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Regionaal bereik(t)
Met dertien gemeenten vormen we Holland
Rijnland, een samenwerkingsverband dat de
kwaliteit van wonen, werken, leren en leven
verbetert. Dit doen we voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.
Samen zijn we beter in staat maatschappelijke
vraagstukken op te pakken die de gemeentegrenzen overstijgen. Samenwerking maakt ook
dat individuele gemeenten complexe en specialistische opgaven het hoofd kunnen bieden, zoals
de energietransitie en de decentralisaties in het
sociaal domein.
Gezamenlijk voeren we ook verschillende taken
efficiënter en effectiever uit. Denk hierbij aan de
inkoop van Jeugdhulp, het Regionaal Bureau
Leerplicht, het actieprogramma verkeersveiligheid,
de ondersteuning van de urgentiecommissie woonruimteverdeling of de Regiotaxi.
In ons reguliere jaarverslag leggen wij zelf verantwoording af over onze resultaten. In de publieksversie van het jaarverslag, die u nu voor u ziet,
vertellen vooral externen wat onze inspanningen
hebben opgeleverd. Wat hebben we met een
regionaal bereik, voor de regio bereikt.
U leest het hier.
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Aantrekkelijke leefomgeving
660 km, met 2300 routebordjes en 220 informatiepanelen.
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‘Lobbyen gaat over kansen grijpen die
zich aandienen’
Naast het bijdragen aan concrete producten, is

Ook al is succes niet direct zichtbaar; het helpt

lobbyen een zeer belangrijke taak van Holland

allemaal wel. De lobby voor versterking van de

Rijnland, waarin veel tijd en energie zit. Door

Space-sector verliep weer anders. Zuid-Holland

regionaal krachten te bundelen, vergroten in-

is – in breder perspectief – één van de grootste

dividuele gemeenten hun slagkracht.

ruimtevaartregio’s in Europa. En dat moet goed
voor het voetlicht komen. Dat lukt steeds beter,

‘Beïnvloeding van bestuurders en ambtenaren van

met als gevolg het ongedaan maken van een

andere overheden is onderdeel van ons dagelijks

onterechte bezuiniging op ESA-Estec, de komst

bestuurlijke werk’, legt Henri Lenferink uit. ‘Er is in

van SRON naar Leiden en de nieuwbouw van

de regel dan ook geen moment van: “We gaan nu

Airbus in Oegstgeest.’

een lobby starten”. Een lobby ontstaat organisch,
afhankelijk van de fase van een onderwerp of

Een groot deel van Holland Rijnland’s lobby-inzet

gebeurtenissen bij degene die je wilt benaderen.

richt zich op de provincie. ‘Of het nu gaat om de

Belangrijk voor een geslaagde lobby is dat iedereen

bouw van woningen of windmolens, de keuzes

weet wat te doen op het juiste moment. Hiervoor is

voor collectieve toekomstige warmtevoorzieningen

geen vaste lijst die moet worden afgewerkt. Lobbyen

of de besluitvorming over infrastructuur. Zeker

gaat vooral over kansen grijpen die voorbij komen.

voor het tracé van de Duinpolderweg is stevig
gelobbyd, zowel in Zuid- als Noord-Holland.’

Lobbyen gebeurt op verschillende niveaus. Regionale bundeling kan daarbij effectief zijn. ‘In
2018 startten we vanuit Holland Rijnland gericht
allerlei activiteiten voor een hoger Jeugdhulpbudget’, vervolgt Lenferink. ‘We lieten de kosten
van de zorg onderzoeken, bezochten Kamerleden
en benaderden mensen met invloed op het proces.

Henri Lenferink
Voorzitter dagelijks bestuur Holland Rijnland, burgemeester van Leiden
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‘Aanpak laaggeletterdheid is langetermijnwerk’
Het zijn veelal nieuwe Nederlanders die oefe-

mensen te motiveren een cursus lezen en schrij-

nen met taal bij één van de vijf grote basis-

ven te volgen. Kromhout: ‘Hierin stonden twee

bibliotheken in Holland Rijnland. Maar voor

taalambassadeurs centraal. Via een huis-aan-huis

autochtone inwoners, voor wie Nederlands

verspreide mailing en banners in de bibliotheken

de moedertaal is, ligt dat gevoeliger, weet

riepen zij op om – net als zijzelf – een cursus te

Monique Kromhout taalhuiscoördinator bij

volgen. Met succes, want het aantal aanmeldingen

bibliotheek Katwijk. ‘En toch is die groep aan-

is nadien gestegen. Daarnaast zijn we trainingen

zienlijk’, benadrukt zij.

gestart voor laagtaalvaardige ouders.’

