mevrouw/heer,  
 
De concept kadernota 2019 Holland Rijnland is besproken in de vergadering van de raadscommissie 
Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen (BAM) van de gemeente Noordwijkerhout d.d. 11 januari 2018. 
 
Allereerst complimenteert de commissie u met de concept kadernota. Naar de mening van de commissie 
ligt er een informatief en overzichtelijk concept dat qua beschrijving van uitgangspunten en gewenste 
ontwikkelingen voldoende basis biedt voor de Begroting 2019.  Evenwel willen de leden van de commissie 
BAM u een aantal suggesties tot aanvulling of verduidelijking voor de definitieve nota meegeven. 
 

- In onderdeel 4.3.2 Mobiliteitsnetwerk mist de commissie de aandacht voor de Bollenstreek met 
Noordwijkerhout in het bijzonder. De commissie vraagt Holland Rijnland het busvervoer van en 
naar Noordwijkerhout mee te nemen in de mobiliteitsvernieuwing binnen hoogwaardig 
openbaarvervoer (HOV). Ook wordt de suggestie gedaan tot het oprichten van een taskforce 
Mobiliteit, vergelijkbaar met de EADB.  

- In hetzelfde onderdeel (4.3.2 Mobiliteitsnetwerk) vraagt de commissie aandacht voor de 
aansluiting van het busvervoer op het treinvervoer, zoals bij station Voorhout en station Hillegom. 
Gemeenten zonder treinstation zijn zeer afhankelijk van een goede aansluiting. Mogelijk dat dit 
kan worden meegenomen in de nieuwe concessie voor het busvervoer in Zuid-Holland Noord. 

- Ten slotte vraagt de commissie aandacht voor de begrotingscyclus in een verkiezingsjaar. In de 
huidige cyclus krijgen (oude) gemeenteraden de mogelijkheid kaders te stellen voor 
beleidsplannen in een nieuwe raadsperiode. De nieuwe raden krijgen daardoor te maken met 
vastgestelde kaders waar zij zelf niet voor hebben gekozen. De commissie vraagt Holland Rijnland 
de mogelijkheden te bekijken op welke wijze een nieuwe raad betrokken kan worden bij de 
vorming van kaders die gelden in een nieuwe raadsperiode.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen, 
 
Jan Janson 
Gerrit Goedhart 
AB leden Holland Rijnland namens de gemeente Noordwijkerhout 
 
 
Besluitenlijst cie Noordwijkerhout 

5a Bespreking van de Concept 
Kadernota Holland Rijnland 
2019 
 

Mw. Secker, dhr. Brouwer en dhr. Hoenderdos bepleiten 
stevige inzet op thema ‘mobiliteitsnetwerk’ om de 
bereikbaarheid van Noordwijkerhout via openbaar 
vervoer te verbeteren 
Dhr. Beugelsdijk ervaart dat betrokkenheid bij Holland 
Rijnland vermindert, hoe kan intern terugkoppeling op 
grote thema’s worden verbeterd? 



 

 Pagina 2 van 5 

 

Dhr. Wiebes: aandacht voor governance TWO Jeugdhulp 
Dhr. Knapp: bezien hoe nieuwe raad in een 
verkiezingsjaar meer invloed op proces kan krijgen 

 
 

2. Teylingen 
 

9 Opiniërende discussie over concept Kadernota Holland Rijnland 

[Doel: opiniërend] In het AB-ledenoverleg Holland Rijnland van het cluster 
Duin- en Bollenstreek van begin december 2017 is afgesproken om de concept 
Kadernota Holland Rijnland opiniërend te agenderen zodat de commissieleden 
daarover het debat kunnen voeren en eventuele aanvullingen/opmerkingen 
kunnen indienen/ maken. 

