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Beste meneer/mevrouw,
Uw Dagelijks Bestuur heeft de lokale gemeenteraden uitgenodigd een zienswijze te geven op
de concept regionale agenda 2019 - 2023. In de raadsvergaderingen van 12 september en
26 september heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop gesproken over de concept agenda.
Hierbij ontvangt u onze zienswijze.
De gemeenteraad van Nieuwkoop spreekt haar waardering uit voor het doorlopen
participatieproces in de eerste helft van dit jaar. De diverse opmerkingen en wensen met
betrekking tot de samenwerking binnen Holland Rijnland hebben geleid tot dit concept. Het is
goed om te constateren, en met elkaar uit te spreken, dat we als regio gezamenlijk de
schouders willen zetten op belangrijke thema's die de gemeentegrenzen overstijgen en/of die
ons als regio verder brengen.
Vanuit Nieuwkoop vragen we aandacht op de volgende punten:
Algemeen I Rode draden
Uit de gesprekken met colleges en gemeenteraden kwam de wens om de bestuurlijke druk te
verlagen en op een andere manier te gaan samenwerken. Het Dagelijks Bestuur is serieus
met deze wens aan de slag gegaan. De nieuwe werkwijze en hoe de raden beter te
betrekken, is nog onderwerp van gesprek. We begrijpen, dat de nieuwe werkwijze daarom
nog niet concreet is verwoord in deze agenda. Wel zijn we benieuwd naar de uiteindelijke
nieuwe vorm en wat de rol van de raden gaat worden. De gemeenteraad van Nieuwkoop
wenst een goede en vroegtijdige betrokkenheid bij belangrijke thema's met voldoende ruimte
en tijd voor (lokale) participatietrajecten.
De agenda is vooral op hoofdlijnen samengesteld. Dit heeft als voordeel dat we als regio
flexibel zijn il}de keuze van (actuele) onderwerpen binnen de genoemde thema's. Nieuwkoop
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ziet daarnaast ook graag een flexibele manier van onderlinge samenwerking, waarin per
onderwerp en/of thema wordt samengewerkt. De gemeenten zijn vrij om hierin partners te
benaderen, waarbij een ieder zich houdt aan de afgesproken kaders binnen Holland Rijnland.
Tenslotte: niet alle onderwerpen vraagt om samenwerking met of besluitvorming door alle
dertien gemeenten.
Economie en Leefomgeving
Integraal ruimtelijk kader
Het Dagelijks bestuur vraagt de gemeenteraden ermee in te stemmen, dat de verzamelde
informatie/content door Hart van Holland wordt gebruikt als onderlegger voor het op te stellen
integraal ruimtelijk kader. Nieuwkoop kan hiermee instemmen. Nieuwkoop is bij drie van de
vijf thema's aangesloten bij de Hart van Holland onderzoeken, namelijk 'Energie', 'Natuurlijke
Leefomgeving' en het nog op te starten onderdeel 'Mobiliteit'. Bij de overige twee thema's,
wonen en data, is Nieuwkoop niet aangesloten.
Met onze instemming gaan we er wel vanuit, dat het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland
waarborgt, dat de vier niet aangesloten gemeenten gelijkwaardig worden meegenomen in alle
basisinformatie en dat de belangen van deze vier gemeenten op gelijk niveau wordt
afgewogen. Eventuele kennis en/of informatieachterstand in data/kaarten dient te worden
aangevuld.
In de ruimtelijke integraliteit zien wij voor Holland Rijnland een belangrijke platformfunctie.
Iedere gemeente stelt haar eigen omgevingsvisie op. Daar waar knelpunten ontstaan, biedt
Holland Rijnland een platform om de integratie te bevorderen en samen oplossingen te
zoeken voor deze knelpunten. De doelstellingen moeten daarbij wel realistisch blijven.
