
 
 

Besluitenlijst HRL_DB Holland Rijnland 
Datum 26-09-2019 
Tijd 14:30 - 17:00 
Locatie HRL_Kantoor 
Voorzitter Henri Lenferink 
Toelichting Dagelijks Bestuur Holland Rijnland 
 

  
1 
14:30 

Opening en vaststellen agenda 
 

Besluit 
Akkoord 
 

2 
14:35 

Besluitenlijst vorige vergadering 
Beslispunt: de besluitenlijst van 5 september 2019 vast te stellen 
 

Besluit 
Akkoord 
 

3 
14:40 

Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane 
stukken/ Verslagen 
Ter bespreking. 
 

Besluit 
Akkoord 
 

Toelichting 
Mbt de werknemersvereniging: In het komende AB willen we bij voorbaat en onder 
voorbehoud een besluit nemen om hier aan deel te nemen. 
 

4 
14:45 

Terug- en vooruitblik overleggen 
Ter bespreking. 
 

Besluit 
Akkoord 
 

Toelichting 
Dhr Jaensch is bij een stuurgroep Hart van Holland geweest. Er was een mooie 
opkomst, Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop waren er bij, en in de toekomst zal 
Hillegom er ook bij zijn. Agendering en spreektijden konden beter geregeld, we 
moeten de tijd meer besteden aan het kijken naar kaartmateriaal. 
Twee keer aanwezig geweest , en ook gekeken naar hun werkwijze. Dit was in een 
raadzaal, waardoor haast automatisch de microfoons gebruikt worden; Aandacht voor 
een informele setting is nodig. Nieuwe portefeuillehouders willen ook wel graag 
besluiten. Spelregels moeten elke vergadering opnieuw uitgelegd worden. 
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Mevr Spies is in Delft bij een eerste bijeenkomst met de nieuwe gedeputeerde energie 
Berend Potjer geweest. Deze bijeenkomst is in het verleden in het leven geroepen om 
elkaar in Zuid-Holland te vertellen waar iedereen mee bezig is op het gebied van 
energie. Aangegeven dat het sinds het coalitieakkoord lastiger is geworden. De 
gedeputeerde kon hier niet meer mee doen dan kennis van nemen. Iedereen is druk 
in de weer voor het onderwerp, maar energieproductie blijft met name een hekel 
punt. 
 
PHO energie: Goed gesprek, dhr Potjer was ook aanwezig. Wij zijn de eerste regio die 
hij op deze manier bezocht. Verwondering en teleurstelling: eigen energieakkoord 
komt op onderdelen onder druk als we niks mogen in het Groene Hart en op andere 
plekken ook geen zonneweides. Daar zit ongemak en dat is duidelijk. 
Goede presentatie van Liander die duidelijk maakte dat op korte termijn een nieuw 
onderstation ruimtelijk gevonden moet worden. Elke portefeuillehouder heeft als 
huiswerk om met Liander om tafel te gaan over het waar en hoe, en tijdig gesprekken 
voeren, óók met omwonenden. 
Verder gesproken over de startnotitie voor de RES. Er is eigenaarschap bij de 
portefeuillehouders, maar het is lastig met de raden. Een mooi debat tussen ambities 
en realisme. Er zal geijkt worden en bezien wat er sinds 2017 is gebeurd. 
 
Mevr Bakker: Het PHO Bestuur & Middelen is schriftelijk afgedaan. De reacties waren 
overwegend instemmend, met enkele kleine opmerkingen. 
 
Dhr van Kempen: Stuurgroep aanbesteding OV, voor het concept beleidskader. Het 
concept is bedoeld om te bespreken met andere regio's. In stuurgroep aangegeven 
dat dit concept rijp genoeg was om voor te leggen voor consultatie. Nog wel 
aanscherpingen, maar goede ambtelijke lijn. 31 miljoen vanuit overheid blijft staan; 
Aandacht voor dunne lijnen, naast de vette lijnen; Aandacht voor 
grensoverschrijdende concessies; Aandacht voor het nachtnet; Daarnaast 
duurzaamheidsontwikkelingen. 
Aansluitend aan regiodag heeft de provincie een presentatie gehouden over het 
beleidskader. Sinds gisterenavond is het beleidskader open. Daar kwamen behoorlijk 
wat vragen, maar deze tasten de hoofdlijn van concept beleidskader niet aan; Ging 
veel over lokale situaties.  Het betreft 18 gemeenten. Zij gaan in het document niet 
terugvinden: 'lijn 57' of 'extra halte hier', ik heb dat steeds gezegd. De discussie gaat 
vervolgens wel steeds in de concretere punten. 
Planning: Stuurgroep vergadering 2 december, dan zijn de reacties verwerkt. Reacties 
kunnen worden ingebracht tot 8 november. Dan reactie richting stuurgroep 'hoe 
omgaan met de reacties", 25 oktober vanuit gemeenten de reacties binnen. We 
werken aan een beleidsdocument van twee regio's als inbreng op het concept 
beleidskader. Dat wordt dan ingebracht ten behoeve van de stuurgroep. 
Het is wenselijk een OV-visie te hebben, als voorloper op een dieper gaande 
mobiliteitsvisie. 
Voor een volgend overleg wordt het proces opgeschreven, met een doorkijk voor een 
vervolg. 
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De regiodag was dit keer anders ingevuld, volgens een nieuwe werkwijze. Stoelen in 
de kring, geen stukken, discussie aan de hand van stellingen. De portefeuillehouders 
moesten er aan wennen, maar aan het einde vond iedereen het leuk. Ook richting 
gekregen en resultaat gepakt. NB:Vooraf wel duidelijkheid geven over de spelregels. 
 