De gemaakte opmerkingen en aanvullingen door het cluster Duin- en 
Bollenstreek worden, via de AB leden, doorgegeven aan Holland Rijnland. 
Holland Rijnland bespreekt de opmerkingen en aanvullingen in het DB en de 
portefeuillehoudersoverleggen. Vervolgens besluit het AB op 14 maart 2018 
tot vaststelling van de definitieve Kadernota Holland Rijnland. 

Besluit 

De kadernota is besproken, de uitkomsten van het overleg worden 
meegegeven aan de AB leden en aan de portefeuillehouders. 

Alle fracties kiezen voor scenario 2 vwb jeugdzorg.  

Toelichting 

- Trilokaal: zo groot mogelijk solidariteitsprincipe. Vwb jeugdzorg Trilokaal 
voor scenario 2.  Waarom is de jeugdzorg niet in welzijnscommissie 
besproken? 

- PvdA: kiezen voor scenario 2, in de lijn met besluiten van Teylingen en de 
aangenomen motie. 

- CDA: het is nu vrij vroeg om kaders mee te geven, zeker gelet op 
aankomende verkiezingen. Input nieuwe raad kan pas in begroting 2020. 
Graag dusdanige ruimte inbouwen dat nieuwe raad ook input kan meegeven 
voor begroting 2019. De tekst over indexering is merkwaardig (niet indexering 
omdat niet alles uit loonkosten bestaat, maar op volgende blz wordt 
aangegeven dat dit wel het geval is). 

- VVD; is tevreden over kadernota, blij dat de raad tijdig betrokken wordt. Vwb 
jeugdhulp; vooral naar scenario 2 kijken, daar kunnen we meer ontwikkelingen 
mee bewerkstelligen. 

- CU: nieuw regeringsbeleid is nog niet meegenomen in kadernota, andere 
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complicatie is de aankomende gemeenteraadsverkiezing. Misschien de 
begroting beleidsarm houden. CU ziet toename van beroep op strategische 
eenheid. Wat is verhouding met strategische inzet  van gemeentes zoals de 
afdeling strategie van  HLT. Sluiten beide op elkaar aan? Ook de CU vwb de 
jeugdhulp voorstander van scenario 2. 

- D66: steun voor jeugdhulp scenario 2. 

 

 

 
 

3. Noordwijk 
 
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland t.a.v. heer J. de Haan-Hoek 
Postbus 558 2300 AN LEIDEN 
Noordwijk, 23 januari 2018 
 
Onderwerp : Kadernota 2019 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Het ons toegezonden concept van de Kadernota 2019 Holland Rijnland, versie Algemeen Bestuur 13 
december 2017, geeft ons aanleiding te reageren op de beleidsambitie geformuleerd in paragraaf 4.3.1. 
 
Er zijn sterke aanwijzingen dat de biodiversiteit in Nederland onder druk staat en afneemt. Dit geldt voor 
bloemen en planten, insecten en weide-en akkervogels. Er zijn ook zorgen over het bodemleven. Deze 
negatieve trend doet zich voor in zowel het agrarisch gebied als in de natuurgebieden in Nederland. 
 
Naar onze overtuiging speelt het beleid zoals geformuleerd in paragraaf 4.3.1. van de Kadernota 2019 te 
beperkt op deze negatieve trend in. Wat betreft biodiversiteit wordt slechts gesproken over de (uiteraard 
noodzakelijke) landbouwtransitie en het aansluiten bij het bestaande groenbeleid dat al in gang is gezet. 
Dit is echter vanwege de hiervoor gesignaleerde trend niet meer voldoende. Om deze negatieve trend een 
wending te geven, is op de relevante beleidsvelden een grotere inspanning noodzakelijk. 
 
Wij verzoeken u met klem op dit punt tot een zodanige herformulering van beleidsuitgangspunten te 
komen waardoor, aansluitend bij landelijk, provinciaal, (sub)regionaal natuur- en groenbeleid en het 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel, binnen de streek alsnog een positieve wending wordt bewerkstelligd van 
ingezette negatieve trends ten aanzien van biodiversiteit. 
 