‘Alle bibliotheken in de regio ervaren dat deze

Volgens Kromhout is het belangrijk dat laagge-

mensen lastig te vinden zijn. Schaamte speelt een

letterdheid op regionale schaal wordt opgepakt.

belangrijke rol. Sommigen hebben het idee dat het

‘Holland Rijnland biedt een platform waarop

toch nooit wat wordt met hen, hebben een slechte

belanghebbenden elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld

ervaring met school of vinden het zelf geen pro-

tijdens het bondgenotenontbijt. Daarnaast is het

bleem. Maar voldoende taalvaardig zijn, vergroot

veel effectiever om gezamenlijk subsidie aan te

de zelfredzaamheid en de kans op werk. Omdat

vragen bij landelijke organisaties zoals Tel mee

ze vaak een arsenaal aan smoezen hebben, zijn

met Taal. En de cofinanciering vanuit Holland

laaggeletterden ook moeilijk te herkennen.’

Rijnland geeft ons extra mogelijkheden. Want,
eerlijk is eerlijk, Taalhuizen komen voor de aanpak

In 2018 lanceerde Holland Rijnland samen met
de bibliotheken een campagne om deze groep

Monique Kromhout
Taalhuiscoördinator bibliotheek Katwijk
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van laaggeletterdheid structureel tekort.’

‘Koploper met Energieakkoord moet nu
stap verder zetten’
Lokale energiecoöperaties zijn bezig aan een

regio nu opstelt. Maar ze zou graag versnelling

stevige opmars. Burgers slaan de handen in-

zien. ‘De energieateliers lieten de mogelijkheden

een voor duurzame energieopwekking. Iemand

voor duurzame opwekking zien en waren vernieu-

die deze beweging nauwlettend in de gaten

wend. Maar we kunnen niet blijven verkennen. Ik

houdt, is Anne Marieke Schwencke. Zij volgt de

ben me bewust dat het bestuurlijk complex ligt,

ontwikkelingen in Nederland rond de energie-

maar het zou beter zijn om nu locaties te kiezen.

transitie en werkt aan de jaarlijkse Lokale Ener-

Maak het concreet en aanvaard de consequenties

giemonitor (een uitgave van HIER opgewekt).

daarvan. Dat is ook duidelijk voor gemeenteraden.

Daarnaast is Schwencke mede-initiatiefnemer

Ik hoop dat lokale en regionale coöperaties, zoals

van Zon op Leiden en Rijnland Energie.

Zon op Leiden en Rijnland Energie, intensiever
worden betrokken bij de energietransitie. Er zit

‘Het is goed én noodzakelijk dat Holland Rijnland

immers veel expertise en een enorme drive bij

met het Regionaal Energieakkoord uit 2017 doe-

deze clubs. Zeker omdat het klimaatakkoord

len definieert, ook tussentijds’, vertelt Schwencke.

uitgaat van vijftig procent lokaal eigendom, zul je

‘Want om de ambities waar te maken, moeten er

zeggenschap ook lokaal moeten beleggen.’

nog 25 windturbines worden geplaatst. En dat is
lastig. Met de huidige provinciale ruimtelijke verordening is er hooguit plaats op twee locaties; het
AKZO-terrein in Teylingen en het Valkenburgse
Meer in Katwijk. Daarom is het goed dat Holland
Rijnland de provincie vraagt om versoepeling van
de regels rondom plaatsing. Als regio kun je krachtiger lobbyen richting de provincie.’
Volgens Schwencke was Holland Rijnland kop-

