
 
 

Besluitenlijst HRL_DB Holland Rijnland 
Datum 05-09-2019 
Tijd 9:30 - 12:00 
Locatie HRL_Kantoor 
Voorzitter Henri Lenferink 
Toelichting Dagelijks Bestuur Holland Rijnland 
 

  
1 
9:30 

Opening en vaststellen agenda 
 

Besluit 
Akkoord 
 

Toelichting 
Mevr. Wolters is afwezig 
 

2 
9:35 

Besluitenlijst vorige vergadering 
 

Besluit 
Akkoord 
 

3 
9:40 

Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane 
stukken/ Verslagen 
 

Besluit 
Akkoord 
 

Toelichting 
Mededeling dhr Mol: 
Voor de zomer bezoek gehad van het landschapsfonds Holland Rijnland en daarna zelf 
op werkbezoek geweest langs bij diverse fruitboomgaarden en boerenlandpaden. Er 
komt geen geld bij maar wel een jaar extra voor uitvoering. 
 
Mededeling dhr Jaensch: 
Verwacht wordt dat de commissie-Remkes rond Prinsjesdag met een plan komt 
rondom het thema stikstof: er wordt gekeken wat de rol van Holland Rijnland is/kan 
zijn hier in. 
 

4 
9:45 

Terug- en vooruitblik overleggen 
 

Besluit 
Akkoord 
 

Toelichting 



 
 

Pagina 2 
 

-20 juni is een ontwerp voor de omgevingsvisie gelanceerd en Holland Rijnland is een 
zienswijze aan het voorbereiden; Dit wordt in het volgende DB geagendeerd. Er wordt 
bezien wie belanghebbend zijn en input voor de zienswijze wordt bij de 
gemeenteraden opgehaald. Dit is geen optelsom, maar zoeken naar de grootste 
gemene deler. 
 
-Volgende week zal er een gesprek zijn tussen de trekkers van het onderwerp energie 
in de regio en een nieuwe gedeputeerde van Zuid-Holland. De verdeling van 
beleidsvelden tussen de gedeputeerden is nog niet volledig duidelijk. 
 

5 
10:05 

Memo Duinpolderweg 
Terugkoppeling stuurgroep 
 

Besluit 
Besproken 
 

Toelichting 
De insteek is niet dat uitstel afstel moet betekenen. 
Het gesprek was pittig en ons ongenoegen over de gang van zaken in Noord-Holland is 
gedeeld. 
 
Het project loopt nu gewoon nog door, inclusief het voortzetten van de voorbereiding 
project-MER. Zuid-Holland zou dus ook gewoon nog door moeten gaan en 
gedeputeerde Vermeulen is het hier mee eens. 
 
Is er iets denkbaar zonder Noord-Holland? 
Een aantal onderdelen op Zuid-Hollands grondgebied zou gewoon door kunnen gaan. 
Maar het gaat om wat je samen doet, anders wordt het afpellen; Voor nu gaan we uit 
van het bestaande plan. 
 
Is het weghalen van de dekking in de begroting van Noord-Holland een obstakel? 
Het is een probleem en is ook als dusdanig teruggelegd bij Noord-Holland. 
 
Welke stappen gaan de komende tijd gezet worden? Wanneer horen we iets? 
Er komt een stuurgroep, óf vrijdag de 13e, óf 11 oktober. 
 
 

6 
10:15 

Realisatieovereenkomsten brug over de ringvaart HOV Noordwijk-Schiphol, en 
fietsverbinding op de brug over de ringvaart HOV Noordwijk-Schiphol 
Mondelinge terugkoppeling en bespreken stand van zaken 
 

Besluit 
Besproken 
 

Toelichting 
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Weinig voortgang. Dit is gekoppeld aan/afhankelijk van: 
1) Discussie Duinpolderweg 
2) Het coalitieakkoord Zuid-Holland 
 

7 
10:25 

HOV-verbinding Leiden-Katwijk 
Mondelinge terugkoppeling en bespreken stand van zaken 
 

Besluit 
Besproken 
 

Toelichting 
Weinig voortgang, afhankelijk van het coalitieakkoord Zuid-Holland. 
 
Er is wel een discussie bij gekomen vanuit Oegstgeest, over de financiën die gekoppeld 
zijn aan een tracékeuze van een aantal jaar geleden. Dit wordt uitgezocht. 
 