Hoogachtend, 
 
De gemeenteraad van Noordwijk,  
De griffier, De voorzitter,  
G.C.I. Kager J. Rijpstra 
 
 
Kadernota 2019 Holland Rijnland: beleidswijziging aanpak biodiversiteit  
 
Zaaknummer : Z/17/043181 D/10727  
Datum opstellen : 15 januari 2018  
Agendapunt : A2  
Portefeuillehouder : Wethouder M.J.C. Fles  
Steller van het stuk : O.W. van Helden  
Teamleider : Geen Teamleider  
Manager : Manager Ruimte en Samenleving  
Datum vergadering : 23 januari 2018  
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De raad van de gemeente Noordwijk;  
 
Gelezen het voorstel van het college op dinsdag 16 januari 2018.  
 
Besluit:  
1. te komen tot een, aansluitend bij landelijk, provinciaal, (sub)regionaal natuur‐ en groenbeleid en het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel, versterkt regionaal beleid ten aanzien van herstel en behoud van de biodiversiteit en dit te 
borgen in de Kadernota 2019 Holland Rijnland.  

2. gemeenteraden van gemeenten in de Duin‐ en Bollenstreek te verzoeken om een adhesiebetuiging aangaande de 
onder beslispunt 1 bedoelde wens.  

3. indien en voor zover het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland het bedoelde ambitieniveau niet in de gewenste 
richting en mate bijstelt, op niveau van samenwerking binnen de Duin‐ en Bollenstreek een kader zoeken waarbinnen 
wat betreft herstel en behoud van biodiversiteit onderzoek naar oplossingsrichtingen kan plaatsvinden en versterkt 
beleid en extra projecten zouden kunnen worden ontwikkeld.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare Raadsvergadering van 25 januari 2018. 
 

 
Voordracht 
Gevraagd besluit: 
1. te komen tot een, aansluitend bij landelijk, provinciaal, (sub)regionaal natuur‐ en groenbeleid en het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel, versterkt regionaal beleid ten aanzien van herstel en behoud van de biodiversiteit en dit te 
borgen in de Kadernota 2019 Holland Rijnland. 
2. gemeenteraden van gemeenten in de Duin‐ en Bollenstreek te verzoeken om een adhesiebetuiging aangaande de 
onder beslispunt 1 bedoelde wens. 
3. indien en voor zover het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland het bedoelde ambitieniveau niet in de gewenste 
richting en mate bijstelt, op niveau van samenwerking binnen de Duin‐ en Bollenstreek een kader zoeken waarbinnen 
wat betreft herstel en behoud van biodiversiteit onderzoek naar oplossingsrichtingen kan plaatsvinden en versterkt 
beleid en extra projecten zouden kunnen worden ontwikkeld. 
Korte toelichting 
� De Kadernota 2019 Holland Rijnland is bedoeld om de uitgangspunten en de gewenste ontwikkelingen bij het 
opstellen van de begroting voor dit gemeenschappelijk orgaan vast te leggen. De gemeenteraad van Noordwijk wordt 
in de gelegenheid gesteld om eventuele opmerkingen ten aanzien van de concept Kadernota 2019 uiterlijk 2 februari 
2018 door te geven. 
� De Kadernota 2019 bevat een beperkt ambitieniveau wat betreft het herstel, behoud en bevorderen van 
biodiversiteit binnen het gebied van Holland Rijnland en daarmee ook wat betreft de Duin‐ en Bollenstreek. Dit sluit 
weliswaar aan bij de wensen vanuit andere clusters, echter niet bij die uit het cluster Duin‐ en Bollenstreek. 
� Als eerste stap in een strategie naar een koerswijziging in deze is het noodzakelijk om als gemeente Noordwijk zich 
op dit punt richting Holland Rijnland uit te spreken en bijval vanuit het cluster te krijgen. 
� Indien het als gevolg van het krachtenveld binnen Holland Rijnland niet komt tot keuze voor een versterkt beleid, 
zal als tweede stap in deze strategie niet binnen dat regioverband, maar binnen dat van het eigen cluster naar een 
gezamenlijk beleidskader moeten worden gezocht waarin de ambities kunnen worden vastgelegd. De wethouders 
van het Bestuurlijk Overleg Landschap Recreatie en Natuur Duin en Bollenstreek hebben zich al positief uitgelaten 
over het versterken van de inzet op het versterken van de biodiversiteit. 
Onderbouwing voorstel(len) 
 