Anne Marieke Schwencke

loper met het Energieakkoord, dat anticipeert op

Duurzaamheidsonderzoeker en aanjager lokale energiecoöperaties

de Regionale Energiestrategie (RES) die elke
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‘Helder systeem vergroot gevoel van
eerlijkheid’
Per 1 juli treedt de nieuwe huisvestingsver-

heel veel opgehaald.’ Volgens Al was die inbreng

ordening voor de regio in werking. Hierin

essentieel. ‘Wonen is een belangrijk thema. Er is

wordt de verdeling van sociale huurwoningen

een groot tekort aan geschikte sociale huurwo-

geregeld. In 2018 is een uitgebreid participa-

ningen. Een eerlijke en transparante wijze van

tietraject doorlopen om het draagvlak voor

toekennen is dan ook nodig. Het huidig systeem

deze nieuwe verordening te vergroten. Holland

is voor niet-experts lastig te begrijpen. Ons idee

Rijnland was hiervan de initiator en werkte

is dan ook, om dat helder te maken. Dat versterkt

hiervoor nauw samen met Holland Rijnland

ook het eerlijkheidsgevoel. Draagvlak is zeer

Wonen, de koepel van samenwerkende cor-

belangrijk. Er zijn nu eenmaal meer verliezers dan

poraties in de regio. Hans Al is directeur van

winnaars.’

corporatie Stek wonen en voorzitter van
Holland Rijnland Wonen.

De nieuwe verordening verschilt niet veel met die
uit 2015. ‘Maar we kijken wel naar vernieuwende

‘Holland Rijnland is verantwoordelijk voor een

vormen van toewijzing, zoals loting’, vervolgt Al.

goed woonruimte-verdeelsysteem dat wij als

‘Dit ligt gevoelig, maar gezamenlijk besloten we dat

corporaties moeten uitvoeren’, schetst Al de

maximaal tien procent mag worden verloot, maar

verhoudingen. ‘Maar de nieuwe verordening is in

dat hoeft niet! De inschrijfduur blijft behouden, net

goed overleg tot stand gekomen. Bij het voortra-

zoals we dat doen bij tijdelijke verhuur. Door loting

ject waren zorginstellingen, huurdersorganisaties,

zorg je er wel voor dat met name jongeren ook een

gemeenten en corporaties betrokken. In septem-

kans maken op een sociale huurwoning. Anders

ber organiseerde Holland Rijnland een conferentie

houd je wachtlijsten van zeven jaar’

waarbij alle partijen zeggenschap hadden. Hier is

Hans Al
Voorzitter Holland Rijnland Wonen
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Cofinancieringsfonds
Cofinancieringsfonds
10 projecten (peildatum: 6-12-2018)

10 projecten

Peildatum: 6-12-2018
Greenports

€ 156.670

Labs2meet EU
Plantcropp
Levendlab

€ 100.000

Space

€ 99.825

Instrumentation for space

€ 165.000

€ 100.000
€ 24.200

Maatschappij &
Onderwijs
Taalhuizen
Technolab
grenzeloos actief

Landschap

Biobased
Economy
TOPSURF

Mobiliteit

Nationaal Park
Hollandse Duinen
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Back on Track

Cofinanciering: investering door overheid, onderwijs en bedrijfsleven
10 projecten (peildatum: 6-12-2018)
Cofinanciering : investering door overheid, onderwijs en bedrijfsleven

Multiplier

4 443 990

€ 645 695

3 503 000

1 132 736

1 302 528
893 483
570 000

156 670

165 000

100 000

100 000

99 825

24 200

Greenport

Maatschappij

Mobiliteit

Space

Biobased

Landschap

Investering in euro
Holland Rijnland

Investering Holland Rijnland (5.17%)
Investering externe partijen (94.83%)

Extern

Meer Informatie :

€ 11 845 737

< http://www.hollandrijnland.nl>
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‘We dragen nu elkaars werkzoekenden
voor aan bedrijven’
In 2018 trok de arbeidsmarkt verder aan. En

niek. Voor elk segment zetten we een team op,

hoewel de vraag naar werknemers steeg, was

met mensen van de vier werkgeverservicepunten

er nog steeds een groep werkzoekenden die

verenigd binnen Holland Rijnland. Elk segment

de aansluiting met werk miste. Het Marktbe-

hanteerde z’n eigen aanpak, soms aanbodgericht,

werkingsplan Holland Rijnland dat in februari

soms juist vraaggericht. Transport en Logistiek

startte, moest die groep werkzoekenden en

liep voorop, en vormde de blauwdruk voor de

werkgevers bij elkaar brengen. Vanuit het

acties van andere teams.’

