
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

14a bijlage 1 bij Gebiedsagenda - visiedeel   
Visie Holland Rijnland bij gebiedsagenda SubsidieRegeling Mobiliteit  

Basis voor de projecten in de gebiedsagenda 
Holland Rijnland is een samenwerkingsorgaan voor en voor 14 gemeenten. De 
netwerkorganisatie Holland Rijnland stimuleert en faciliteert samenwerking tussen 
gemeenten onderling, bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen.  
Bij de vorming van Holland Rijnland (Leidse Regio, Duin- en Bollenstreek en de Rijn- 
en Veenstreek) is een samenhangend programma van niet-vrijblijvende afspraken 
over de thema’s wonen, werken, verkeer & vervoer en natuur & landschap 
opgesteld. 
Binnen het thema verkeer & vervoer heeft de regio in samenwerking met onder meer 
de provincie Zuid-Holland een Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) 
opgesteld. 
Het RVVP was destijds gebaseerd op nieuw beleid en was daarmee een actualisatie 
van eerdere verkeersplannen en zorgt voor een goede afstemming van problemen 
en mogelijke oplossingen binnen de regio. Bovendien is sprake van integratie van 
verschillende beleidsterreinen in het RVVP, waardoor verkeer en vervoer niet als een 
op zichzelf staand thema wordt beschouwd maar in samenhang met het ruimtelijk 
beleid en alle daarbij betrokken sectoren. 

Regionale Ambities / Mobiliteitsagenda 

De vigerende regionale ambities zijn vastgesteld in de ‘Inhoudelijke Agenda 2016
2020’ van Holland Rijnland (16 december 2015). Deze agenda benoemt de 
speerpunten die in verschillende coalities worden opgepakt.  

Holland Rijnland is een netwerkorganisatie en heeft als opdracht: “zorgdragen 
binnen de regio voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op 
ruimtelijk, economisch en sociaal gebied”. Twee van de vier verwoorde ambities 
hebben een relatie met de opgaven voor mobiliteit namelijk “koploper in het 
toepassen van economische en technologische innovaties” en een “aantrekkelijke en 
vitale woon- en leefomgeving”. Enkele van de bijbehorende speerpunten van Holland 
Rijnland zijn het beter benutten van het regionaal mobiliteitsnetwerk en 
ondersteuning van de gemeenten bij het verwerven van subsidies (regionale 
projecten), strategische verkenningen en kennisdelen. 

Als uitwerking van het speerpunt mobiliteit heeft Holland Rijnland een 
knelpuntenanalyse uitgewerkt.  
Om goed voorbereid te zijn op de toekomst en om een robuust verkeer en 
vervoersysteem in de regio te garanderen zijn de (toekomstige) mobiliteitskansen en 
- knelpunten in beeld gebracht. 
Hierbij is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen, zowel ruimtelijk
economisch als infrastructureel evenals met diverse trends en ontwikkelingen die 
effect kunnen hebben op de knelpunten en kansen. Op basis van bovenstaande 
analyses en met het RVVP (inclusief uitvoeringsprogramma’s) en het Regionaal 
InvesteringsFonds als kaders, is de Regionale Mobiliteitsagenda ontwikkeld. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

De bij het opstellen van de Regionale Mobiliteitsagenda betrokken trends zijn 
geclusterd in drie thema’s te weten verduurzaming (duurzaamheid, natuur, 
gezondheid, kwaliteit van leven), E-maatschappij (technologische ontwikkelingen op 
allerlei terreinen) en verstedelijking (trek naar de stad en stedelijke gebieden, groei 
aantal huishoudens en inwoners). 
Een van de algemene conclusie ten aanzien van mobiliteit is dat ondanks de 
ontwikkelingen en mogelijke alternatieven voor reizen de blijft de vraag naar 
mobiliteit groeit, zowel tijdens de spits als daarbuiten. En er komt meer diversiteit in 
mobiliteit, de verkeersvraag spreidt zich meer over de dag, over de verschillende 
vervoerswijzen en over verschillende routes. Dit leidt tot een betere benutting van de 
capaciteit van het integrale verkeer- en vervoerssysteem. 
Samengevat blijven door de toenemende mobiliteit en druk op hoofd- en 
onderliggend wegennet, de bereikbaarheid en leefbaarheid belangrijke issues. 
De nadruk van de Regionale Mobiliteitsagenda ligt op de gezamenlijke afstemming 
en lobby. 

Uitvoeringsprogramma’s Regionaal Verkeers en Vervoers Plan 
Bij de totstandkoming van het RVVP en de uitvoeringsprogramma’s (UP’s) is behalve 
met projecten en verkenningen op regionaal niveau ook rekening gehouden met 
projecten en ideeën op bovenregionaal niveau. Onderdeel van het RVVP vormen 
enkele UP’s: het algemene uitvoeringsprogramma waaronder meer autoprojecten, 
verkeersveiligheid, goederenvervoer in zijn opgenomen, het UP Fiets (tevens 
afgestemd met het provinciaal Fietsplan), het UP Openbaar Vervoer en het UP 
Ontsluiting Greenport.  
Deze uitvoeringprogramma’s worden jaarlijks voorzien van actuele informatie op 
projectniveau. Tevens wordt bezien of projecten, door welke reden dan ook, kunnen 
vervallen of dat het noodzakelijk is om in verband met voortschrijdend inzicht of 
nieuwe ontwikkelingen moeten worden toegevoegd. De laatste actualisatie heeft in 
maart 2018 plaatsgevonden en is op 12 april jl. vastgesteld door het Dagelijks 
Bestuur Holland Rijnland. 
De UP’s hebben mede als input voor gediend voor de Regionale Mobiliteitsagenda 
en dienen als basis voor de subsidieaanvragen in het kader van de Provinciale 
Subsidieregeling Mobiliteit.  