PHO Maatschappij:  Bestuurlijk beraad 'logistiek gesprek over wachttijden'; Veel 
opmerkingen. Daarna interessante presentatie eindrapportage IDN: over zorg en 
onderwijs, en hoe deze te combineren. 
Regionale kostenverdeling VSV: Kijken of we gezamenlijk kunnen optrekken in 
kostendeling. Iedereen was positief: werk maar verder uit. 
 
Stuurgroep jeugdzorg plus: komen tot beleid waardoor gesloten plaatsingen niet of 
nauwelijks voorkomen. 5 jeugdzorgregio's: ambitie om mee aan de slag te gaan. 
Eerste landsdeel dat hiermee aan de slag gaat. Opbrengst is er nog niet, maar het 
begin zeker. 
 
4 oktober: Greenport Duin- en Bollenstreel. Zijn wel laat de agenda. Gerard Mostert is 
uitgenodigd om te praten over Valkenburg. 
 
 

5 
15:05 

Actieprogramma Verkeersveiligheid 2020-2021 
Beslispunten: 
1. Onder voorbehoud van een positief advies van het Portefeuillehoudersoverleg in te 
stemmen met het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2020-2021; 
2. De provincie te verzoeken € 345.200 per jaar beschikbaar te stellen voor activiteiten 
zoals beschreven in het plan, alsmede 100% subsidie voor de kosten van twee 
regionale projectleiders (€ 50.000 per projectleider per jaar). 
 
 

Besluit 
Akkoord 
 

6 
15:15 

Aanwijzingsbesluit senior strategisch adviseur/coördinator Energietransitie 
Beslispunt: 
De senior strategisch adviseur, belast met de coördinatie van de Energietransitie 
Holland Rijnland, aan te wijzen als budgethouder voor het voor de energietransitie 
vastgestelde budget. 
 
 

Besluit 
Akkoord 
 

7 
15:20 

Zienswijze ontwerp-NOVI 
Beslispunten: 
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1. in te stemmen met het indienen van een regionale zienswijze op het Ontwerp 
Nationale Omgevingsvisie van het Rijk. 
2. de portefeuillehouder te mandateren wijzigingen in de concept zienswijze te 
verwerken. 
 
 

Besluit 
Akkoord, 
met enkele wijzigingen. 
 

Toelichting 
Het proces was rommelig, met een laatste versie met veel knip en plakwerk als gevolg. 
Het had mooier en sterker gekund, maar toch nu sturen; Het wordt gewaardeerd dat 
Holland Rijnland dit doet. 
Het regionale karakter in plaats van het subregionale zou de boventoon moeten 
voeren om dit stuk sterker te maken. Een gedeelde reactie richting de NOVI zou het 
mooist zijn, maar dat is lastig gebleken met dertien gemeenten. 
 
Akkoord om niet te complimenteren en toe te voegen 'integrale afweging'. 
Volgende keer eerder in het traject afspreken: waar gaan we op reageren en waar niet 
op. 
 

8 
15:35 

AB-agenda 
Beslispunt: 
De agenda voor de komende vergadering van het Algemeen Bestuur vast te stellen. 
 
 

Besluit 
Akkoord, 
met dien verstande dat er een agendapunt wordt toegevoegd over de 
werkgeversvereniging. 
 

Toelichting 
Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om een presentatie te organiseren over het 
klimaatakkoord. 
 
Aan het begin van de vergadering zal er tijd worden ingeruimd om het gesprek aan te 
gaan over de werkwijze. Hiervoor wordt breed uitgenodigd, ook raadsleden, en het zal 
een inspirerende vorm hebben. 
 

9 
15:40 

Intrekken verleende subsidie Topsurf 
Beslispunt: 
De verleende subsidie aan Topsurf uit het cofinancieringsfonds van € 99.825,- (incl 
BTW) in te trekken. 
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Besluit 
Akkoord 
 

10 
15:45 

Regionale agenda: Zienswijzen en werkwijze 
Ter bespreking. 
 

Besluit 
Besproken 
 

11 
16:15 

Nieuw DB-lid 
Ter bespreking. 
 

Besluit 
Besproken 
 
 

12 
16:25 

Rondvraag en sluiting 
 

Besluit 
- 
 

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 17-10-2019. 
de secretaris,  de voorzitter, 

 
 
 
 

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