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Geacht bestuur,

In antwoord op uw brief van 25 juni 2019 sturen wij u namens de gemeenteraad
onderstaand de zienswijze op de regionale agenda 2019-2023.
Wij zijn er voorstander van dat Holland Rijnland een integraal ruimtelijk
afwegingskader opstelt, waarbij gebruik wordt gemaakt van het werk dat al door
verschillende gemeenten is verricht voor hun Omgevingsvisies (waaronder die van
Hillegom) en Omgevingsplannen. Ook de inspanningen die door de gemeenten
binnen Hart van Holland zijn verricht en de stukken die dit heeft opgeleverd dienen
als basis voor het ruimtelijk kader van Holland Rijnland.
De regionale agenda 2019-2023 wordt door ons als overwegend positief
beoordeeld. Wij herkennen ons in de opgaven voor Holland Rijnland zoals
geschetst. Hierbij hebben we, als gezegd, een aantal aanvullingen, welke we graag
via deze zienswijze toevoegen.
1.

Regionaal investeren in opgaven is van belang

Het verleden heeft bewezen dat een investeringsplan voor bijvoorbeeld ruimtelijke
opgaven de katalysator kan zijn voor het verkrijgen van extra financiële middelen.
Dit instrument behoeft daarom ook aandacht in de regionale agenda. Met oog op
inhoudelijke opgaven in de toekomst is het van belang toe te werken naar
haalbaarheid van een nieuw investeringsschema. Dit belang en de hierbij
benoemde ambitie ziet de gemeente Hillegom graag expliciet terug in de regionale
agenda. Als randvoorwaarden voor een voorstel daartoe, nog los van de financiële
(on)mogelijkheden, stellen wij dat allereerst een evaluatie moet worden uitgevoerd
naar de werking van het huidige Regionale Investeringsfonds. Ook moet een
inhoudelijke discussie worden gevoerd over de mogelijke onderwerpen die zich
lenen voor het onderbrengen in een investeringsfonds. Pas aansluitend hieraan kan
de besluitvorming over de financiën plaatsvinden.
2.

Versterk en effectueer de belangenbehartiging en externe
vertegenwoordiging door Holland Rijnland

Holland Rijnland is de geëigende schaal voor lobby richting diverse instanties
(provincies, Rijk, Europa). Functionele, effectieve lobby waarbij gedegen
afstemming met de achterban plaatsvindt, is van wezenlijk belang. Het enkel
opstellen van een lobby-agenda volstaat daarbij niet. Afstemming, terugkoppeling,
tussentijdse rapportage en waar nodig bijsturing om zo het belang van onze regio
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maximaal te kunnen behartigen, dient een structureel onderdeel van inspanningen
en werkwijze te zijn. De gemeente Hillegom ziet dit graag terug in de regionale
agenda. Daarnaast zien wij graag de gelegenheid geboden om Holland Rijnland als
lobby-vehikel in te zetten, ook als het een vraagstuk betreft dat niet alle
deelnemende gemeenten betreft. Als vanzelfsprekend zullen kosten hiervoor
gedragen dienen te worden door de gemeenten die hier beroep op doen.

3.

Anticipeer op provinciale coalitieprogramma's waar nodig

Het verdient aanbeveling zodra de provinciale coalitieprogramma's en bekend zijn
een toets te doen hoe de programma's zich verhouden tot deze nieuwe inhoudelijke
agenda van Holland Rijnland en lopende projecten. Wat zijn de eventuele gevolgen
en waar liggen de kansen (inhoudelijk/financieel) of bedreigingen? Dit geldt voor de
provincies Zuid-Holland en Noord-Holland.
4.

