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Aanleiding 
Op 25 mei 2012 vond de bestuurlijke workshop plaats over de positionering en toekomst van 
Holland Rijnland in de Randstad.  
 
De kernvraag die aan de orde was luidde: 
Wat is de rol en positie van het huidige samenwerkingsverband in de komende jaren. 
 
Deze vraag is aan de orde door verschillende omstandigheden:  
1. De huidige economische crisis (o.a. arbeidsmarkt, kantorenmarkt, woningmarkt); 
2. Veranderingen binnen de regio Holland Rijnland (o.a. verkenning toekomst Duin en 

Bollenstreek, vorming ABR gemeente); 
3. Veranderingen in de omgeving van het samenwerkingsverband (o.a. metropoolvorming 

Amsterdam-Almere en Rotterdam-Den Haag, opschaling politieregio’s en verkenning 
toekomst buurregio ISMH) en 

4. Het verregaand realiseren van de iconen uit het programma van afspraken (o.a. 
Rijnlandroute, en realisatie 1,5 mld bereikbaarheid) 

 
Vervolgvragen daarbij zijn: 
1. Zijn er nieuwe iconen voor de samenwerking te vinden (o.a. kansen op gebied van 

economische agenda, sociale agenda en ontwikkelingen in groen). 
2. Hoe ziet een nieuwe samenwerkingsagenda er uit als de inhoud leidend is. 
3. Is Holland Rijnland de juiste schaal voor toekomstige samenwerking. 
4. Zijn er meerdere samenwerkingsvormen binnen en buiten het samenwerkingsverband 

mogelijk wanneer de basiscoalitie blijft bestaan. 
5. Welk economisch profiel is het meest passend, welke dragers zijn er voor een vitale 

economische regio. 
 
 



 

De vervolg Kernvraag die werd geformuleerd luidde: is er een inspirerende agenda op het 
schaalniveau van het huidige gebied Holland Rijnland? 
 
1. Als er niet een inspirerende inhoudelijke agenda opgesteld kan worden dan valt het 

draagvlak voor de samenwerking weg; 
2. De vraagstukken binnen de verschillende clusters zijn niet allemaal hetzelfde, maar 

Holland Rijnland als samenwerkingsverband zou ook een ondersteunende en 
overkoepelende rol kunnen spelen; 

3. Holland Rijnland kan als samenwerkingsverband ook functioneren als het voertuig om 
ambities van de verschillende clusters te agenderen bij rijk en provincie 

 
Conclusie bestuurlijke workshop 
Het Dagelijks Bestuur wordt verzocht met een voorstel te komen hoe hierover verder het 
gesprek te voeren. Daarin wordt ingegaan op kansen voor een nieuwe inhoudelijke 
inspirerende agenda. Maat en structuur volgen de inhoudelijke agenda. Inventariseer de 
thema’s die je lokaal niet kunt oplossen en kies daarbij de gewenste schaal; lokaal, cluster of 
regio. 
 
Bestuurlijk betrokkenheid provincie Zuid Holland 
Op 14 juni 2012 vond er een ontmoeting plaats tussen Gedeputeerde Staten en het Dagelijks 
Bestuur Holland Rijnland. Daarin is aangegeven dat de vijftien aan Holland Rijnland 
deelnemende gemeenten in het tweede halfjaar van 2012 aan de slag gaan om te 
onderzoeken of er een nieuwe inspirerende agenda te formuleren is. Hierin staan de 
inhoudelijke en bestuurlijke ambities van de regio. Een plan van aanpak wordt voorbereid 
door Holland Rijnland, met ondersteuning van de provincie Zuid-Holland.  
De provincie Zuid Holland wil graag ondersteuning bieden wanneer dit mogelijk is en 
bestuurlijk aangehaakt blijven in het proces. De regio heeft aangegeven dat zij dit als een 
“eigen” regionaal proces zien. De verantwoordelijkheid voor een nieuwe agenda is van de 
deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten willen niet dat de Provincie Zuid 
Holland hier in een te nadrukkelijke rol speelt. Ambtelijke betrokkenheid wordt wel op prijs 
gesteld. 
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Denkrichtingen voor een discussienotie 
Tijdens de bestuurlijke workshop met de bestuurders uit de 15 aan Holland Rijnland 
deelnemende gemeenten en in schriftelijk antwoordt op de eerdere versie van het plan van 
aanpak zijn verschillende uitgangspunten en hoofdelementen benoemd:  
 
Hoofdelementen: 
1. Gemeenten vanaf begin betrekken 
De inhoudelijke agenda moet van en voor de deelnemende gemeenten zijn. De initiatieven en 
perspectieven moeten vanuit de gemeenten voortkomen. 
 
