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Aanleiding:
Het dagelijks bestuur van de gemeenteschappelijke regeling Holland Rijnland heeft begin juli
2019 de nieuwe regionale agenda Holland Rijnland 2019-2023 aan uw raad gezonden. Zoals te
doen gebruikelijk geen het college haar advies voorafgaand aan het debat in uw raad.

Doel: Kenbaar maken van een instemmende zienswijze op de nieuwe regionale agenda Holland
Rijnland 2019-2023.

Kader: Visie Leiden en Regio 2014

Overwegingen: Holland Rijnland is een vrijwillig samenwerkingsverband van gemeenten. Voor
een belangrijk deel ligt de taakomschrijving vast, namelijk voor de uitvoerende diensten, zoals
Regionaal Bureau Leerplicht, Deze uitvoerende diensten vormen driekwart van de omvang van
de regionale organisatie en begroting. Voor het overige vormt Holland Rijnland een strategisch
samenwerkingsverband waarin bovenlokale opgaven en projecten samen worden aangepakt,
zoals gezamenlijke visievorming op ruimtelijke en maatschappelijke domeinen. Elke vier of vijf
jaar wordt de samenwerkingsagenda herzien. De vigerende lnhoudelijke Agenda 2016-2020 is
aan een opvolger toe. Daartoe ligt inmiddels de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023 in
concept bij alle gemeenteraden voor commentaar.

Praktisch en concreet
Zowel in Leiden als bij veel gemeenten in de regio was er behoefte aan een veel concretere
agenda voor Holland Rijnland dan die de achterliggende jaren van kracht was. De nu
voorliggende agenda voldoet daaraan. Deze is stereker gericht op 'dingen doen', in plaats van
'bezig zijn met'.
Werkwijze moet ook veranderen
Naast de wens om meer concreetheid in de inhoud, willen veel gemeente ook een andere wijze
van werken in regionale samenwerking. Hiertoe is een werkgroep ingesteld die eind oktober 2019
met een advies komt.

Besluitvorming
De Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023ligt nu bij de raden voor, zodat zij in de
gelegenheid zijn hun zienswijzen op het document te geven. Dit is een extra formele stap met als
doel zeker te weten dat nieuwe koers op voldoende draagvlak kan rekenen. Te doen gebruikelijk
is dat het college van B&W haar advies aan de raad meegeeft voorafgaand aan het debat over
de agenda.
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Gezien het zorgvuldige proces en de concrete inhoud van de nieuwe Regionale Agenda is er
geen reden om kritische zienswijzen in te dienen.

Financiën:

InspraaUparticipatie: Het dagelijks bestuur heeft een zorgvuldig proces doorlopen om tot een
nieuwe agenda te komen. Delegaties van het dagelijks bestuur hebben alle colleges van B&W
bezocht om input op te halen voor de nieuwe periode. Dat heeft geleid tot een eerste versie van
een nieuwe agenda. Deze is collectief besproken tijdens een bestuurdersconferentie op 9 april
2019, waarna aanpassing heeft plaatsgevonden. Ten behoeve van de formulering van het
integraal ruimtelijk kader (par. 3.1) zijn nog enkele bestuurlijke overleggen gehouden waarmee
een bestuurlijk breed gedragen agenda is ontstaan.
Ook de raden zijn betrokken geweest bij de totstandkoming. Reeds in een vroeg stadium, tijdens
het regiocongres op 13 februari 2019 is gesproken over de contouren van de nieuwe agenda. Na
de bestuurlijke ronde is op l2 juni 2019 een raadsconferentie gehouden over de concept-agenda
Ook die bijeenkomst heeft geleid tot aanpassingen.
Het resultaat is dat er nu een versie voorligt die recht doet aan het voorafgaande debat en
voldoende richting geeft aan de inhoudelijke samenwerking van de dertien gemeenten.

