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Geachte voorzitter, 

U heeft onze raad gevraagd om een reactie te geven op de regionale agenda 2019-2023 van 
het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De behandeling van de regionale agenda heeft op 

25 september 2019 in de gemeenteraad plaatsgevonden. Onze raad heeft een positief-kritische 
houding ten opzichte van Holland Rijnland. Steeds terugkomende onderwerpen van discussie 
zijn daarbij het ontbreken van concrete plannen en acties voor de komende periode en de 
positionering van Holland Rijnland ten opzichte van andere regionale initiatieven in het 
algemeen en het proces Hart van Holland in het bijzonder. 

Holland Rijnland versus Hart van Holland 
Wij verzoeken u dringend om de vaststelling van de regionale agenda in ieder geval uit te 

stellen tot het moment dat de sporen van Holland Rijnland en Hart van Holland volledig 

geïntegreerd zijn. Alleen op die manier kunnen we met elkaar tot een agenda komen met 
punten die door alle gemeenten gezien worden als dé regionale opgaven. 

De werkwijze van Holland Rijnland, met het opstellen van een regionale agenda, wordt door 
ons onderschreven . Op verschillende vlakken is de afgelopen periode echter geconstateerd 

dat er zowel binnen Holland Rijnland als binnen Hart van Holland gesproken wordt over 

dezelfde thema's. Voor alle regionale opgaven die te maken hebben met ruimtelijke 

vraagstukken (economie, mobiliteit, wonen, bodem/water, energie, biodiversiteit, etc.) zou dit 
actief en met prioriteit samengevoegd moeten worden. 

De aanpak van Hart van Holland, waarbij op basis van feiten en kaartmateriaal wordt bekeken 
wat er allemaal speelt om daarna deze kaarten en feiten over elkaar heen te leggen om daaruit 
te destilleren waar knelpunten spelen, zou regiobreed uitgevoerd moeten worden. 
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Deze aanvullende slag is met name gericht op het feit dat enkele gemeenten op dit moment 
nog niet zijn aangesloten op Hart van Holland. Als dit in beeld is, vermoedelijk zijn dit 
hoofdzakelijk dezelfde thema's als waar nu de strategische agenda van Holland Rijnland uit 
bestaat, kan een echte regionale agenda opgesteld worden . 

Als deze beide sporen niet bij elkaar gebracht worden, wordt dit wederom een document waar 
gemeenten zich niet of slechts gedeeltelijk in herkennen en in ieder geval onvoldoende 
eigenaarschap zullen vertonen om het tot uitvoering te brengen. Als gezocht wordt naar een 
vorm waarbij beide trajecten in elkaar overgaan, kan de besluitvorming (die ook voor Hart van 
Holland nog moet plaatsvinden), op één plek plaatsvinden en, bovenal, kan er een agenda 
komen met punten die door alle gemeenten gezien worden als dé regionale opgaven. 

Wat ons betreft zouden de inspanningen van alle partijen allereerst gericht moeten zijn op 
het bij elkaar krijgen van de sporen Holland Rijnland en Hart van Holland, om zo tot een 
regionale strategische agenda te komen. Bestuurlijk zijn daar inmiddels verschillende 
overleggen over geweest, waarbij de focus uiteraard ligt op het aansluiten van die 
gemeenten die in eerste instantie geen deel uitmaakten van Hart van Holland. Hier lijkt 
bereidheid en draagvlak voor te bestaan. Het nu doorzetten van de besluitvorming met 
betrekking tot de regionale agenda doorkruist dit proces. 

Wij zien het voorliggende concept van de reg ionale agenda Holland Rijnland 2019-2023, 
evenals de inmiddels opgeleverde producten van Hart van Holland als goede uitgangspunten 
om met elkaar te komen tot een definitieve versie waarin de gezamenlijke doelen concreet en 
onderbouwd worden vastgelegd. Los van de bovenstaande koppeling tussen Holland Rijnland 
en Hart van Holland willen we u graag ook een aantal inhoudelijke opmerkingen meegeven 
over de regionale agenda. 

De nieuwe regionale agenda 
Een regionale agenda geeft richting aan de werkzaamheden en inspanningen van ons 
regionaal gemeenschappelijk samenwerkingsorgaan. De afgelopen jaren heeft dit 
plaatsgevonden aan de hand van de 'inhoudelijke agenda 2016-2020'. 