2. Inhoud leidend, schaal volgend 
Voor de diverse inhoudelijke opgaven zijn verschillende samenwerkingsverbanden te 
onderscheiden. Samenwerking kan ook over bestaande regiogrenzen heen gaan of juist in 
deelregio’s of clusters plaats vinden. Belangrijk uitgangspunt daarbij is: meerdere vormen van 
samenwerking binnen en buiten het samenwerkingsverband zijn mogelijk wanneer de 
basiscoalitie maar blijft bestaan. 
 
3. Helder profiel noodzakelijk 
Europa let steeds meer op een duidelijk en onderscheidend profiel bij de toekenning van 
fondsen. De regio zal in haar inhoudelijke agenda daarmee rekening moeten houden om geen 
kansen/ fondsen te missen. Een helder profiel voor de regio is belangrijk. 
 
4. Verschillende hoofdthema’s en kansen voor een nieuwe inspirerende agenda 
Tijdens de bestuurlijke workshop kwamen al verschillende thema’s aan de orde die mogelijke 
input voor een nieuwe agenda kunnen zijn. O.a. de vraag: wat is de ruimtelijke /economische 
agenda voor de regio: 
- wonen, economische zaken, verkeer/ bereikbaarheid,  
- en verder inventarisatie: groen, plassengebied, recreatie en toerisme, sociaal, 

arbeidsmarkt en energie. 
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Stappenplan 
 
 
Stap 0: voorfase 
Op 17 februari 2012 is in het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen gesproken over 
de bestuurlijke organisatie in Zuid-Holland cq de Randstad en de positionering van Holland 
Rijnland. In vervolg daarop heeft op 25 mei 2012 een bestuurlijke workshop hierover 
plaatsgevonden.  
In deze workshop is het Dagelijks Bestuur gevraagd een voorstel te doen hoe met elkaar het 
gesprek aan te gaan over de kernvraag: "Is er een inspirerende agenda op het schaalniveau 
van het huidige gebied van Holland Rijnland? " 
 
Het concept Plan van Aanpak (versie 2.0) is voor advies voorgelegd aan het  
portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van 21 september 2012.  
Naar aanleiding van het portefeuillehouderoverleg Bestuur en Middelen van 21 september is 
het voorliggende plan van aanpak aangepast. Vooral de rol van de Provincie Zuid Holland 
leverde de nodige discussie op. De regio gaat uit van haar eigen kracht en wil het proces dan 
ook graag op eigen benen uitvoeren. Betrokkenheid op ambtelijk niveau van de provincie is 
wel goed mogelijk.  
  
 
Stap 0: raadsleden bijeenkomst 
Vanuit verschillende gemeenten is aangegeven dat de verschillende gemeenteraden vanaf het 
eerste moment betrokken moeten worden. Daarom wordt op 4 december een eerste 
raadsledenbijeenkomst georganiseerd. Gedacht wordt aan een drietal opties die aan de 
stuurgroep worden voorgelegd. Participeren, inspireren of een combinatie van beiden. 
 
Stap 1: foto van de regio 
Allereerst wordt er een foto van de regio gemaakt. Daarin wordt gekeken naar de regio en de 
verschillende relaties binnen en buiten het gebied. Belangrijk om te weten is “waar staat de 
regio”, “hoe doet de regio het in vergelijking met andere regio’s”. Op welke economisch, 
sociaal en maatschappelijke vragen moet de regio een antwoord vinden. “Wat zijn de opgaven 
voor het gebied” en “welk vehikel is daarvoor nodig”. 
 Wat is het ruimtelijk en economisch profiel en potentieel van de regio Holland Rijnland in 

de Randstad? 
 Wat is er nodig om kansen te benutten? 
 Welke inhoudelijke samenhangen (economisch, sociaal, cultureel, demografisch) 

kenmerken het gebied en de relatie met (delen van) de regionale omgeving? 
 Wat zijn de primaire assen en verbindingen? 
 
Stand van zaken: Na positief advies portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen d.d. 21 
september 2012 is dit op gestart. Professor Atzema is gevraagd een offerte op te stellen voor 
het opstellen van de foto. Deze offerte is inmiddels geaccepteerd en professor Atzema is 
begonnen met zijn onderzoek. 
 
 

 
Stap 2: Adviescommissie (blik van buiten).  
Met brains uit en buiten de regio het boetseren van profiel en kansen van deze regio. 
Het product is een advies geschikt voor gesprek tussen deze adviescommissie en de colleges. 
Deze adviesgroep wordt gevraagd om op diverse deelterreinen met aanbevelingen te komen.  
Inclusief een korte schets van het (gewenste) profiel van deze regio. 
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Deze adviescommissie boetseert in een beperkt aantal (2 à 3) 'rondetafelgesprekken' aan de 
antwoorden op de vier vragen uit stap 1 en concrete aanbevelingen. 
 