 
Argument(en) 
� Gemeenteraden binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland kunnen tot uiterlijk 2 februari 2018 
opmerkingen kenbaar maken over het concept van de Kadernota 2019 Holland Rijnland. Het is wenselijk van deze 
geboden gelegenheid gebruikt te maken wat betreft de formulering van de uitgangspunten in paragraaf 4.3.1.. 
 
� In paragraaf 4.3.1 van concept Kadernota 2019 Holland Rijnland is het ambitieniveau ten aanzien van herstel en 
behoud van biodiversiteit als volgt geformuleerd: 
o Groene Landschappen 
De inzet blijft gelijk. In de metropolitane landschappen dienen zich nu en in de toekomst vele gemeentelijk 
overstijgende integrale opgaven aan op het gebied van recreatie en toerisme, gezonde leefomgeving, 
landschappelijke kwaliteit, biodiversiteit en duurzaamheid, energie, klimaat adaptatie, bodemdaling, verstedelijking, 
wonen en bereikbaarheid. Dit vraagt een andere manier van samenwerken tussen de gemeenten en andere partijen. 
Het gebiedsgericht werken en de omgevingsvisies bieden hiervoor kansen. Intensieve samenwerking met de 
landschapstafels is hierbij essentieel. De komende jaren vindt er een uitwerking plaats op regionale iconen, zoals de 
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ontwikkeling van het Hollands‐Utrechts Plassengebied (van Kager‐ tot en met Vinkeveens Plassen) en het 
metropolitaan landschap. Verder het verbeteren van het waternetwerk naar en in het merengebied en de verdere 
ontwikkeling van de Haarlemmertrekvaart, Blueport (recreatiehaven) en het Nationaal Park Hollandse Duinen 
(realiseren van de 15 ambities in het vastgestelde ambitiedocument) . Ook komt er meer nadruk te liggen op 
biodiversiteit en landbouwtransitie. 
 
Het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland loopt tot en met 2020 en wordt doorontwikkeld. In 2018 starten we 
de discussie over de mogelijkheden en wensen voor de periode daarna. Deze discussie loopt door in 2019, inclusief 
besluitvorming hierover. De uitvoering van het LEADER programma en projecten binnen de thema’s Circulaire 
Economie en Gezondheid vindt in 2019 onverminderd plaats. We continueren de inzet van Holland Rijnland hierop. 
 
� Er zijn sterke aanwijzingen dat de biodiversiteit in Nederland onder druk staat en afneemt. Dit geldt voor bloemen 
en planten, insecten en weide‐en akkervogels. Er zijn ook zorgen over het bodemleven. Iets wat niet zichtbaar is maar 
dat wel cruciaal is voor de groei en afbraak van planten en organische stof. Deze negatieve trend doet zich voor in 
zowel het agrarisch gebied als in de natuurgebieden in Nederland. Het beleid als geformuleerd in paragraaf 4.3.1. van 
de concept‐kadernota speelt hier te beperkt op in. Wat betreft biodiversiteit wordt slechts gesproken over de 
(uiteraard noodzakelijke) landbouwtransitie en het aansluiten bij het bestaande groenbeleid dat al in gang is gezet. 
Dit is echter vanwege de hiervoor gesignaleerde trend niet meer voldoende. 
� Om deze negatieve trend een wending te geven, is op de relevante beleidsvelden een grotere inspanning 
noodzakelijk. 
� In diverse (voor)‐overlegcircuits en met name in de portefeuillehouders overleggen van Holland Rijnland (met name 
in het cluster Duin en Bollenstreek) is het urgente belang onderkend van het gezamenlijk een grotere inspanning 
moeten leveren op het vlak van bevordering van biodiversiteitsherstel c.q. –behoud. 
 