Wij verzoeken u om bij de nieuwe regionale agenda een evaluatie van deze inhoudelijke 
agenda te voegen , waarin is opgenomen welke gestelde doelen zijn behaald en welke nog 
niet. Voor de niet behaalde doelen is het vervolgens interessant om te bezien of dit nog steeds 
doelen zijn en (zo ja) wat we de komende jaren anders/extra gaan doen om deze doelen de 
komende periode wel te bereiken. 

De doelstellingen van Holland Rijnland, die we als gemeente onderschrijven, zijn momenteel 
onvoldoende tastbaar waardoor deze samen met de resultaten voor een belangrijk deel te 
abstract blijven. Dit werkt niet bevorderend voor de herkenbaarheid van de lokale situatie in de 
regionale agenda. Om de doelen, inspanningen en resultaten zo concreet mogelijk te 
benoemen , verzoeken wij u naar systematieken te zoeken waarbij alle betrokken partijen beter 
inzicht krijgen in de inspanningen en resultaten. 
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Inhoudelijke regionale agenda 

Op het gebied van wonen schrijft u dat: 

'de toenemende vraag naar woningen voortvloeit uit: bevolkingsgroei, druk vanuit 
omliggende regio's, vergrijzing, een veranderende samenstelling van de bevolking'. (p. 9) 
Wij verzoeken u deze opsomming aan te vullen met: 
'extramuralisering en decentralisatie van taken op het gebied van de maatschappelijke 

opvang'. 

Op dezelfde pagina schrijft u: 
'Oe uitbreiding van het wonen in de regio moet aansluiten bij bestaand stedelijk gebied. Het 
uitgangspunt is om zuinig om te gaan met de open ruimten in de regio '. 
Deze stellingname bestrijden wij . Uiteraard koesteren we allemaal de groene buitengebieden 
en gaat inbreiding dientengevolge boven uitbreiding . Maar juist in de kleine kernen is het voor 
de leefbaarheid en het behoud van het voorzieningenniveau van essentieel belang om te 
zoeken naar mogelijkheden voor (kleinschalige) uitbreiding. Wij vragen u met klem om in de 
regionale agenda een lans te breken voor woningbouw in (en aan) de kleine kernen , opdat dit 
een prominente plek zal krijgen in de eerstvolgende actualisatie van de Regionale 
Woonagenda. 

Wij doen u de volgende tekstsuggestie: 
Het uitgangspunt is de uitbreiding van wonen hoofdzakelijk aan te laten sluiten bij het 
bestaand stedelijk gebied, maar ook kleinere kemen te faciliteren om hiermee de 
leefbaarheid en het voorzieningenniveau in stand te houden. 

Graag zouden we op het gebied van wonen nóg een concrete actie meegeven voor de 

regionale agenda. Het betreft hier het fundamenteel onderzoeken of het huidige 

verdeelcriterium op basis van inschrijfduur nog wel het juiste systeem is. Deze afspraak is 

onlangs gemaakt bij het vaststellen van de verordening en verdient daarmee een 

vernoeming in de regionale agenda. 


Op het gebied van natuur en recreatie missen wij de concrete acties. Wat willen we 

bereiken, wat gaan we hiervoor doen en wanneer is het doel bereikt? 

In de regionale agenda wordt voor wat betreft recreatie voornamelijk gesproken in de 

combinatie met natuur. 


'In de regionale strategie natuur en recreatie leggen we vast welke gebieden van belang zijn 
voor het vergroten van biodiversiteit, ecosysteemdiensten, en het vergroten van recreatieve 
aantrekkelijkheid'. (p 10). 

Veel landschapstafels verleggen de balans natuur/recreatie steeds meer naar een zwaarder 
wegende natuurvisie. Vraag die daarbij gesteld zou moeten worden is of het vergroten van 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten (diensten die de natuur of natuurelementen leveren 
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zoals bestuiving door bijen) een kerntaak voor Holland Rijnland is en of dit dan onder recreatie 
zou moeten vallen. Hoe daarnaast het idee van de icoonprojecten zich hiertoe verhoudt is uit 
deze tekst nog niet op te maken. We vragen u hierbij om dit concreet te maken in de regionale 
agenda. 