Evaluatie:
Nvt

Bevindingen en advies commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid l2 september 2019
De commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid (LB) heeft op 12 september 2019 de Regionale
Agenda Holland Rijnland besproken. ln de discussie is door de commissie een aantal
aandachtspunten benoemd. De commissie adviseert de raad, na een gewogen peiling, deze
punten als zienswijzen in te brengen op de Regionale Agenda Holland Rijnland. Het betreft de
volgende zienswijzen en daarbij behorende overwegingen:
Het in Holland Rijnland verband stimuleren van planvorming voor onder andere
snellaadlocaties om zo te komen tot een dekkend laadinfrastructuur netwerk ten behoeve van
elektrisch rijden.
De commissie is in meerderheid van mening dat het een gedeelde verantwoordelijkheid
betreft tussen gemeenten en Holland Rijnland om met betrekking tot financiering (o.a.
subsidies), vergunningen en mogelijke locaties een dekkend netwerk te bevorderen voor
elektrisch rijden binnen Holland Rijnland. Dit naast de initiatieven die in de individuele
gemeenten worden uitgevoerd.
Holland Rijnland te venoeken om zo spoedig mogelijk met een uitvoeringsprogramma te
komen voor de verdere besteding van het Groenfonds, waarbij de projecten die de
biodive rsite it bevordere n voonang krijge n.
De commissie ziet kansen om binnen Holland Rijnland de uitdagingen die er zijn om de regio
biodiverser in te richten op te pakken met inzet van de gelden uit het Groenfonds. Daarom is
het zeer gewenst dat het tempo voor het realiseren van vergroening wordt versneld en
verzoekt Holland Rijnland op korte termijn met een uitvoeringsprogramma te komen.
ln de regionale strategie natuur en recreatie moet de nadruk komen te liggen op natuur en
biodiversiteit, waarbij recreatie verualt als speerpunt. Recreatie blijft mogelijk als
natu uruvaarden niet worden aangetast.

a.

b.

c.

2t3

d.

e.

De commissie stelt vast dat de huidige vermenging tussen natuur/biodiversiteit en recreatie
leidt tot ongewenste effecten voor met name de natuur.
Op het terrein van wonen is het van essenfiee/ belang om de focus te leggen op het veruullen
van de soc¡ale huuropgave door de gemeenten in Holland Rijnland conform de daaruoor
gemaakte afspraken. Het voorgestelde proces uit de Regionale Agenda in te stellen, om het
nakomen van afspraken op het terrein van sociale huurvvoningbouw actief te bevorderen.
Om te komen tot een betere verdeling van de (bouw) van sociale huunuoningen in de regio is
de commissie van oordeel dat door middel van het optuigen van het voorgestelde proces in
de Regionale Agenda, bereikt wordt dat gemeenten met elkaar afstemmen of de gestelde
doelen en opgaven op het gebied van sociale woningbouw en huisvesting van diverse
woonvormen zijn bereikt en wat het aandeel en inzet daarvan is geweest van de individuele
gemeenten. Op basis daarvan kan de sociale huurbouwopgave opnieuw afgestemd worden.
ln de diverse woonvormen (bijzondere doelgroepen) de woonwagenbewoners toevoegen.

R,AADSBESLUIT
De raad van de gemeente Leiden:
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel RV 19.0103 van 2019),
mede gezien het advies van de commissie,

1.

BESLUIT
De volgende zienswijzen en opmerkingen aan het dagelijks bestuur van Holland Rijnland te

sturen:
Het in Holland Rijnland verband stimuleren van planvorming voor onder andere snellaad
locaties, om zo te komen tot een dekkend laadinfrastructuur netwerk ten behoeve van
elektrisch rijden.
Holland Rijnland te verzoeken om zo spoedig mogelijk met een uitvoeringsprogramma
te komen voor de verdere besteding van het Groenfonds, waarbij de projecten die de
biodiversiteit bevorderen voorrang krijgen.
ln de regionale strategie natuur en recreatie moet de nadruk komen te liggen op natuur
en biodiversiteit, waarbij recreatie vervalt als speerpunt. Recreatie blijft mogelijk als
natuunruaarden niet worden aangetast.
Op het terrein van wonen is het van essentieel belang om de focus te leggen op het
vervullen van de sociale huuropgave door de gemeenten in Holland Rijnland conform de
daarvoor gemaakte afspraken. Het voorgestelde proces uit de Regionale Agenda in te
stellen, om het nakomen van afspraken op het terrein van sociale huurwoningbouw
actief te bevorderen.
ln de diverse woonvormen (bijzondere doelgroepen) de woonwagenbewoners
toevoegen.
De zin op pagina 13"Holland Rijnland is aangewezen als één van de deñig RESregio's", geformuleerd dient te worden als: "Het gebied Holland Rijnland is aangewezen
als één van de dertig RES-regio's."

a.
b.
c.

d.

e.
f.
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