Regionale woonagenda
Op het onderdeel wonen schrijft u dat '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.' Wij verzoeken u de benaming 'bestaand stedelijk gebied' in de regionale agenda
te vervangen door 'bestaand stedelijk en dorpsgebied'. Tenslotte is het juist in de kleine
kernen belangrijk om naar mogelijkheden te zoeken voor (kleinschalige) uitbreiding aan de
randen van de dorpen. Onderzoek wijst uit dat de landelijke dorpen in onze regio vooral jonge
gezinnen uit de omliggende steden aantrekken. Daar horen passende woonvormen bij.
Regionale energiestrategie
Met betrekking tot de energietransitie vraagt u of er een rol is voor Holland Rijnland in het
participatietraject. Nieuwkoop is van mening dat met name de eigen gemeente en lokale
raadsleden hier een rol in hebben. Het participatietraject op dit thema hebben wij bijvoorbeeld
integraal ingebracht in het participatietraject voor de omgevingswet.
Daarnaast is het van belang te constateren dat voor het verkrijgen van een echt breed
draagvlak onder de bevolking tijd en inzet nodig is. Die tijd is ook nodig om voorwaarden te
creëren die de energietransitie vervolgens in een versnellingsfase kunnen brengen. De inzet
op korte termijn van grote turbines en zonnevelden heeft een grote impact op omwonenden
en op het open landschap. Het te snel uitrollen van deze windturbines en zonnevelden kan
belemmerende effecten hebben op de ontwikkeling en inzet van nieuwe effectieve
voorzieningen. Voor de kortere termijn moeten meer oplossingen voor opwek overwogen
kunnen worden. Verder moet het realiseren van turbines en zonnevelden passen binnen de
kaders van de door de gemeentes op te stellen omgevingsvisies.
En zoals hiervoor aangegeven vragen wij u ons vroegtijdig te betrekken bij de uitvoering van
dit belangrijke thema.
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Maatschappij
In de jeugdhulp en maatschappelijke zorg zijn momenteel veel onzekerheden. De rol van de
regio voor (de inkoop van) jeugdhulp staat in Nieuwkoop ter discussie; Nieuwkoop onderzoekt
momenteel serieus het Alphense model. Mocht Nieuwkoop kiezen voor het Alphense model,
dan betekent dit dat wij voor het grootste deel van de jeugdhulp straks niet meer bij de TWD
aangesloten zijn.

De decentralisatie van de maatschappelijke zorg is met een jaar uitgesteld. De
platformfunctie van Holland Rijnland blijft daarbij heel belangrijk.
Strategisch positioneren Holland Rijnland en lobby
U stelt dat Holland Rijnland werkt aan positieverbetering van de regio. Als grensgemeente
willen we vanuit Nieuwkoop nogmaals het belang van intensieve samenwerking benadrukken
met de Metropoolregio Amsterdam als ook met Amstelland-Meerlanden en Midden-Holland.
Dit gaat in ons standpunt iets verder dan 'waar nodig gezamenlijk optrekken en leren van
elkaar' . Naar onze mening is het ook van belang om , voor een juiste strategische
positionering, éérst een gezamenlijke visie op te stellen met daarin de uitgangspunten met
wat voor regio we willen zijn.
Financiën I begroting
De begroting 2020 is gebaseerd op de Inhoudelijke concept strategische agenda. Met de
vaststelling van de concept agenda 2019 - 2023 wordt richting gegeven aan de inspanning
van Holland Rijnland, de financiële afspraken hierover en de verantwoording daarvan. De In
de Regionale Agenda beschreven ambitie sluit daarvoor aan bij het beschikbare geld dat de
gemeenten hieraan willen besteden. We gaan ervan uit dat de raden vroegtijdig op de hoogte
worden gesteld van mogelijke begrotingswijzigingen als gevolg van de concept regionale
agenda, zoals ook verwoord in onze zienswijze concept begroting 2020. Gelet op de
inkomenspositie van gemeenten is het overigens niet wenselijk dat de activiteiten uit de
agenda tot hogere kosten leiden dan nu geraamd in de begroting.
Met deze aandachtspunten zien wij verder geen belemmering voor het vaststellen van de
concept agenda door het Algemeen Bestuur op 30 oktober 201 g.
Met vriendelijke groet,
gemeenteraad van Ni\;U~oop

E.R. van Holthe
griffier