� Het draagvlak daarvoor is bij de andere clusters niet echt breed. In een annotatie voor het Pho Maatschappij was 
hier al aandacht voor gevraagd. Helaas vond dit toen geen aansluiting bij de twee andere clusters van Holland 
Rijnland, te weten: Leiden e.o. en Alphen e.o., die het bestaande beleid voldoende vinden. De heer R. van Dijk, griffier 
van Teylingen, die het vooroverleg Bollenstreek AB HR ondersteunt, adviseerde daarom om vanuit Noordwijk een 
voorzet te doen voor een reactie op het concept waarbij de overige gemeente uit de cluster zouden kunnen 
aansluiten waardoor het vervolgens kan worden opgenomen in een zienswijze uit de Bollenstreek op de Kadernota 
voor het overleg van het Algemeen Bestuur van maart ’18. 
� Aan de hand van die voorzet zal de heer R. van Dijk eind januari via een consultatieronde in ons cluster de 
gevoelens van de respectievelijke commissies verzamelen en dit gebruiken voor een mogelijke gezamenlijke 
zienswijze vanuit de Bollenstreek. In februari komt de concept Kadernota dan in de raden en in maart dus in het AB 
van Holland Rijnland. 
 
Kanttekeningen / Risicofactor(en) en eventuele alternatieven 
 
Waaraan zoal te denken? Er zal dienaangaande nog het nodige onderzoek moeten worden verricht en bevindingen 
zullen moeten worden uitgewerkt. Maar toch onderstaand een eerste verkenning: 
o empathisch maaibeleid voor de gemeentelijke bermen, waarbij vooral eenjarige wilde kruiden en planten worden 
ontzien (minder vroeg, vaak en diep maaien en niet direct inoogsten t.b.v. zaadvorming); 
o vergroten habitatten: aandacht voor meer en diverse ecologische biotopen in bermen en akkerranden; 
o het verder stimuleren landbouwtransitie (terugdringen neonicotinoïden en stikstofdepositie) en dit ook samen met 
de landbouwsector als gezamenlijke exercitie te gaan zien; 
o meer groen in woonwijken met een natuurfunctie, wat tevens een gezonde leefomgeving zal bevorderen; 
o beschermen en uitbreiden van natuurgebieden en het creëren of verbeteren ecologische verbindingszones; 
o de regio een voortrekkersrol te laten vervullen op het gebied van de biodiversiteit en gezonde leefomgeving, wat 
ook de recreatie en het toerisme bevordert, evenals de sympathie van de consument en de bollenregio een 
positievere branding verstrekt; 
o goede voorlichting aan en communicatie met inwoners en bedrijven om begrip te kweken voor de te nemen 
maatregelen en het stimuleren van motivatie om hiermee bijvoorbeeld via burgerinitiatieven zelf proactief mee aan 
de slag te gaan; 
o het onderwerp met extra ambtelijke formatie enkele jaren ‘een boost’ te geven, opdat het als algemeen/integraal 
thema op de kaart komt te staan. 
 
Binnen het tijdsbestek waarbinnen dit voorstel moest worden ontwikkeld, was het niet mogelijk om de Adviesraad 
voor Natuur, Milieu en Natuurlijke hulpbronnen te consulteren. Na overname van het voorstel, zal de adviesraad 
alsnog worden betrokken bij de ontwikkeling die hiermee in gang wordt gezet. 