Breng inspanningen mede in lijn met de versnellingsagenda-opgaven in de
Duin- en Bollenstreek

Op 4 april 2019 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de Duin
en Bollenstreek gemeenten aan Gedeputeerde Staten Zuid-Holland voorgesteld te
komen tot een regionale versnellingsagenda. Bijgevoegd wordt betreffend
schrijven, wat uitkomst is van een intensief 'gebiedsproces'. Wij hebben de
provincie verzocht met ons te investeren in:
1) Een duurzaam robuust mobiliteitsnetwerk, met daarin samenhangende aandacht
voor fiets, infrastructuur en OV
2) Versterking en versnelling van de structuurversterking in de greenport, en dan
specifiek het bijdragen aan de saneringsopgave
3) Versnelling van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek
4) Het versterken van onze regio als (water)recreatiegebied
Wij verwachten van Holland Rijnland dat hier waar mogelijk ondersteuning wordt
geboden, om zo lobbykracht te ontwikkelen.
5. Breng regionale karakteristieken in bij de formulering en uitwerking van de
inhoudelijke opgaven
Wij lezen de voorgestelde regionale agenda als een agenda gericht op functies en
invulling hiervan, en niet als een agenda die inhoudelijke beleidsrichting geeft. Deze
zal op thema's en op opgaven door ons als gemeenten nader uitgewerkt worden.
Wij zullen hierbij zelf de couleur locale aanbrengen. Tegelijkertijd verwachten wij
van Holland Rijnland dat bewaakt wordt dat vanuit de unieke eigenschappen van
ons gebied besloten en gehandeld wordt, zodat er voldoende aandacht is voor
unieke kwaliteiten zoals ons bioscience-cluster, de greenport, het space-cluster en
onze waterrecreatie.

6.

Effectueer en verbeter kwaliteit besluitvormingsproces

De huidige bestuursstructuur kent een aanzienlijke "overleglast". Regelmatig is ook
sprake van late aanlevering van documenten. Dit staat gedegen besluitvorming in
de weg. Wij zien uit naar verbetervoorstellen over een vernieuwde werkwijze van
de ingestelde werkgroep. Van belang is dat gemeenteraden goed aangehaakt
blijven.
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7.

Kanttekeningen

De gemeentelijke begroting van Hillegom staat voor 2020 en meerjarig onder druk.
En financiële gevolgen die voortvloeien met uitvoering van de Regionale agenda
2019-2023 zal het sluitend maken van de gemeentebegroting lastiger maken en
meer onder druk zetten. Mogelijke wijzigingen in de regionale agenda kunnen
leiden tot verschuivingen op programmaniveau, waardoor de begroting moet
worden aangepast. Mocht het resultaat van de regionale agenda zijn, dat Holland
Rijnland meer taken gaat uitvoeren voor gemeenten dan heeft dit mogelijk tot
gevolg dat de gemeentelijke bijdragen moeten worden verhoogd. In dat geval
wordt onze raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de
begrotingswijziging. Wanneer een eventueel nieuw RIF extra lasten met zich
meebrengt, dan wordt dit ook voor besluitvorming aan de raad voorgelegd.

8.

Samengevat:

Functioneel:
1. Onderzoek eerst via een inhoudelijke discussie aan de hand van nog te
bepalen opgaven de haalbaarheid van een mogelijke verlenging /
doorontwikkeling van een regionale investeringsstrategie
2. Versterk de belangenbehartiging door Holland Rijnland
3. Anticipeer adequaat op kansen en uitdagingen van de coalitieprogramma's
van de provinciebesturen
Inhoudelijk:
4. Breng de opgaven als benoemd in de (concept-)versnellingsagenda Duin- en
Bollenstreek in bij de formulering en uitwerking van de inhoudelijke opgaven
5. Breng regionale karakteristieken in bij de formulering en uitwerking van de
inhoudelijke opgaven
Organisatorisch:
6. Effectueer en verbeter de kwaliteit van het besluitvormingsproces van
Holland Rijnland, en de passende aansluiting van de gemeentebesturen
hierbij
Tot slot spreken wij onze waardering uit voor het gevolgde traject om te komen tot
deze regionale agenda 2019-2023 en zien met belangstelling de verdere uitwerking
tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de gemeenteraad van Hillegom

drs. P.M. Hulspas-Jordaal')

Griffier
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