Profiel leden adviescommissie: circa 10 à 12 vrijdenkers die vanuit diverse disciplines en van 
binnen en buiten de regio komen. 
Vanuit de foto komen tot een schets van deze regio in de Randstad. 
Hoe zien zij het profiel en potentieel van deze regio. 
Welke opgaven en kansen ziet men voor de (samenwerkende) gemeenten, voor 
maatschappelijke organisaties, ondernemers en onderwijs. 
 
Acties: samenstelling van deze adviesgroep door stuurgroep. 
Vragen: Het organiseren van de tafels (goede moderator), organiseren penvoering.  
Iemand voorzittersrol?   
Wanneer:NB 
Idee: een essay ter voorbereiding? (wie gaat dat opstellen?) 
 
Stap 3; Regiocongres 
Dit congres is de kick-off voor dialoog over de opgave/agenda in raden, colleges, het 
maatschappelijk middenveld. 
 
Qua opzet: 
Congres; Informerend, opiniërend en inspirerend 
Dit zijn de kernwoorden van het regiocongres. Nadruk ligt vooral op inspiratie. Het 
regiocongres is de plek en het moment waar alle inspiratie uit de hele regio bij elkaar komt. 
Ideeën, visies en toekomstbeelden van raadsleden, bestuurders en visionairs uit het 
onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 
Het congres is de kick-off van de dialoog. Doel van het congres is om op een inspirerende 
wijze met creatieve werkvormen en interessante sprekers alle bezoekers hun ideeën, 
gedachten en toekomstbeelden over de toekomst van de regio met elkaar te delen. Een 
aantal visionairs uit de adviescommissie hebben tijdens het congres een prominente rol 
door hun visie op de regio op een inspirerende wijze met de bezoekers te delen. 
  
Communicatie 
Dikke rapporten leiden niet tot een inspirerend proces en congres. Ook de communicatie in de 
aanloop naar het congres wordt prikkelend opgebouwd en is creatief, modern en verrassend. 
Via een interactieve site met beelden, filmpjes, columns van adviesraad en het gebruik van 
social media prikkelen we raadsleden om alvast na te denken over het onderwerp, gedachten 
en ideeën al via de site te delen en om het congres te bezoeken.  
   
Actie: regiocongres organiseren.  
Wanneer: afhankelijk van de planning en realisatie bouwstenen (o.a.foto door professor 
Atzema). Optie voor maart of april? 
 
Stap 4; dialoog (o.a. in raden, colleges, tussen raden, tussen colleges, tussen overheid, 
onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties) 
Op basis van aanbevelingen/advies stap 2. 
 
Nog in te vullen welke vormen hiervoor geschikt zijn. O.a. te bepalen op grond van de 
aanbevelingen en het advies uit stap 2. 
 
Stap vier bestaat in ieder geval uit een gesprek tussen een leden van de stuurgroep met de 
drie clusters binnen Holland Rijnland. Een gesprek tussen de colleges van B&W over het 
advies en de aanbevelingen. 
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Actie: bijeenkomsten organiseren 
Wanneer: NB 
 
Stap 5: Collegewerkconferentie 
Er wordt een gezamenlijke werkconferentie van de 15 colleges van burgemeester en 
wethouders georganiseerd over een mogelijke nieuwe inspirerende inhoudelijke agenda.  
Een set van afspraken waarin bepaald wordt welke bovengemeentelijke 
programma's/speerpunten opgepakt gaan worden. Welk schaalniveau daarbij past en bepaald 
wordt, welke gemeenten daarvoor in principe willen gaan.  
Opiniërend over welke vorm van bestuurlijke samenwerking daarbij gezocht gaat worden. 
En bespreken welke vervolgstappen passend zijn. 
E.e.a. sterk afhankelijk van het karakter van de inhoudelijke agenda. 
 
 
Wanneer: NB 
Actie: collegewerkconferentie organiseren. 
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Wie doet wat 
 
Voorgesteld wordt een (bestuurlijke) stuurgroep en een ambtelijke begeleidingsgroep in te 
stellen. 
Ter ondersteuning wordt een intergemeentelijke ambtelijke werkgroep gevormd. 
 
 
De stuurgroep heeft tot taak: het begeleiden van het proces vanuit het aspect van 
inhoudelijke inbreng als vanuit bestuurlijke inbedding. 
 
De stuurgroep legt een eindadvies voor aan de collegewerkconferentie (stap 5). 
 
De stuurgroep heeft de volgende functies: 
 Kwaliteit 

o Het inbrengen van (sub)regionale en lokale aspecten 
o Het bewaken van de kwaliteit 

 Zorgvuldigheid 
o Het bewaken van de zorgvuldigheid van het proces 

 Klankbord 
 Terugkoppeling 

o Het vervullen van een terugkoppelfunctie naar de colleges van burgemeester en 
wethouders in het eigen cluster. 