Er zijn qua concreetheid ook positieve onderdelen te benoemen. De regionale 
energiestrategie is hier wellicht het beste voorbeeld van. In het afgesloten regionale 
energieakkoord zijn concrete doelen benoemd, waar we met elkaar aan werken. Wij ervaren 
de rol van Holland Rijnland hierin als professioneel, actief en stimulerend. 

Wel vragen wij ons af hoe het 'energieakkoord Holland Rijnland' vastgestelde beleid op het 
gebied van windmolens en zonnevelden zich verhoudt met het coalitieakkoord van de 
Provincie Zuid-Holland. In dit coalitieakkoord is afgesproken dat er de komende coa litieperiOde 
geen nieuwe windmolens komen in het Groene Hart. En geeft het provinciebestuur aan geen 
voorstander te zijn van 'enkelvoudig ruimtegebruik' voor zonnepanelen. Het lijkt ons goed om, 
op korte termijn, samen na te denken op welke manier hiermee om te gaan. 

Kaag en Braassem neemt niet aan alle beschreven onderdelen binnen het programma 
Maatschappij deel. Voor wat betreft onderdelen waar we wel bij zijn aangesloten, 
missen we een bepaalde concreetheid. Om een voorbeeld te noemen verwijzen we u 
graag naar het onderwerp laaggeletterdheid. Holland Rijnland heeft een aanjaagfunctie 
om de laaggeletterdheid terug te dringen. Maar wat gaat u dan doen en waarop bent u 

aanspreekbaar? We vragen u hierbij om dit concreet te maken in de regionale agenda. 

Werkwijze en filosofie 
Tot slot willen wij u graag nog wat meegeven met betrekking tot de werkwijze en de filosofie 

van Holland Rijnland. Wij onderschrijven uw transitie naar een integrale aanpak van 

beleidsuitgangspunten, een vernieuwende werkwijze en flexibele besluitvorming van harte. 

Graag willen wij u daarbij drie uitgangspunten meegeven: 

1. 	 De integraliteit moet eerder opgepakt worden dan bij het moment van bestuurlijke 
afstemming. Hierbij kan het wellicht helpen om niet alleen de portefeuillehouders
overleggen op integrale en gecombineerde wijze in te richten, maar ook een dergelijke 
werkwijze in te richten voor de ambtelijke overleggen. Op die wijze kunnen 
onderwerpen als wonen, groen, mobiliteit en duurzaamheid (energietransitie) vanaf de 
wortel van het proces worden samengevoegd. 

2. 	 Er moet meer aandacht komen voor de aansluiting van de raden in de 
besluitvormingsprocessen en de tijd die daarvoor wordt geboden. De aansluiting van de 
raden is primair de verantwoordelijkheid van de colleges. Randvoorwaardelijk daarvoor 
is een tijdige aanlevering van de stukken, zonder nazendingen. 
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Wij erkennen direct dat een nazending soms noodzakelijk is, maar dat zou met een 
gebalanceerd vergaderschema (meer tijd tussen AO en PHO's) beperkt moeten kunnen 
worden tot het minimaal noodzakelijke. Voor het politieke draagvlak van Holland 
Rijnland is het cruciaal hier meer aandacht aan te besteden. 

3. 	 In de regionale agenda wordt niet expliciet gesproken over de financiële vertaling 
hiervan. Wij gaan ervan uit dat dit binnen de begroting wordt uitgevoerd . Concreet 
verzoeken wij u om aan de inleiding op pagina 3 de volgende tekstsuggestie toe te 
voegen: 
' ... en de verantwoording van Holland Rijnland. De gemaakte afspraken met 
betrekking tot de bijdrage per gemeente zijn hierbij kaderstel/end. ' 

We rekenen erop dat onze inhoudelijke opmerkingen met betrekking tot de regionale 


agenda verwerkt zullen worden , en dat deze agenda pas ter besluitvorming wordt 


aangeboden op het moment dat de sporen van Holland Rijnland en Hart van Holland 


volledig geïntegreerd zijn. 


Wij zijn graag bereid om deze zienswijze indien gewenst nader toe te lichten. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via de griffie. 


Met vriendelijke groet, 


Burgemeester en wethouders van laag en Braassem, 

de gemeentesecretaris, de bur erTfester, 

M/E./Sp~ij mr. K. . v~ n dEJr velde-M~nting 
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