8 
10:35 

Verlenging Uitvoeringsovereenkomsten Regionaal Groenprogramma 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met de verlenging Uitvoeringsovereenkomst Duin-en Bollenstreek 
2014-2018 tot 1-7-2020 
2. In te stemmen met de verlenging van de Uitvoeringsovereenkomst Duin-Horst en 
Weide tot 1-1-2020 
3. In te stemmen met de verlenging van de Uitvoeringsovereenkomst Groen 
recreatieve bestemmingen tot 1-1-2021 
 
 

Besluit 
Akkoord 
 

Toelichting 
Er zijn verzoeken voor verlenging binnengekomen en een aantal projecten nog niet 
gestart; verlengen is dus een goed idee. 
Daarnaast wordt er extra gestuurd op de verantwoording van sommige projecten. 
 
 

9 
10:40 

Vergroenen weidegronden Duivenvoorde 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met het afwijken van de bepalingen van het Regionaal 
Groenprogramma en in te stemmen met het financieringsvoorstel. 
2. In te stemmen met het cofinancieren van het project vergroenen Duivenvoorde 
door: 
€ 75.000 te bestemmen voor het afkopen van de pacht 
€ 50.000 te bestemmen voor biodiverse ecologische inrichting van de betrokken 
gronden 
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Besluit 
Akkoord 
 

Toelichting 
De portefeuillehouder Mol heeft ruggespraak met portefeuillehouder van Kempen 
gehouden om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen als wethouder van 
Voorschoten. 
Dit besluit is wel een uitzondering op de regel, 
maar omdat dit een goed project is met een goede onderbouwing is het voorstel toch 
doorgezet. 
Is het juridisch goed gecheckt? Ja. 
Bovendien is het een tijdelijke kwestie, gezien de kosten na inrichting hoger uit zullen 
vallen en het dan zal afgesproken percentage cofinanciering gewoon gehaald worden. 
 
Met deze toelichting is het DB akkoord met dit mooie project. 
 

10 
10:45 

Garage 2020 
 

Besluit 
Akkoord, 
met dien verstande dat er over een half jaar in het DB een inzicht wordt gegeven in de 
resultaten. Dit zal ook in de beschikken worden opgenomen. 
 

Toelichting 
Vorige keer al uitgebreid besproken, en nu aangepast en geconcretiseerd naar 
aanleiding van de opmerkingen. 
 
Portefeuillehouder van Trigt ziet de waarde van dit project. Daarnaast staat er 
duidelijk in het voorstel dat wij een vinger aan de pols houden zodat het geld goed 
wordt besteed aan de transformatie en voor de regio. 
 
Dhr van Kempen had eerst problemen met het gebrek aan concreetheid, maar dat is 
in het nieuwe stuk flink verbeterd: Nu is helder waar er een bijdrage wordt geleverd 
aan de transformatie. 
 
Dhr Jaensch: Is naast dat het pad nu concreter is, ook concreter wat het resultaat 
moet zijn? 
Dhr van Trigt: Dat blijft moeilijk concreet te maken gezien de aard van de opgave. 
 
Dhr Mol en mevr Spies kunnen zo met het voorstel instemmen. 
 
Dhr Lenferink blijft kritisch op het voorstel, en ziet alleen een structuur en nog steeds 
geen concrete acties in het voorstel. Een dergelijke omschrijving slaagt altijd. 
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Mevr Somair geeft aan dat we in de sturing scherp blijven op de richting. 
Het voorstel past binnen het transformatieplan en de ingezette lijn daarvan. 
 
 

11 
10:50 

Ledenraadpleging CAO Gemeenten 1 januari 2019 tot 1 januari 2021 
Beslispunten: 
1. in te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten 1 januari 2019 tot 1 
januari 2021 
2. de inhoud van besluit 1 door de secretaris van het bestuur uiterlijk op 6 september 
2019 ter kennis te brengen aan de VNG. 
 
 

Besluit 
Akkoord 
 

Toelichting 
In Alphen aan den Rijn is er een voorbehoud uitgesproken met betrekking tot de niet 
gemeentelijke organisaties en om deze ook in deze cao te betrekken; Dat zou ook het 
hele leerwerkbedrijf betekenen. Dat is niet gewenst, maar nu ook niet onderdeel van 
deze raadpleging. 
 