UWV zat senior adviseur Emma Colijn in het
kernteam dat brancheteams opzette en acties

Volgens Colijn speelde Holland Rijnland een

bedacht. Zij kijkt tevreden terug op de resul-

essentiële rol. ‘Holland Rijnland was aanjager en

taten van het eerste jaar van het Marktbewer-

bood een platform waarop de verschillende werk-

kingsplan.

geversservicepunten elkaar en elkaars kwaliteiten
leerden kennen. Daarnaast was het met behulp

‘We hebben een inspirerend jaar achter de rug,

van het scholingsfonds van Holland Rijnland mak-

met veel creatieve acties om mensen aan werk

kelijker om opleidingen te financieren. De doel-

te helpen’, memoreert Colijn. ‘Als één van de

groepen van de verschillende instanties kregen

werkgeversservicepunten een gesprek voert, dan

daardoor dezelfde opleidingskansen. Daarin werd

neemt deze de werkgevers én de doelgroep van

één lijn getrokken. En dat is pure winst.‘

de anderen mee. Ik had niet verwacht dat we in
korte tijd al zoveel zouden bereiken. De samenwerking is intensief en het onderling vertrouwen
groot.’
Eén van de belangrijkste wapenfeiten, was de
opzet van verschillende brancheteams. Colijn:
‘We definieerden de marktsegmenten: Transport
en Logistiek, Hospitality, Zorg, Overheid en Tech-

Emma Colijn
Senior adviseur werkgeversdiensten UWV
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‘Zorgen dat Tom achter zijn PC vandaan komt’
Enkele jaren terug sloot Tom zijn

Hierna startte hij tweemaal een

de draad weer opgepakt. Hadden

schoolcarrière af met een havodi-

hbo-studie, eerste Chemie daar-

zij hem niet geholpen, dan was hij

ploma. Maar op het hbo ging het

na

denk ik niet achter zijn PC vandaan

mis. Tom heeft autisme waardoor

gemotiveerd om een hbo-diploma te

het zelfstandig leerproces een té

halen’, vervolgt Suzanne, ‘maar de

groot struikelblok voor hem is en

wijze van lesgeven op het hbo kon

(De namen in dit artikel zijn om privacy-

hij thuis kwam te zitten. Suzanne,

hij niet aan. Hij kwam thuis te zitten,

redenen gefingeerd.)

de moeder van Tom, zocht con-

was tot weinig in staat en zat de

tact met het Regionaal Bureau

hele dag achter de computer. Ik nam

Leerplicht (RBL), onderdeel van

contact op met het RBL of zij iets

Holland Rijnland.

konden betekenen. Daar stonden

Informatica.

‘Hij

was

zeer

ze direct voor open, ook al hoorde
‘Al vroeg was duidelijk dat Tom

Tom niet direct tot hun doelgroep.

anders was dan andere kinderen’,

Hij had immers een havodiploma

vertelt Suzanne. ‘Hij schreeuwde de

en was inmiddels achttien jaar. Op

boel bij elkaar als de blaadjes van

de gesprekken die wij met het RBL

de bomen vielen en had regelmatig

voerden, reageerde Tom zeer posi-

driftbuien. In eerste instantie dacht

tief. Via het RBL kwamen we terecht

de huisarts nog dat Tom gewoon

bij het REA-college.’

een druk kind was, maar uiteindelijk werd autisme geconstateerd. Hij

Het

was toen negen jaar. Hoewel socia-

denten die in het reguliere onder-

le contacten lastig waren voor hem,

wijs tegen problemen aan lopen.

had hij toch enkele vrienden waar-

Suzanne: ‘Tom doet hier mee aan

mee hij vooral veel gamede. Met

de talentenexpeditie, een traject

extra begeleiding doorliep hij zonder

vergelijkbaar met een beroeps-

al te grote problemen de basis- en

keuzetest. Hierover is hij zeer

middelbare school.’

enthousiast. Door het RBL heeft hij
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REA-college

begeleidt

stu-

gekomen.’

‘Hadden zij hem
niet geholpen,
dan was hij denk
ik niet achter
zijn PC vandaan
gekomen.’

