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Onderwerp: Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023

Beslispunten:
De Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023 vast te stellen.
Inleiding:
Met een nieuwe regionale agenda zetten de dertien gemeenten die samen Holland
Rijnland vormen de samenwerking voort. Om te komen tot een nieuwe regionale agenda
van Holland Rijnland, maakte het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland begin dit jaar
een ronde langs de colleges van B en W van onze dertien gemeenten. Deze ronde werd
gevolgd door een collegeconferentie op 9 april 2019 en een raadsconferentie op 12 juni
2019. Bij beide conferenties was er vanuit elke gemeente een vertegenwoordiging
aanwezig om, samen met het Dagelijks Bestuur, een conceptversie van de regionale
agenda door te nemen en gevoelens hierover kenbaar te maken. Dit proces heeft geleid
tot een concept dat afgelopen zomer aan alle gemeenteraden is voorgelegd met het
verzoek om hun zienswijze met betrekking tot de regionale agenda schriftelijk kenbaar te
maken. Alle gemeenteraden hebben hier nu gehoor aan gegeven.
De zienswijzen hebben geleid tot de volgende (tekstuele) aanpassingen van de regionale
agenda:
1. N.a.v. zienswijze Voorschoten toevoeging van deze zin:” De wijze waarop deze
besluitvorming verloopt en de instrumenten die daarbij een rol spelen verandert in
2021 met de invoering van de Omgevingswet. Holland Rijnland sluit hierbij aan met
de invulling van dit afwegingskader.” (zie par. 3.1, pag. 8).
2. N.a.v. de zienswijze van Kaag en Braasem, hebben we “extramuralisering en
decentralisatie van taken op het gebied van de maatschappelijke opvang”
toegevoegd als factor in de toenemende vraag naar woningen. (zie par. 3.5 pag.
3. N.a.v. zienswijze Leiden toevoeging van ‘landschap’ in de koptekst: “Regionale
strategie natuur, landschap en recreatie” en wijziging van de zin: “Hoe
accommoderen we deze ontwikkelingen, terwijl we gelijktijdig de kwaliteit van natuur
en landschap willen waarborgen en verbeteren?” naar: “De rijkdom aan
landschappelijke diversiteit die het hele gebied van Holland Rijnland kenmerkt, is de
basis zijn voor toekomstige ontwikkelingen.” (zie par. 3.5, pag.11)
4. N.a.v. zienswijze Leiden toevoeging van ‘het gebied’ in de volgende zin: Het gebied
Holland Rijnland is aangewezen als één van de dertig RES-regio’s.” (zie par. 3.7,
pag. 13)

5. N.a.v. de zienswijzes “van Hillegom, Lisse en Teylingen aanscherping van de tekst
over lobby en belangenbehartiging door toevoeging van de volgende zin: “Holland
Rijnland organiseert de afstemming, terugkoppeling, tussentijdse rapportage en waar
nodig bijsturing rond de lobby om zo het belang van onze regio maximaal te kunnen
behartigen.” (zie par.5.1, pag.17).
6. N.a.v. de zienswijze van Nieuwkoop hebben wij de tekst over lobby en
belangenbehartiging hierop als volgt aangescherpt: "Hiertoe stellen we een
gezamenlijke visie op met daarin de uitgangspunten die voor onze regio van belang
zijn. " (zie par. 5.1. pag. 17).
Voor een overzicht van alle zienswijzen en de reactie hierop verwijzen we naar de bijlage.
Beoogd effect:
De regionale agenda 2019-2023 benoemt de producten en diensten die de gemeenten in
gezamenlijkheid wensen op te pakken. De organisatie Holland Rijnland geeft hier in
opdracht van en in samenwerking met de gemeenten invulling aan. De wijze van invulling
en wat op welk moment met welke prioriteit zal worden opgepakt, blijft daarbij onderwerp
van gesprek. Zo spelen we actief in op kansen in en voor de regionale samenwerking in
een dynamische omgeving.
Argumenten:
1.1 Samenwerken werkt
Strategische samenwerking op het gebied van mobiliteit, wonen, energie, werklocaties en
de natuurlijke leefomgeving vanuit een integrale benadering, kan rekenen op een breed
draagvlak. Gemeenteraden zien de noodzaak van integrale ruimtelijke afwegingen op het
niveau van Holland Rijnland. Een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van de regio
wordt daarbij nodig geacht.
1.2 Zinvolle platformtaak
Het bieden van een platform voor het sociale domein wordt gewaardeerd. De
gezamenlijke inkoop van specialistische jeugdzorg krijgt steun.
1.3 Sterke strategische positionering van de regio
De gemeenteraden hechten veel belang aan het strategisch positioneren van Holland
Rijnland, en het voeren van een actieve lobby en belangenbehartiging. Gemeenten
hechten er aan hierbij aan de voorkant goed te worden betrokken.
1.4 Een nieuwe werkwijze
De gemeenteraden onderschrijven de wens tot vernieuwing van de werkwijze van
Holland Rijnland en doen tal van suggesties hoe hier verder invulling aan te geven. Zij
spreken de wens uit hier graag over mee te denken. Dit biedt kansen om de nieuwe
werkwijze met elkaar verder vorm te geven.

Kanttekeningen/risico’s:
1.1 Er is een gemeente die het besluit liever zou uitstellen
Twaalf van de dertien gemeenteraden spreken hun steun uit voor deze regionale agenda.
Alleen Kaag en Braassem verzoekt om de vaststelling van de regionale agenda uit te

stellen tot het moment dat de sporen van Holland Rijnland en Hart van Holland volledig
geïntegreerd zijn.
Financiën:
Wij streven er naar om uitvoering te geven aan de regionale agenda binnen de financiële
kaders. Gegeven de ambities in deze agenda kan het nodig zijn te prioriteren en te
temporiseren. Hierover zullen we het gesprek blijven voeren met u. Op het moment dat er
aanleiding is om de gemeentelijke bijdrage aan te passen zal dit conform de afgesproken
procedures ter besluitvorming worden gebracht. Gemeenteraden hebben hierover het
laatste woord.
Planning:
Zoals eerder genoemd blijft de wijze van invulling en prioritering van de thema’s in de
Regionale Agenda een continu onderwerp van gesprek de komende jaren.
Communicatie:
De Regionale Agenda zal na vaststelling op de vernieuwde website van Holland Rijnland
worden geplaatst.
Evaluatie:
In de jaarrekening en het jaarverslag verantwoorden we jaarlijks de door Holland Rijnland
gedane uitgaven en uitgevoerde activiteiten t.b.v. de uitvoering van de Regionale
Agenda. Als dit bestuurlijk nodig wordt geacht kunnen er altijd tussentijds en na afloop
van deze regionale agenda meer diepgaande evaluaties worden uitgevoerd al dan niet
voor specifieke thema’s. Voor een aantal opgaven is monitoring onderdeel van de
activiteiten van Holland Rijnland zoals bijvoorbeeld de monitoring van de
woonprogrammering.
Bijlagen:
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Definitieve versie Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023 met
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