Feiten & cijfers
558.125

0,8%
groei in 2018

inwoners in
Holland RIjnland

Aantrekkelijke leefomgeving
Gevarieerde woonmilieus
244.365 woningen met een gemiddelde WOZ-waarde van
€ 249.000,-.
Nationaal park Hollandse Duinen
43 km lang en 8.5km breed, meer dan 4500ha. natuur en 36 km
strand.
Landgoederen
Duivenvoorde, Endegeest, Kasteel Keukenhof, Oud Poelgeest,
ruïne van Teylingen en historische binnenstad Leiden.
Groene Hart
Holland Rijnland omvat een deel van het groene hart dat
bestaat uit natuur, landbouw, veeteelt en recreatiegebied.
Wandelroutenetwerk
375km, waarvan 75 km over boerenlandpaden.
Fietsknooppuntennetwerk
660 km, met 2300 routebordjes en 220 informatiepanelen.

Energieneutrale regio
100% duurzame energie in 2050.
Energieverbruik
In 2014: 34,6 PJ
Zonder ingrijpen in 2050: 36,6PJ
Energiebesparing
Potentieel geschat op 9,8 PJ (30% besparing t.o.v. huidig verbruik)
2025: 2,5PJ minder t.o.v. 2014
Duurzaam opwekken
In eigen regio potentieel geschat op 23,8 PJ (80%)
2025: 2,5 PJ (0,7 PJ zonnepanelen op daken, 1PJ zonnevelden en 0,8
PJ wind)
(1 PJ (petajoule) = energie voor 15.000 huishoudens)

Een regio voor iedereen
Arbeidsparticipatie
Ruim 230.000 banen (2019)
In de regio Holland Rijnland was in 2017 4,2% werkeloos. Hiervan
hebben 2.600 werkelozen afstand tot de arbeidsmarkt.
Laaggeletterdheid
De regio telt 50.000 laaggeletterden.
Maatschappelijke zorg
Ongeveer 4.380 volwassen inwoners behoren tot de doelgroep
maatschappelijke zorg. Bijna 22.000 personen behoren tot de
bredere risicogroep. Veelal is sprake van multiproblematiek, zoals
werkeloosheid, psychosociale problemen en schulden.

Sterke regionale economie
Bruto Regionaal Product
3,6% groei in 2016.
Zorg
LUMC en Alrijne
20% van de beroepsbevolking is werkzaam in de sector
gezondheid en welzijn.
Bio Science Park
195 organisaties, 106 biomedical, 18.300 werknemers.
Greenport Duin en Bollenstreek
Ruim 60% van de wereldhandel in de bollensector. Unieke
combinatie van bloembollen, sierteelt en toerisme.
Space
80% van de NL ruimtevaartsector bevindt zich in de zone
Noordwijk-Leiden-Delft-Den Haag.
Universiteit Leiden
Oudste universiteit van NL.
Kust
Strandtoerisme, zowel verblijfstoeristen als dagjesmensen.
Hollandse Plassen
Recreatief vaarnetwerk met de Kagerplassen, Braassemermeer,
Langeraarse Plassen, Nieuwkoopse Plassen en de Vlietlanden.
Attracties
Jaarlijks zo'n 2,5 mln bezoekers aan o.a. Keukenhof, Avifauna,
Archeon en Corpus, waarvan 1,4 mln Keukenhof.

Kansrijke regio voor de jeugd
Recht op onderwijs
Ruim 90.000 kinderen en jongeren van 5 tot 23 jaar volgen
onderwijs. Zo'n 4% komt in aanraking met Leerplicht. 450 Kinderen
gaan langdurig niet naar school.
Jeugdhulp
Kinderen en gezinnen die het nodig hebben, krijgen de best
passende hulp aangeboden. In de regio maakt ongeveer 13,5 % van
alle jeugdigen gebruik van een vorm van jeughulp. Dat is een stuk
hoger dan het landelijk gemiddelde. Jeugdhulp met verblijf ligt wel
onder het gemiddelde in Nederland.

Bereikbare regio
Wegen
Uitgebreid netwerk (o.a. A4, A44, Rijnlandroute)
OV-netwerk
Van snelle treinverbindingen tot aan bel-of buurtbus, luchthaven
Schiphol nabij.
Groeiende mobiliteit
Verkeersbewegingen nemen toe o.a. door bevolkingsgroei.
Gemiddeld verplaatsen inwoners zich drie keer per dag.
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