 
 
De ambtelijke begeleidingsgroep heeft tot taak: 
 Adviseren van de stuurgroep. 
 Klankbord voor stuurgroep en ambtelijk opdrachtnemer. 
 Vertaalslag van bestuurlijke lijn naar operationele vraagstukken. 
 
 
De intergemeentelijke ambtelijke werkgroep heeft tot taak: 
 Ondersteuning van ambtelijke begeleidingsgroep/stuurgroep 
 Input vanuit gemeentelijke organisaties 
 Input vanuit beleidssectoren 
 
 
De bestuurlijke stuurgroep bestaat uit:  
in overleg met portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen in te vullen. 
 
De ambtelijke begeleidingsgroep bestaat uit: drie gemeentesecretarissen, de regiosecretaris 
en de directeur leefomgeving en bestuur provincie Zuid-Holland. 
 
De intergemeentelijke ambtelijke werkgroep bestaat uit: 
 vanuit elke gemeente één ambtenaar. Voorgedragen door de eigen gemeentesecretaris.  
 twee ambtenaren regio Holland Rijnland 
 twee ambtenaren provincie Zuid-Holland 
Profiel vast te stellen door ambtelijke begeleidingsgroep. 
 
 
Rol van het samenwerkingsorgaan: het samenwerkingsorgaan zal het proces, de 
opdrachtverlening en organisatie van het proces faciliteren.  
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De provincie Zuid Holland brengt haar expertise in en ondersteund het proces tot het komen 
van een nieuw fundament. Ook zullen zij een financiële bijdrage voor onderzoek e.a. leveren. 
Gezien het gedeelde belang dat gehecht wordt aan een sterke regio en daartoe een stevige 
inhoudelijke agenda voor het gebied wordt gestreefd naar een gedegen gedeeld eindbeeld. 
 
De verantwoordelijkheid voor het proces ligt bij de sturingsdriehoek, bestaande uit de 
bestuurlijk opdrachtgever, de ambtelijk opdrachtgever en de ambtelijk opdrachtnemer.  

 Bestuurlijk opdrachtgever is: H. Lenferink als voorzitter van de regio Holland Rijnland 
 Ambtelijk opdrachtgever is: R. van Netten als regiosecretaris Holland Rijnland in 

opdracht van ambtelijke begeleidingsgroep (bestaande uit drie 
gemeentesecretarissen) 

 Projectleider is: N.J. Verschuure 
 
 
Stand van zaken: 
 
De stuurgroep is inmiddels ingesteld. De eerste bijeenkomst staat gepland voor 31 oktober.  
 
De stuurgroep bestaat uit: 
Als voorzitter: 

- De heer Lenferink 
Namens het cluster Duin- en Bollenstreek: 

- De heer Wienen 
- De heer Van Griensven 

Namens het cluster Leidse Regio: 
- De heer Staatsen 
- De heer Den Ouden 

Namens het cluster Rijnstreek: 
- De heer Eenhoorn 
- Mevrouw Veninga 

 

Planning 
 

WAT  WANNEER WIE 
Concept plan van aanpak voorleggen 
aan de 15 colleges van B&W. 
 
Reacties vóór DB-bespreking d.d. 30 
augustus 2012 

6 juli 2012 
 
 
Uiterlijk 29 augustus 2012 

Secretaris 
 
 
Colleges van B&W 

Opdrachtverlening foto van de regio 
 

eind september 2012 Secretaris 

Bespreken Plan van Aanpak in 
Dagelijks Bestuur  

30 augustus 2012 Dagelijks Bestuur 

Bespreken plan van aanpak in 
Portefeuillehoudersoverleg Bestuur 
en Middelen  

21 september 2012 Poretefuillehoudersoverleg 
Bestuur en Middelen 

Vaststellen Plan van aanpak  31 oktober 2012  stuurgroep positie en 
profilering 

raadsledenbijeenkomst 4 december 2012 stuurgroep 
Tafelgesprekken Adviescommissie 
(blik van buiten) 

PM  inspirerende mensen uit 
bedrijfsleven, 
onderwijs/wetenschap, 
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maatschappelijk middenveld 
Regiocongres PM Raadsleden, collegeleden, 

maatschappelijke 
organisaties 

Dialoog 
 
Gesprekken in raden, colleges, 
tussen overheid, onderwijs, 
maatschappelijke organisaties 
 
o.a. gesprekken tussen delegatie DB 
met colleges van B&W 
(clustergewijs) 

PM Vorm nog in te vullen. 
 
 
 
 
 
Delegatie Dagelijks Bestuur 
en colleges verschillende 
clusters 

College werkconferentie  PM Colleges van B&W 
Vervolgbesluitvorming PM Raden, colleges 
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