12 
10:55 

Turap 2019 
De tussentijdse rapportage 2019 en de bijbehorende begrotingswijziging voor te 
leggen aan het Algemeen Bestuur. 
 

Besluit 
Akkoord 
 

Toelichting 
Dhr Hulst (controller) sluit aan voor toelichting. 
 
Dhr Mol: Na het afgelopen jaar is er een verbeterplan gekomen en uitgevoerd. 
Voor de zomer was er al een doorkijkje en nu ligt er een volwaardige tussentijdse 
rapportage. De wijzigingen die er in staan vloeien voort uit eerdere besluitvorming. 
 
Dhr Hulst: Het is gelukt om de jaarrekening tijdig bij de Provincie aan te leveren, waar 
we een positieve reactie op terug hebben ontvangen. 
Kanttekening: We zeggen nu dat de cao voor 2019 niets doet, maar voor 2020 is het 
onzeker; De kosten voor Servicepunt71 gaan mogelijk harder stijgen. 
 
De controllers van de gemeenschappelijke regelingen zijn bij elkaar geweest 
vooruitlopend op de werkgroep indexatie. Het resultaat is een brief richting de 
werkgroep over het gat wat er blijft ontstaan als de indexering niet in gelijk tempo 
gaat als de loonkosten. NB: Dit is een ambtelijke brief naar de ambtelijke werkgroep, 
niet bestuurlijk. 
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Dhr Lenferink benadrukt dat we moeten oppassen dat het niet een herhaling van 
zetten wordt, waarbij iedereen al standpunten heeft ingenomen. 
Mevr Spies: In ieder geval bestuurlijk al vroeg in het proces elkaar de hand geven en 
de klokken gelijk zetten. 
Dhr Mol zal het gesprek aangaan voordat het hele proces begint. 
 
Turap: 
Mevr Spies suggereert een tekstuele aanpassing. De lopende begroting is "nogal" 
beleidsarm; Het woordje "nogal" wordt geschrapt. 
 

13 
11:00 

Herziene begroting 2019 
De herziene begroting 2019 voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. 
 

Besluit 
Akkoord 
 

Toelichting 
Helemaal niet spannend, want conform afspraken; Dit is een technische verandering 
naar de vorm van de nieuwe en eenvoudigere stijl. 
Waarom nu al in het lopende jaar? Zodat we de verantwoording 2019 al kunnen 
vereenvoudigen. Dit was ook het advies van de accountant. 
 

14 
11:10 

Regionale agenda en zienswijzen 
 

Besluit 
Besproken 
 

15 
11:25 

Coalitieakkoord provincie 
 

Besluit 
Het Dagelijks Bestuur heeft van gedachten gewisseld over de het coalitieakkoord van 
de provincie. 
 

16 
11:35 

Energie 
Memo stand van zaken energietransitie 
 

Besluit 
Het Dagelijks Bestuur heeft het onderwerp energie besproken, met aandacht voor de 
ontwikkelingen rondom de RES en het coalitieakkoord van de provincie. 
 

17 
11:50 

Nieuw lid Dagelijks Bestuur 
 

Besluit 
Kort besproken, binnenkort meer. 
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18 
11:55 

Rondvraag en Sluiting 
 

Besluit 
Besproken 
en afscheid genomen van dhr Mol. 
 

Toelichting 
Mevr Spies: Met betrekking tot de regionale bedrijventerreinen strategie, we missen 
nu de trekker uit de Duin- en Bollenstreek na het vertrek van de heer Brekelmans. Drie 
keer is er subregionaal gekeken naar de behoefte, met de wens er subregionaal uit te 
komen. Met MKB en grootschalige logistiek zou dit kunnen. Bij andere categorieën 
moeten we opletten er niet op achteruit te gaan. 
Nu zien we een wens voor verdieping in de Leidse regio, maar hierdoor is er wel risico 
op een vertraging. Dat is niet wenselijk, dus het idee is om een globale strategie te 
maken die voldoet aan de eisen van de provincie, met daarbinnen ruimte voor 
subregionale activiteiten. Hierover gaat de portefeuillehouder het gesprek aan met de 
trekkers, want anders schuift de strategie weer op in tijd. 
NB: Katwijk heeft hier een afwijkende positie, die doen hier mee in Economie71. 
 

 
 

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 26-09-2019. 
de secretaris,  de voorzitter, 

 
 
 
 

L.A.M. Bakker   H.J.J. Lenferink 
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