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Geacht bestuur, 

Noordwijk werkt als vierde speler binnen Holland Rijnland samen om de kwaliteit van wonen, 

werken, leren en leven van inwoners, ondernemers en instellingen te verbeteren. Holland Rijnland is 
voor ons een belangrijk samenwerkingsverband van en voor dertien gemeenten in het hart van de 
Randstad. Door gezamenlijk op te treden, vergroten wij onze slagkracht en onze lobby. Ook 
stemmen we onderling onze belangen af. 

Aan de hand van de nieuwe agenda geeft Noordwijk met overtuiging vervolg aan de samenwerking 

binnen Holland Rijnland. De gemeenteraad van Noordwijk staat positief tegenover de concept 

agenda die u voor een zienswijze aan ons voorlegt. Wel brengen wij hierbij drie boodschappen voor 
het voetlicht, om bij de uitvoering van deze agenda rekenschap van te geven. 

Holland Rijnland als middel om duidelijke doelen te bereiken 
Het oprichten of laten voortbestaan van samenwerkingsorganen dient nooit een doel op zich te zijn. 

Holland Rijnland is er met een reden. Of is er niet. Te vaak zijn recente discussies over de toekomst 
van Holland Rijnland gegaan over hoe we samenwerken. En dat we er steeds minder gelukkig over 
zijn. Die discussies gaan echter voorbij aan de vraag waarom we samenwerken. Wat ons bindt en 
drijft om krachten te bundelen. Die inhoudelijke meerwaarde is wat ons betreft evident. Het is dan 
ook zeer verstandig geweest om de doelen achter onze Holland Rijnland samenwerking voor te 

leggen in een concrete, inhoudelijke agenda. De inhoud is (weer) leidend. 

Wat betreft Noordwijk krijgen de voornemens op deze agenda verder vertaling in een jaarlijks te 

actualiseren termijnplanning. Deze planning helpt ons om in gezamenlijkheid na te denken over de 
operationalisatie van de voornemens. En tevens om de lokale voorbereiding op aanstaande 
regionale discussies tijdig aan te vangen, bijvoorbeeld waar het gaat om vroegtijdse 

gedachtewisseling tussen college en raad ("de raad meer aan de voorkant van regionale 

beleidsontwikkeling") of om subregionale afstemming/verankering. 



Holland Rijnland als middel om samen een vuist te maken
De afgelopen jaren is het interbestuurlijk krachtenveld in de hart van de Randstad veranderd.
Overheden met een focus op de Noordvleugel hebben elkaar gevonden in de Metropoolregio

Amsterdam. Overheden met een focus op de Zuidvleugel hebben elkaar gevonden in de
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De integrale opgaven en belangen voor het middengebied zijn
tegenwoordig minder automatisch behartigd en verankerd. Ook de betrokken provincies zijn hier de
afgelopen jaren niet verbindend in voorop gegaan, behoudens enkele gerichte initiatieven. Op

rijksniveau is de ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie een belangrijke stap.

Voor de toekomst van Noordwijk, de Duin- en Bollenstreek en het hart van de Randstad is het van
essentieel belang dat we samen optrekken richting dit veranderde krachtenveld. Met een
gezamenlijke stoel aan tafel, of met een alerte voet tussen de deur. In dat positiespel is Holland
Rijnland hét instrument. Als Holland Rijnland houden we onze interbestuurlijke partners er scherp
op dat ze ons integraal aanspreken en dat ze met ons verantwoordelijkheid nemen op de complexe
opgaven en afwegingen die in onze gemeenten en subregio's spelen.

Samen blijvend werk maken van samenwerken nieuwe stijl
Met de regionale agenda is het waarom van samenwerken weer bepaald. Daarmee komt de vraag van
hoe hierop samenwerken opnieuw op tafel. Noordwijk is positief over de reeds ingezette
doorontwikkeling van de samenwerkingsstructuur, onder aanvoering van de ingelaste werkgroep

Werkwijze. Ook de manier van werken binnen Hart van Holland stemt positief, als methode om
gezamenlijke verhalen te formuleren. Wat ons betreft krijgen dergelijke, integrale denktanks (op
inhoud of op vorm) structureel inbedding in de Holland Rijnland samenwerking, met actieve inbreng

vanuit alle betrokken gremia. Deze zijn aanvullend op de portefeuillecontacten, raadsconferenties
en formele settings als Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. En dragen eraan bij dat we continu
kunnen vertrouwen op een sterke samenwerking in het hart van de Randstad.

Die continue vernieuwing van de Holland Rijnland samenwerking dient niet te worden ingedamd

door stringente juridische bepalingen. De gemeenschappelijke regeling moet daarom de komende
jaren worden gemoderniseerd, vooruitlopend op of gebruik makend van de nieuwe Wet
gemeenteschappelijke regelingen die thans op Rijksniveau in voorbereiding is. In de nieuwe regeling

kan ook de positie en werkwijze van de drie subregio's geëxpliceerd en vastgelegd worden, als ook
een heldere zorgplicht voor de lokale colleges om de gemeenteraden en relevante partners te

betrekken bij regionale beleidsontwikkeling.

Ten slotte
De voorliggende agenda benoemt helder de opgaven waar we als Holland Rijnland met elkaar aan
willen werken. Raad, college en Organisatie Noordwijk zetten daar graag voortvarend de schouders
onder,)n'erke samenwerking met bestuur en Organisatie van Holland Rijnland en alle

deel,i'emede gemeenten.

n s-V voorzitter M.R.Fabbri ti, griffier
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