‘Scenario’s opstellen voor energieopwekking’
Als

strategisch

relatiemanager

haalt

Met Holland Rijnland maakte Liander verschil-

Esmeralde van Vliet de buitenwereld binnen bij

lende scenario’s voor mogelijke lokale duurzame

Liander, het nutsbedrijf dat de gas- en elektri-

opwekking en de gevolgen voor de elektriciteits-

citeitsnetten in Holland Rijnland beheert. ‘En

distributie. ‘Komt er bijvoorbeeld een warmte-

dat is nu harder nodig dan ooit’, benadrukt

rotonde, en wanneer? Dat kan betekenen dat we

zij. ‘Voorheen was de levering van elektriciteit

minder elektriciteit hoeven te transporteren voor

éénrichtingsverkeer, van centrale naar klant.

de opwekking van warmte. Een ander scenario

Maar met de snelle opkomst van lokale ener-

vormt de plaatsing van windmolens. Onze netten

gieopwekking, wordt dat twee richtingen. Dat

moeten we tijdig aanpassen en uitbreiden, want

heeft een enorme impact op ons netwerk.’

de huidige infrastructuur is niet berekend op lokale
opwekking. Een zonneweide kan bijvoorbeeld

Van Vliet is daarom blij al in een vroeg stadium

stroom terug leveren vergelijkbaar met het ver-

bij Holland Rijnland aan tafel te zitten. ‘Wij willen

bruik van tienduizenden woningen. Dat gaat niet

de energietransitie zo goed mogelijk faciliteren.

door een standaard kabel. Uitbreiden van het net

Daarvoor is het nodig om te weten welke veran-

kost tijd. Daarom is het van belang dat wij tijdig

deringen er op ons afkomen. Landelijk zijn er wel

weten wat waar komt. Het partnership met Holland

scenario’s, maar het draait uiteindelijk om lokale

Rijnland is dan ook erg belangrijk. Samen kunnen

keuzes hoe een netwerk moet worden aangepast.

we duurzame ambities vormgeven.’

En daar komt Holland Rijnland om de hoek kijken.
Zij hebben niet alleen de ambitie, zoals verwoord
in het Energieakkoord, maar bieden ook een platform voor de hele regio. En dat laatste is belangrijk, omdat energienetten nu eenmaal niet stoppen
bij de gemeentegrenzen. We komen zo in contact
met andere stakeholders, zoals landbouworganisaties, energiecoöperaties of woningcorporaties.’

Esmeralde van Vliet
Relatiemanager Strategie en Omgeving Liander
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‘Broedplek oeverzwaluw welkome aanwinst’
De nieuw ingerichte Klinkerbergerplas, op de grens van

is daarom een welkome aanwinst. Met de gemeente Oegst-

Oegstgeest en Warmond, werd in 2018 officieel geopend.

geest spraken we af dat zij ieder jaar zand leveren waarmee

De forse opknapbeurt maakte het gebied aantrekkelijker

wij de buizen opnieuw vullen. Daarnaast gaan wij onderzoek

voor natuurliefhebbers, recreanten, sporters en kinde-

doen naar de oeverzwaluw en ringen de vogels. En niet op

ren. Het versterkte ook de biodiversiteit. Naast provincie

de laatste plaats organiseren we, als de oeverzwaluwen

en gemeenten, leverde Holland Rijnland een financiële

goed gesetteld zijn, publieksexcursies.’

bijdrage uit het regionaal groenprogramma, waarmee in
een looptijd van tien jaar, twintig miljoen euro beschik-

Wil Tamis, bioloog en inwoner van Warmond

baar is.
Eén van de onderdelen van de herinrichting van de Klinkenbergerplas, was de realisatie van een oeverzwaluwkast.
Bioloog Wil Tamis woont nabij de plas en dacht mee. ‘In
een aantal rondes konden inwoners van de omliggende gemeenten ideeën indienen voor de Klinkenbergerplas’, vertelt
Tamis. ‘Het idee voor een zwaluwwand is toen in de planvorming opgenomen. Normaliter worden deze broedwanden
van beton gemaakt, maar dat was aan de noordwestelijke
rand niet mogelijk. In samenwerking met een landschapsarchitect ontwikkelden we daarom een houten kast, met buizen waarin de oeverzwaluwen kunnen broeden. Deze is eind
2017 geplaatst. Al in het voorjaar van 2018 broedden de eerste zwaluwpaartjes, ongekend vroeg. Goed om te zien dat
het al zo snel wordt benut.’
Volgens Tamis is de broedplek voor de oeverzwaluw van
groot belang. ‘Deze vogels broeden gewoonlijk in rechte oeverwanden, maar die zijn er steeds minder. De buizenkast
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‘Ambassadeur met belangrijk netwerk’
Mensen gebruiken veel producten met chemi-

‘In eerste instantie ontvingen wij € 15.000,- aan

sche verbindingen die emissies veroorzaken,

donaties van burgers en ondernemers. Daarna

in de grond, het oppervlaktewater of de lucht.

haakten bedrijven en instanties aan, die overigens

Denk aan afgesleten rubberdeeltjes van auto-

geen enkele invloed hebben op het soort onder-

banden of het wegvloeien van gewasbescher-

zoek of de resultaten. Holland Rijnland kwam in

mingsmiddelen.

beeld, omdat schoon zoetwater van groot belang
is voor de drie Greenports en de gezondheid van

Het vakgebied ecotoxicologie bestudeert de effec-

inwoners. Daarnaast vervult het Levend Lab een

ten hiervan, veelal in een gecontroleerde laborato-

educatieve rol. In 2018 leidden we zo’n achthon-

riumomgeving met één stof bij één type water als

derd basisschoolleerlingen rond die zich verwon-

geïsoleerd proces. ‘Maar in de dagelijkse praktijk

derden aan vele verschillende waterbeestjes.’

zijn vele factoren van invloed’, zegt Martina Vijver,
professor ecotoxicologie aan de Universiteit Lei-

Levend Lab is sterk afhankelijk van steun. Vijver:

den. ‘Denk aan beesten in de natuur die een inter-

‘Het waterschap ondersteunt met de aanleg en de

actie aangaan met andere beesten. Of in het veld

Universiteit stelt kostbare grond ter beschikking.

waar het wisselend koud of warm, of nat of droog

Holland Rijnland levert een financiële bijdrage én

kan zijn. Daarom moeten we breder kijken dan dat

een belangrijk netwerk. Zij zijn voor ons een soort

ene proces.’

ambassadeur en linken ons aan partijen waarmee
we zelf weinig contact hebben. Door het netwerk

Op basis van crowdfunding startte Vijver drie jaar

van Holland Rijnland lopen er nu MBO-stagiaires

geleden het Levend Lab, een reeks van 36 slo-

van de laboratoriumschool bij ons stage; een zeer

ten om in de vrije natuur de effecten van schade-

waardevolle aanvulling op de academische onder-

lijke stoffen in oppervlaktewater te onderzoeken.

zoekers.’

Martina Vijver
Professor ecotoxicologie Universiteit Leiden
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Bereikt in

2018

Convenant Aardgasvrij bouwen
Ondertekend door Provincie

Hollandse Plassen

Zuid-Holland, Omgevingsdienst

Succesvolle lobby om het gebied

West Holland, netwerkbeheerder

Hollandse Plassen op te nemen in

Liander en de veertien Holland

provinciale visie Rijke Groenblauwe

Rijnland gemeenten.

Leefomgeving.

Aanpak laaggeletterdheid
Regionale Urgentiecommissie

Tansformatiebudget Jeugdhulp

Behandeld in 2018: 387 urgen-

Het ministerie van VWS kent

tieverzoeken en 319 vragen voor

Holland Rijnland een transformatie-

stadsvernieuwingsurgentie.

budget toe van € 3,4 miljoen voor

Voor € 164.000,- aan subsidies
beschikbaar: € 114.000,- uit de landelijke subsidieregeling Tel mee met
Taal en € 50.000,- uit het cofinancieringsfonds Holland Rijnland.

2018-2021

Perspectief op Werk
Arbeidsmarktregio Holland
Rijnland krijgt over twee
jaar twee maal een miljoen
euro. De regio is hierin
koploper.

Herinrichting Klinkenbergerplas
Een bijdrage van € 168.750,- uit
het Groenprogramma. Hierin is
over een periode van tien jaar € 20
miljoen beschikbaar.

Voorkeursvariant Duinpolderweg
Vaststelling Woonagenda

Lobby en afstemming gezamenlijke

Door de provincie aanvaard na

keuze variant Duinpolderweg, over-

lobby Holland Rijnland

genomen door beide provincies.
lobby Holland Rijnland
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‘Politiek voorzien van onze kennis en
expertise’
De Duin- en Bollenstreek doet het goed als het

We stonden hierbij naast elkaar om de weg te rea-

gaat om woongenot, maar economisch blijven

liseren. Vanuit het regionaal investeringsfonds werd

er kansen onbenut. Voor economische groei is

hiervoor 12,5 miljoen gereserveerd. Toch verschilde

een betere ontsluiting belangrijk. Het ontbreekt

uiteindelijk ons advies met de politieke uitkomst.’

de regio aan goede oost-westverbindingen.
Waar de adviesgroep pleitte voor een verbinding
‘Aan de zuidkant van de Duin- en Bollenstreek wordt

tussen de A4 en de N206 bij Vogelenzang, kozen

inmiddels gewerkt aan de Rijnlandroute. De nieuw

de provincies Noord Holland en Zuid Holland voor

aan te leggen Duinpolderweg zou aan de noordkant

een weg vanaf de A4 tot aan de N208 bij Hillegom.

het wegennet moeten ontlasten met een verbinding

‘Van Kempen moest de gemeenten op één lijn zien

tussen de A4 en de N206. De keuze voor een tracé

te krijgen. Het compromis dat daar uiteindelijk uitrol-

werd een lang proces.

de, was de weg niet verder te laten doorlopen tot de
N206. En ook om de ruimtelijke reservering voor ver-

Alfons Morssink nam, als voorzitter van de Vereni-

lenging naar die N206 uit de plannen te schrappen.

ging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek, zitting in

Helaas had dat niet onze voorkeur, maar politiek ge-

een adviesgroep samen met andere belangenor-

zien was dat blijkbaar het maximaal haalbare.’

ganisaties. ‘We stelden onze kennis en ervaring
beschikbaar, waarmee de politiek besluiten kon nemen’, vertelt Morssink. ‘Het idee om zo’n groep samen te stellen en het proces daarna waren zondermeer goed. Onze insteek was duidelijk: Het gaat ons
er niet om waar de weg komt, maar dat hij er komt.
Hierover hebben we uitgebreid gesproken met onder
andere Arno van Kempen, bestuurslid van Holland
Rijnland die de Duinpolderweg in portefeuille heeft.

Alfons Morssink
Voorzitter Vereniging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek
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‘Goed dat er een enquête komt onder
klanten regiotaxi’
Het zijn veelal kwetsbare mensen die gebruik-

Maar ik hoor van ouderen dat klachtenformulie-

maken van de regiotaxi. Als er dan iets misgaat

ren vaak ontbreken of onbegrijpelijk zijn. Ook is

met een taxirit, is dat extra vervelend. Iemand

deze doelgroep niet zo mondig en bang dat hun

die daarover kan meepraten is Wies van den

klacht wellicht negatieve gevolgen heeft voor een

Nieuwendijk. Ze is mantelzorger en heeft veel

volgende rit.’

contact met ouderen. Omdat ze reumapatiënt
is, maakt zij zelf ook regelmatig gebruik van de

Om de incidenten die haar ter ore komen aan de

regiotaxi. ‘En ook ik had een slechte ervaring’,

kaak te stellen, nam Van den Nieuwendijk – als

vertelt zij. ‘Meer dan een uur heb ik in de winter

lid van de Cliënten Adviesraad van Alphen aan

op mijn rollator gewacht in de vrieskou.’

den Rijn – deel aan de klankbordgroep van de
regiotaxi. ‘Wat ik daaraan positief vond, is dat ik

Van den Nieuwendijk verdiepte zich in de perike-

voelde écht gehoord te worden. De verantwoor-

len rondom de regiotaxi en bleek niet de enige met

delijken luisterden goed naar alle problemen die

zo’n verhaal. ‘Laat ik vooropstellen dat chauffeurs

zich voordoen. Er is toegezegd om een telefoni-

hun uiterste best doen. Het probleem schuilt ‘m

sche enquête te houden onder de doelgroep. Die

vooral in de planning. Zelf woon ik bijvoorbeeld in

worden vooraf ingelicht dat ze worden benaderd,

Boskoop, waar de brug over De Gouwe regelma-

zodat deze – veelal oude – mensen zich niet over-

tig lange tijd openstaat. De planners van de regio-

vallen voelen.’

taxi houden té weinig rekening met opstoppingen
die door dit soort situaties ontstaan. De regiotaxi
zegt dat ze maar zelden klachten ontvangen.

Wies van den Nieuwendijk
Deelnemer klankbordgroep Regiotaxi
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Holland Rijnland is het samenwerkingsverband van dertien gemeenten
in de Leidse regio, de Duin- en Bollenstreek en de Rijn- en Veenstreek.
Samen verbeteren we de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven;
voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

